
128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

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

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

Foto: Francisco França/Secom-PB

Governador João Azevêdo esteve, ontem, na cidade, onde assinou a ordem de serviço e visitou obras, como a construção do Condomínio Cidade Madura. Página 3

Cidade de Monteiro terá restaurante popular
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Programa Celso Furtado Iniciativa, que será lançada segunda-
feira, foca na inovação educacional e desenvolvimento regional. Página 6
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Olimpíada Abertura teve tradição, tecnologia e covid-19, e idioma 
japonês fez Brasil desfilar atrás de delegações como Uruguai e Zâmbia. Página 21

Cerca de R$ 8,9 mi 
irão incrementar a 
agricultura familiar
Governo do Estado assina, na próxima segunda-feira, Dia Internacional da Agricultura 
Familiar, cinco projetos com ações referentes ao programa Paraíba Produtiva. Página 17

‘O Silêncio que Fere’ Violência doméstica é 
tema de mostra fotográfica na internet. Página 12
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Presidente do FNDE vem à PB e 
anuncia projetos na educação
Investimentos somam R$ 100 milhões para a construção 
de escolas e ônibus para municípios do Estado. Página 13

Colunas

Quem primeiro me falou sobre João Pessoa 
foi o meu pai (...). Não negava a sua profunda 

admiração por aquele a quem considerava o ‘maior 
paraibano de todos os tempos’.  Página 10

Carlos Pereira 

A fé cristã é exigente, ela sempre nos pedirá 
o compromisso com a caridade, com o amor que 
se dá até o fim, ainda que julguemos que nossos 

inimigos não o mereça.  Página 2
Dom Manoel Delson

Segurança Para secretário Jean Nunes, dados 
positivos refletem empenho das forças policiais. Página 20
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Internações em queda Hospitais do Estado 
têm 33% dos leitos de UTI ocupados; em JP, 24%. Página 5
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Imposto de Renda: 3o lote irá 
contemplar 40 mil paraibanos
Consulta já foi liberada pela Receita, mas o valor só 
poderá ser sacado a partir do próximo dia 30. Página 18
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É do Nordeste que têm saído as iniciativas pioneiras e mais corajosas no 
enfrentamento da pandemia e de suas trágicas consequências. A região tem 
sido exemplo de trabalho em conjunto, união de forças e ideias na busca por mi-
tigar o intenso sofrimento imposto pela covid ao longo desses quase dois anos.

A atuação do Consórcio Nordeste, que criou logo no início da pandemia 
o Comitê Científico, tem sido um alento à população nordestina que, mesmo 
diante da calamidade, percebeu que havia algo sendo feito a seu favor.

Ações e decisões tomadas de forma conjunta entre os nove governadores 
têm garantido, por exemplo, maior eficiência e rapidez na compra de bens e 
serviços importantes para o trabalho de combate à doença.

Foi assim também com a aquisição das vacinas. O Nordeste decidiu agir, 
e agir rápido porque a gravidade da situação assim exigia. Continua à frente 
das demais regiões no debate sobre a urgência da imunização, sobre a ne-
cessidade do isolamento social e defende com unhas e dentes as medidas 
recomendadas pela comunidade científica. Mesmo que isso represente um 
embate com o Governo Federal e sua política negacionista.

Agora, mais uma vez, a região dá exemplo ao resto do país, anunciando 
importante apoio às crianças e adolescentes que, ao longo da pandemia, per-
deram pai, mãe ou ambos, e se tornaram o retrato mais cruel de toda essa 
tragédia. Não é, pois, a orfandade a tragédia da tragédia?

Esta semana, o governador da Paraíba, João Azevêdo, informou que os 
nove estados aprovaram, em reunião do Consórcio Nordeste, o pagamento 
de um auxílio social, no valor de R$ 500,00 mensais, aos que perderam os 
pais para a covid, até que eles completem 18 anos.

No Estado, o auxílio deve beneficiar cerca de 740 crianças e adolescentes. 
“A medida combate uma das consequências mais terríveis da pandemia: o 
desamparo de milhares de crianças”, assinalou João Azevêdo, em pronuncia-
mento nas redes sociais.

O projeto ganhou o nome de “Nordeste Acolhe” e será encaminhado às 
assembleias legislativas de cada estado até o próximo mês.

No Brasil, segundo país com maior número de órfãos da covid, atrás 
apenas do México, os dados divulgados esta semana pela revista científica 
Lancet não apenas justificam, mas tornam urgentes medidas semelhantes a 
serem adotadas pelo Governo Federal. Hoje, são mais de 113 mil crianças e 
adolescentes que perderam seus pais durante a pandemia.

Nada mudará esta terrível realidade, mas iniciativas como a dos go-
vernos nordestinos são bem-vindas e aliviam, sem dúvida, o sofrimento 
dessas famílias.

Acolhimento Suportar no amor e na paciência
A Palavra de Deus sempre nos 

convoca ao amor a Deus traduzi-
do no amor imediato dos irmãos. O 
amor ao próximo é condição funda-
mental para o amor que devemos a 
Deus. E quando não conseguimos 
amar os que nos são fatigosos?! Será 
que estaríamos falhando no nos-
so amor a Deus? A pessoa humana 
sempre é capaz de fazer contínuos 
progressos, mas as vezes nos de-
paramos com grandes dificuldades 
em acolher a quem nos tenha feito 
algum mal. Mas a quem podemos 
considerar nossos inimigos? O Papa 
Francisco nos respon-
de: “Inimigos são tam-
bém aqueles que falam 
mal de nós, que nos ca-
luniam e nos enganam. 
Não é fácil digerir isso. 
A todos eles, somos cha-
mados a responder com 
o bem, que também tem 
as suas estratégias, ins-
piradas pelo amor”.

O Evangelho de 
Nosso Senhor incan-
savelmente nos colocará diante da 
estratégia da bondade como res-
posta aos nossos inimigos, pois “a 
ninguém deu licença de pecar” (Eclo 
15,21). Vivemos em contextos so-
ciais marcados pela impaciência, 
não estamos mais dispostos a espe-
rar o tempo de crescimento do ou-
tro. Contudo, a partir de uma leitura 
atenta da vida de Jesus percebemos 
o quanto a bondade e a paciência 
são costumes necessários para esta-
belecer relações fraternas. A frater-
nidade não é somente uma atitude 
universal, mas é uma consequência 
de quem busca viver o Evangelho 

como medida nas relações.
O amor que devemos aos nos-

sos inimigos deve ser acompanha-
do da oração. Buscamos perdoá-los 
porque somos filhos do mesmo Pai. 
O nosso Pai que está nos céus. E só 
por meio da oração que o perdão se 
torna uma realidade concreta, sem 
aquela, só nos limitaríamos a firmar 
pactos de boa convivência. Amar os 
inimigos não é se ocupar desse tipo 
de pacto, mas tê-los, os que nos fi-
zeram algum tipo de mal, em conta 
em nossos corações e orações, ainda 
que nos seja bastante difícil. Quan-

do não conseguirmos 
amar dessa forma, faça-
mos a experiência de tra-
zer à memória o momen-
to da cruz de Jesus. Lá no 
Calvário, Ele amou a to-
dos, amou os pecadores, 
os santos, os hipócritas, 
e amou os seus inimigos 
imediatos que o crucifi-
caram.

A fé cristã é exigente, 
ela sempre nos pedirá o 

compromisso com a caridade, com 
o amor que se dá até o fim, ainda 
que julguemos que nossos inimigos 
não o mereça. Mas quem somos nós 
para decretar a perda total de nos-
sos inimigos? Diante do evento da 
cruz de Jesus aprendemos a grande 
lição do amor que somos devedores 
para com quem nos ofendeu. Quem 
se aproxima da mesa da Palavra e da 
Eucaristia, não pode estar estranho 
aos irmãos; não podemos tratá-los 
como inimigos, mas como irmãos em 
Cristo. Que a força do Evangelho de 
Cristo sempre nos disponha ao tra-
balho concreto da caridade!

Ainda a fome
De computador no reparo, ve-

nho navegando em um empresta-
do. O que me serve é velho de uns 
onze anos. E estranhei que o novo 
entrasse na rede sem conexão vi-
sível, sem o fio à mostra.

Liguei para um dos filhos: “É 
isso mesmo, pai. Os mais novos já 
vêm providos.”

E suspendi o que vinha escre-
vendo uma vez mais, desorienta-
do com o filme de ficção científica 
que nos tornou reflexos das co-
municações. Uma interação com 
a qual eu nem sonhava. E a mais 
bem distribuída das 
mercadorias em to-
dos os níveis sociais. 
Talvez ainda perca 
para a caixa de fós-
foro.

A civilização que 
obra um milagre des-
ses, que dificuldade 
tem para não deixar 
uma só pessoa com 
fome neste mundo? 
Aí empancam a ciên-
cia e sua resultante, a 
tecnologia, a religião, 
a filosofia, supondo 
milhões e milhões 
de crianças, sobre-
tudo as negras, a inundar as telas 
da internet de lágrimas ardentes, 
lágrimas de fome. Os gatos e ca-
chorros já não passam fome hoje. 
Nem mesmo os gatos de mercado 
público, que, aliás, nunca passa-
ram.

Desde o homem da Pedra do 
Ingá a esse imbecil trilionário que 
acaba de inaugurar o turismo as-

tronáutico que os ricos do mundo 
gozam suas diferenças.

Um flagrante que anotei no 
tempo de Sarney, apanhado na li-
nha do trem do Varadouro, pouco 
tem a ser corrigido:

“- Tou com fome, mãe. A vozi-
nha insistente, espremida.

- Onde você estava que não co-
meu?

- Tava aqui, mas não deu.
E os olhos dela nos quatro can-

tos do barraco, sem achar um fare-
lo. O menino com os peitinhos afun-
dados, a gente vendo os ossos das 

costelas.
- Tou com fome, 

mãe.
- Dou-lhe já uma 

chinelada.
Lembrou uns res-

tos de fubá, menos de 
um pacote, que trou-
xe da casa de dona 
Zila, a esposa do vi-
zinho que cortava 
a minha trincha de 
mármore.

Dona Zila e as 
forças que só as mães 
têm.

Arranjou-se um 
pouquinho de açúcar, 

um pouco de leite, raspou-se um 
coco que caía do lado de cá do ta-
pume e daí a pouco estava pronto o 
angu do moleque.”

- Mata a fome, infeliz!
Como o moleque suava! Não 

havia sol. A tarde, em seu começo, 
estava nublada. Apenas o calor do 
angu, o calor de mãe dando na fra-
queza.”

 Lá no Calvário, Ele 
amou a todos, amou os 
pecadores, os santos, os 
hipócritas, e amou os 

seus inimigos imediatos 
que o crucificaram   

 A civilização 
que obra um

milagre desses, que 
dificuldade tem 
para não deixar 
uma só pessoa 

com fome
neste mundo?   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Governador João Azevêdo assinou ordem de serviço e visitou obras a cidade, como o projeto do Condomínio Cidade Madura
O governador João Azevê-

do esteve, ontem, na cidade de 
Monteiro onde assinou a Or-
dem de Serviço para implan-
tação do Restaurante Popular 
e visitou diversas obras do 
Governo do Estado, a exemplo 
do Condomínio Cidade Madu-
ra, que representa um inves-
timento de R$ 4,6 milhões; a 
Escola Estadual José Leite de 
Souza, que passou por uma 
grande reforma no valor de R$ 
3,8 milhões; o Centro de Refe-
rência da Renda Renascença; o 
matadouro e ainda o Hospital 
Regional Santa Filomena. 

A prefeita de Monteiro, 
Anna Lorena, além de outros 
prefeitos, o presidente da As-
sembleia Legislativa, Adriano 
Galdino, os deputados esta-
duais João Gonçalves, Ricardo 
Barbosa e Inácio Falcão, o de-
putado federal Efraim Filho e 
auxiliares do governo acompa-
nharam as visitas.

Na oportunidade, o go-
vernador João Azevêdo falou 
da satisfação de visitar a cida-
de de Monteiro. “É um prazer 
estar de volta a este municí-
pio, visitando diversas obras 
importantes e assinando a 
Ordem de Serviço do Restau-
rante Popular. Gosto de visitar 
e dar sugestões no andamento 
das obras. Ainda não estamos 
fazendo grandes solenidades 
para evitar aglomerações. É 
preciso lembrar que, apesar 
dos números estarem baixan-
do, precisamos continuar com 
os cuidados preventivos contra 
a covid”, observou.

O Restaurante Popular de 
Monteiro deve ser implanta-
do em cerca de 120 dias, e vai 
funcionar de segunda a sexta-
feira. A obra tem valor total es-
timado em R$ 1,5 milhão. 

A prefeita Anna Lorena 
destacou a importância de 
parcerias entre prefeitura e 
governo e agradeceu pela vi-
sita. “Hoje estamos realizando 
várias visitas a obras na cida-
de ao lado do governador João 
Azevêdo. E fiquei muito feliz 
por ver a Ordem de Serviço 
sendo assinada e assim, saber 
que, em breve, nossa cidade vai 

ganhar um Restaurante Popu-
lar”, disse.

Cidade Madura
Possui área total de apro-

ximadamente 7.730 m2 e 
possui 40 unidades habita-
cionais que apresentam área 
individual de 49,40 m2, sendo 
compostas por terraço, sala, 
banheiro, cozinha e área de 
serviço. Todas as unidades ha-
bitacionais são adaptadas para 
as necessidades do idoso, con-
forme normas de acessibilida-
de vigentes.

A presidente da Compa-
nhia Estadual de Habitação Po-
pular (Cehap), Emília Correia 
Lima, ressaltou que o objetivo 
do Cidade Madura é promo-
ver acesso à moradia digna e 
adequada para idosos que não 
possuem moradia própria. “A 
obra está bastante adiantada e 
em novembro provavelmente 
estará concluída. Será mais um 
condomínio que vai trazer qua-
lidade de vida para os idosos”, 
garantiu.

O condomínio contará 
com toda a infraestrutura bá-
sica de saneamento, rede elé-
trica, rede de abastecimento 
de água e pavimentação em 
blocos intertravados. O projeto 
apresenta itens, como: núcleos 
de vivência e de assistência à 
saúde; um bloco destinado à 
guarita; praça, entre outros. No 
interior do condomínio existirá 
também uma horta integrada à 
parte urbanística. Na infraes-
trutura do empreendimento 
existe ainda solução voltada a 
práticas de sustentabilidade: 
sistema de energia solar (foto-
voltaico). A área do empreendi-
mento foi doada pela Prefeitura 
Municipal à Cehap. 

Escola 
O governador João Aze-

vêdo também foi até a Escola 
Estadual de Ensino Funda-
mental e Médio José Leite de 
Souza, cuja reforma recebeu 
investimentos na ordem de 
R$ 3,8 milhões e foi concluída 
no ano passado. Entre as ações 
executadas, estão: serviços de 
movimento de terra, estrutura, 

paredes, esquadrias, coberta, 
impermeabilização, pisos, ins-
talação sanitária e hidráulica, 
pintura, entre outros. Foram 
contemplados com a obra, 16 
salas de aula, laboratórios, sala 
de professores, secretaria, di-
retoria, cozinha, bateria de ba-
nheiros, passarela interligando 
o ginásio com vestiários à esco-
la, entre outros.

 
Renda Renascença
O Crença, está sendo ins-

talado num prédio histórico 
na cidade de Monteiro, que 
está passando por restauração 
e, além de uma vitrine para a 
produção local do Artesanato 
em Renda Renascença, será 
um ponto de encontro das ar-
tesãs que poderão ali obter 
informações, orientações, cur-
sos e fazer oficinas. É um equi-
pamento gerenciado de forma 
compartilhada entre rendeiras 
e parceiros: Associações das 
Rendeiras do Cariri, Sebrae, 
Prefeitura de Monteiro e Go-
verno da Paraíba, através de 
dois programas: Procase e PAP.

O local vai atrair turistas e 
clientes que queiram comprar 
produtos extremamente tradi-
cionais e de rara beleza, bem 
como conhecer o processo de 
elaboração das peças e a his-
tória de luta dessas mulheres 
que resistem e preservam a 
cultura regional. 

Apesar da sede ser em 
Monteiro, outros municípios 
do arranjo produtivo também 
serão contemplados: Camalaú, 
Zabelê, São Sebastião do Um-
buzeiro e São João do Tigre. 
Cerca de três mil rendeiras de-
vem ser beneficiadas com as 
ações do Centro de Referência 
da Renda Renascença.

 
Hospital 
O governador também 

visitou o Hospital Santa Filo-
mena, que conta com 26 lei-
tos para covid-19, sendo 20 
de enfermaria e seis de UTI. 
A unidade passou a fazer par-
te dos hospitais de referência 
covid-19 da 2ª macrorregião 
de saúde, que contava apenas 
com Campina Grande.

Monteiro terá novo restaurante 
popular com recursos do Estado

Wilson Filho disse que o extre-
mismo político adotado pelo 
PTB, em nível nacional, tornou 
o partido “um ambiente des-
confortável para a gente”. E 
disse que prefeitos, vice-prefei-
tos, deputados e candidatos a 
prefeito na última eleição tam-
bém sairão do partido, o que 
provocará o esvaziamento da 
legenda: “Ele está praticamen-
te natimorto na Paraíba”. 

“Está natimorto” 
Líder do governo na ALPB, o 
deputado Wilson Filho disse 
que ainda não há uma defi-
nição quanto ao partido que 
ele e o seu pai, o deputa-
do federal Wilson Santiago, 
irão se filiar. Mas confirmou 
que receberam inúmeros 
convites, entre os quais o do 
Podemos, convite este feito 
pela presidente nacional da 
legenda, Renata Abreu. 

Wilson Filho enxerga que o grupo 
governista está coeso quanto ao 
apoio à reeleição do governador 
João Azevêdo. “[Na política], é nor-
mal que alguém seja da base, mas 
pense diferente no processo elei-
toral. Mas no caso da nossa ban-
cada, não. Todos que fazem parte 
têm um compromisso com a reelei-
ção do governador”, avaliou.   

BasE coEsa 

“Eu dEfEndo o critério gEopolítico para a  
formação da chapa”, diz lídEr govErnista 

ainda sEm dEfnição 

Líder do governo na ALPB, o deputado estadual Wilson Filho (foto) tratou de um 
tema, em entrevista a um programa televisivo, sobre o qual, segundo ele, ainda 
não havia se posicionado publicamente: a formação da chapa majoritária a ser 
encabeçada pelo governador João Azevêdo (Cidadania). “Eu defendo o critério 
geopolítico para a formação dessa chapa. E acho que essa será a estratégia 
do governo, que entendo como uma estratégia inteligente. Precisamos ter uma 
chapa em que o pessoense se sinta representado, em que Campina Grande 
se sinta representada e em que o Sertão se sinta representado. Existem muito 
nomes [para ocupar as vagas de candidato a vice e a senador] e isso é perfeita-
mente possível de fazer”, argumenta, ressaltando que, por ter “um governo bem 

avaliado”, é natural que o governador tenha conseguido atrair muitos alia-
dos. “Temos 25 deputados de um total de 36. E a bancada governista 
está em permanente crescimento, existe muita paquera [de outros 
parlamentares]”, afirmou.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Jeová Campos reafirma que, “mesmo não dis-
putando mais mandato”, não se eximirá de con-
tinuar na atividade política: “Quero estar pre-
sente na luta democrática, principalmente nos 
palanques e na defesa de Lula [em 2022], por-
que o Brasil não aguenta mais tanto descaso, 
principalmente com a vida humana e dos mais 
humildes”.  

“QuEro Estar prEsEntE  
na luta dEmocrática” 

rEsiliEntE E comBativo 

por 30 dias 

Na vida pessoal e na atividade legislativa, a 
resiliência e o espírito de combatividade são 
marcas do deputado Jeová Campos (PSB), 
que entrou de licença na ALPB “para fazer 
uma reavaliação da ‘Enteroplastia Propor-
cional e Valvulada’, cirurgia feita em Recife, 
pelo médico Luiz Gonzaga, há seis anos”, 
informa sua assessoria à coluna.  

A assessoria lembra que Jeová venceu “uma dengue 
hemorrágica, em 2008”, fez “uma cirurgia delicada, 
em 2015”, superou “um câncer na laringe, em 2018, 
e uma hemorragia digestiva, em 2020”. Agora, fará 
reavaliação devido a um  “desconforto abdominal”. 
Inicialmente, por 30 dias, assume a titularidade Tro-
colli Júnior (Podemos).   

Fo
to

: R
ob

er
to

 G
ue

de
s

A presidente da Companhia Estadual 
de Habitação Popular, Emília 

Correia  Lima (acima), ressaltou a 
importância do Cidade Madura

O governador João Azevêdo e 
assinou a Ordem de Serviço para 
implantação do Restaurante 
Popular em Monteiro

A comitiva governamental 
verificou os projetos e visi-
tou diversas obras que se 
encontram em andamento 
no município 

Fotos: Francisco França
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Jeferson Bittencourt argumenta que aumentos salariais para o funcionalismo podem comprometer programa social

O secretário do Tesouro 
Nacional, Jeferson Bittencourt, 
argumentou ontem, que, se 
o governo conceder reajus-
tes salariais amplos para fun-
cionalismo público em 2022, 
pode não haver espaço no teto 
de gastos para a ampliação 
de programas sociais, como o 
Bolsa Família. Ele lembrou que 
a despesa de pessoal já terá 
um crescimento vegetativo 
de R$ 8 bilhões no próximo 
ano, mesmo sem aumentos 
salariais.

“O governo passou três 
anos sem dar reajustes sala-
riais para os servidores, evi-
tando que contratássemos 
um aumento permanente de 
gastos enquanto se combatia 
a pandemia. Se dermos agora 
5% de reajuste para todos os 
servidores, isso consumiria R$ 
15 bilhões, ou seja, já consumi-
ria metade ou mais da metade 
do espaço adicional de R$ 25 
bilhões a R$ 30 bilhões que 
teremos no teto de gastos para 
2022”, afirmou, em videocon-
ferência promovida pelo Jota.

Distribuição de renda
O secretário do Tesouro 

Nacional avaliou que o forta-
lecimento do Bolsa Família é 
meritório e eficaz para o uso 
do espaço adicional de R$ 25 
bilhões a R$ 30 bilhões que 
o governo terá para despesas 
dentro do teto de gastos em 
2022.

“Para o Tesouro, o im-
portante é cumprir o teto de 
gastos, seja qual for a desti-
nação desse espaço adicional 
de gastos para 2022. E ao se 
discutir as prioridades para o 
uso desse espaço, me parece 
inequívoco que a questão da 
distribuição de renda é uma 
opção superior em vários as-
pectos. A pandemia trouxe um 
desiquilíbrio adicional na dis-
tribuição de renda”, afirmou.

Bittencourt lembrou que 
o próprio Supremo Tribunal 
Federal (STF) determinou que 
o governo reveja a abrangên-
cia e o valor dos benefícios pa-
gos a população mais necessi-
tada. “Havendo esse espaço, 
realmente é uma estratégia 
melhor dedicá-lo ao programa 
social”, completou.

O secretário do Tesouro 
ressaltou a importância de se 
evitar que o programa social 
seja indexado, impedindo que 
haja algum descasamento fu-
turo de receitas e despesas. 
“O desenho do programa, com 
um orçamento determinado 
e sem desindexação, não traz 
pressões adicionais ao Orça-
mento”, argumentou.

Questionado se haveria 
espaço fiscal para se chegar a 
um benefício médio de R$ 300 
já a partir de novembro, como 
deseja o presidente Jair Bolso-
naro, Bittencourt respondeu 
que o orçamento deste ano 
tem uma folga de R$ 9,463 
bilhões de economia com o 
pagamento de benefícios do 
Bolsa Família para os benefi-

ciários que recebem o auxílio 
emergencial. O secretário do 
Tesouro Nacional argumentou 
que a melhora nas projeções 
do governo para a arrecadação 
em 2021 vem muito mais do 
crescimento do PIB do que da 
inflação.

“Tivemos uma melhora 
na receita devido a essa com-
posição de mais crescimento 
e um pouco mais de inflação, 
enquanto na despesa foi possí-
vel cortar alguns gastos sujei-
tos ao teto para abrir espaço”, 
disse.

Com uma nova revisão 
nos gastos para este ano, o Mi-
nistério da Economia confir-
mou anteontem o desbloqueio 
de R$ 4,5 bilhões no orçamen-
to deste ano. Com mais folga 
em relação ao teto de gastos 
de 2021, a equipe econômica 
pretende ampliar os limites 
dos ministérios e órgãos em 
outros R$ 2,8 bilhões.

Bittencourt admitiu que 
houve um pouco de ruído e 
desentrosamento na trami-
tação do Orçamento de 2021, 
mas afirmou que o Ministério 
da Economia tem hoje uma 
boa relação com o relator da 
peça orçamentária, deputado 
Hugo Leal (PSD-RJ). “Isso faci-
lita bastante. Esperamos uma 
tramitação mais tranquila e 
menos ruidosa no orçamento 
de 2022. Temos um cenário 
macroeconômico que possi-
bilitará um desenho mais fácil 
do orçamento, com um espaço 
mais confortável para a despe-
sa discricionária”, completou.

Eduardo Rodrigues 
Agência Estado

Secretário do Tesouro afirma que 
reajustes ameaçam Bolsa Família

Revelando Campeões

Fundac promove o Desafio 1x1 
nas unidades socioeducativas 

A Fundação Desenvol-
vimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac), por meio 
do projeto Revelando Cam-
peões, vem investindo em 
ações pioneiras no Sistema 
Socioeducativo do Estado. 
Na tarde da quinta-feira 
(22), o eixo Esporte, Cultura 
e Lazer apresentou aos jo-
vens que cumprem medidas 
judiciais no Centro Educa-
cional do Jovem (CEJ) uma 
nova modalidade de torneio 
de futebol: o Desafio 1x1. 

Segundo Nilton San-
tos, coordenador do eixo 
Esporte, Cultura e Lazer da 
Fundac, a atual modalidade 
de disputa vem sendo febre 
entre os admiradores do fu-
tebol, e o Desafio 1x1 vem, a 
cada dia, conquistando mais 
praticantes, sendo observa-
do como uma variante do es-
porte mãe (futebol) que tem 
tudo para se tornar um dos 
mais praticados no planeta, 
nos próximos anos.

 O torneio envolve dois 
jogadores, um jogando con-
tra o outro, promovendo 
um duelo de dribles, raça e 
muita improvisação. Inicial-
mente o projeto Revelando 
Campeões está levando o 
torneio para os jovens do 
Centro Educacional do Jo-
vem (CEJ), mas a proposta 
do Eixo é apresentar a nova 
modalidade esportiva para 
os adolescentes e jovens de 
todas as unidades socioedu-
cativas do Estado.

“O jogo consiste em 
apenas dois adversários se 
enfrentando em um campo 
society. É preciso que o atleta 
seja artilheiro e defensor na 
mesma partida. A prática, 
devido a sua simplicidade 
em termos de equipamen-
tos, já vem sendo disputada 
em diversos lugares pelo 
país afora, como: ruas, qua-
dras comunitárias e campi-
nhos de várzea (os poucos 
que ainda restaram)”, expli-
cou Nilton Santos. 

Milton Pereira, profes-
sor de Educação Física da 
Fundac e atual campeão 
paraibano da modalidade, 
lembrou que o desafio teve 
origem há dois anos em 
Pernambuco, e dentro des-
te período o idealizador do 
torneio trouxe a modalidade 
para o Estado da Paraíba. 
“Na ocasião, 15 duplas dis-
putaram o desafio e, graças 
a Deus, eu pude conquistar 
o primeiro lugar. Hoje, te-
nho a honra de apresentar o 
esporte aos socioeducandos 
da Fundac e ensinar um pou-
co do que sei sobre a modali-
dade”, recordou.

Para Waleska Rama-
lho, presidente da Fundac, 
é muito gratificante ver a de-
dicação dos profissionais que 
fazem o eixo Esporte, Cultura 
e Lazer da Fundac, e perceber 
a constante busca pela inova-
ção das ações voltadas à res-
socialização de adolescentes 
e jovens em cumprimento de 
medidas judiciais no Estado.

Foto: Secom-PB

O torneio envolve apenas dois jogadores e promove um duelo de dribles, raça e muita improvisação

Cearte inscreve para minicursos 
a distância em diversas áreas

As inscrições para o ter-
ceiro ciclo de minicursos EaD 
2021 do Centro Estadual de 
Artes (Cearte), em João Pessoa, 
seguem abertas. Os cursos são 
nas áreas de artes visuais, dan-
ça, literatura, música, teatro e 
audiovisual, ou seja, em seis 
tipos de linguagens artísticas. 
São 45 minicursos transdisci-
plinares à distância, sendo 57 
turmas e 790 vagas ofertadas 
para qualquer pessoa e lugar.

Os interessados nos cur-
sos virtuais de arte têm até o 
dia seis de agosto para fazer 
as matrículas online. As ins-
crições iniciaram no último 
dia sete e quase metade das 
vagas já foram preenchidas, de 
acordo com o Cearte. As aulas 
acontecerão entre os dias 16 
de agosto e dois de outubro. 

O valor para matrícula em 
cada curso é de R$65, sendo 
esta uma contribuição única. 
Porém, os alunos da rede pú-
blica de Ensino Fundamental 
e Médio (estadual ou munici-
pal) e funcionários públicos 
do Estado da Paraíba com re-
muneração até dois salários 
mínimos (mediante compro-
vação) têm um desconto de 
50% na taxa de contribuição. 
Além disso, os beneficiários do 
Programa Bolsa Família e Pes-
soas com Deficiência (PcD) são 
isentos da taxa de matrícula. O 
desconto, ou isenção é válido 
para a matrícula em um curso.

Os minicursos têm uma 

carga horária de 35 horas dis-
tribuídas entre as aulas sín-
cronas (em tempo real) e as 
demais atividades. Os minicur-
sos ofertados pelo Cearte neste 
terceiro ciclo incluem o Projeto 
Canguru; musicalização infan-
til; Balé para criança; Desenho 
de observação; Violão e flauta 
doce para intermediários; Sa-
xofone; Teoria musical para 
iniciantes; Sanfona (técnica e 
prática); Teatro e o cordel na 
interpretação do ator; Pintura 
- ilustrações e montagens de 
cenas; Fotografia e visualida-
des – olho cérebro e intenção; 
Fotografar com qualidade do 
celular; Escultura; Dança clás-
sica (iniciante e avançada); 
Poesia em voz alta; Teatro para 
atores e (não) atores; Cordel e 
teatro de bonecos; Xilogravura; 
Iniciação ao teclado e teoria 
musical, dentre outros.

“Nas seis áreas de lingua-
gens artísticas. Cada área abre 
em um leque amplo de cursos. 
Alguns transdisciplinares, ou 
seja, curso com um professor 
de teatro, um de dança e um de 
literatura, por exemplo, traba-
lhando juntos num curso com 
o objetivo que eles planejaram. 
E outros, como é o caso do sa-
xofone, teclado ou violão que já 
são cursos no modelo como era 
antigamente, na modalidade 
presencial”, descreveu a dire-
tora do Cearte, Laura Moreno. 

Ela explica que atualmen-
te todos os cursos são virtuais 
e nesse período de pandemia, 
o Centro Estadual de Artes 
planejou ciclos de minicursos 

EaD onde neste mês, foram 
abertas as vagas destinadas 
ao terceiro ciclo a distância. 
Todos podem se inscrever e 
não existem critérios especí-
ficos para a matrícula. Apenas 
é necessário observar a faixa 
etária disponível para o curso 
ao verificar a matriz curricular.

“Nós trabalhamos inclu-
sive com bebês, musicalização 
infantil e o projeto canguru que 
é um projeto de dança, movi-
mentando pais e filhos, a partir 
dos seis meses e até 24 meses. 
A partir daí, temos alunos com 
mais de 80 anos. Todos online”, 
acrescenta a diretora.

Através do site www.
ceartepb.com/matriculas, é 
possível ver os planos de curso 
detalhados de cada um dos 
45 minicursos e outras infor-
mações, além do formulário 
de inscrição. Ainda durante 
as aulas do terceiro ciclo es-
tão previstas a abertura das 
matrículas para as turmas do 
quarto ciclo de minicursos de 
arte EaD. 

Laura Moreno destaca 
que assim como em 2020, as 
aulas seguem acontecendo de 
forma remota, o que inicial-
mente representou um desa-
fio. “O ano passado foi atípico 
porque aconteceu a pandemia. 
Mas, mantemos os alunos que 
se matricularam em 2020.1. 
Normalmente a gente matri-
culava duas vezes por ano: 
2020.1 e 2020.2, que não hou-
ve. Foi um período que era pra 
ser de seis meses e foi muito 
mais extenso.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

O caixão do presiden-
te assassinado do Haiti, Jo-
venel Moïse, foi carregado 
por homens em uniforme 
militar a um palco central e 
coberto com uma bandeira 
haitiana ontem. Espectado-
res colocaram buquês de 
flores brancas em volta do 
local, antes do início do fu-
neral de Estado - momento 
que muitos esperavam que 
ajudasse a acalmar uma na-
ção fragmentada.

Poucas horas antes, po-
rém, a cidade de Cap-Haï-
tien - a 30 minutos da casa 
da família de Moïse, onde 
a cerimônia era realizada - 
queimava de raiva e frustra-
ção, expondo as profundas 
divisões do Haiti e a descon-
fiança com a elite de Porto 
Príncipe no Norte do país, 
menos desenvolvido.

Houve protestos e dis-
túrbios na quarta e quinta-

feira, quando manifestantes 
montaram bloqueios em 
estradas e exigiram respon-
sabilização pela morte do 
presidente. A Associated 
Press informou que um ho-
mem parecia ter sido morto 
a tiros na quarta-feira em 
Quartier-Morin, uma comu-
na vizinha.

A primeira-dama Mar-
tine Moise, que sobreviveu 
ao ataque que matou o ma-
rido, participou da cerimô-
nia, marcada por pedidos 
de justiça. Do lado de fora 
da residência onde ocorria 
o velório, houve protestos 
violentos e confronto com 
a polícia.

Testemunhas disseram 
à agência de notícias que vi-
ram pneus em chamas e ho-
mens com armas exigindo 
justiça para Moïse em bar-
ricadas ao longo da estrada 
principal para Cap-Haïtien, 
a segunda maior cidade do 
Haiti. Também houve rela-

tos de protestos furiosos 
quando o chefe da Polícia 
Nacional, Léon Charles, visi-
tou a cidade no início do dia.

Duas semanas depois 
que Moïse foi morto em seu 
próprio quarto, nos arredo-
res de Porto Príncipe, o país 
ainda está atordoado por 
perguntas sem respostas. 
As autoridades dizem que o 
assassinato foi cometido por 
um grupo de mercenários 
colombianos, e vários mem-
bros da equipe de seguran-
ça do próprio Moïse foram 
interrogados e levados sob 
custódia.

A morte foi um fim 
abrupto para a carreira polí-
tica de um homem antes co-
nhecido como "Neg Bannan 
nan" ("Homem da Banana", 
em crioulo) por seu lugar 
na comunidade agrícola do 
Norte do Haiti, onde traba-
lhou como exportador de 
banana antes de entrar para 
a política em 2015.

No Haiti, tensão aumenta 
em funeral do presidente
Agência Estado



Paraíba
Prevenção em JP
A Defesa Civil de João Pessoa está fazendo uma série 
de visitas para monitorar as áreas com barreiras. 
O objetivo é prevenir deslizamentos. Página 8
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PB tem 33% dos leitos de UTI ocupados, enquanto que na Região Metropolitana de João Pessoa esse percentual é de 24%

Hospitalizações por covid-19 
seguem em queda no estado

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 24 de julho de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

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

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou novos 
898 casos de contaminação 
pelo novo coronavírus e sete 
falecimentos em decorrência do 
agravamento da doença. Com 
os números, o Estado acumu-
la 417.159 casos confirmados, 
sendo 8.922 óbitos e 289.916 
pacientes considerados recupe-
rados da doença.  Aproximada-
mente 118 mil casos estão em 
aberto, referente a pacientes 
em recuperação ou com a si-
tuação não finalizada no siste-
ma de notificação de casos. Até 
o momento do fechamento do 
boletim diário, 379 pacientes 
encontram-se 
i n te r n a d o s 
em unidades 
públicas de re-
ferência para o 
tratamento da 
covid-19.

Entre os 
novos casos, 57 
são pacientes 
hospitalizados. 
Além destes, o 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar registrou a inter-
nação de 17 pacientes entre a 
quinta-feira e ontem. Ao todo, 
379 pacientes estão internados 
nas unidades de referência. No 
começo do mês, a Paraíba pos-
suía 657 pacientes internados 
para o tratamento da doença. 

Números que consolidam 
33% de ocupação total dos leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) na Paraíba, e 23% em 
enfermarias adulto. Na Região 
Metropolitana de João Pessoa, a 
taxa de ocupação é de 24% em 
UTI, e 25% em enfermarias. Em 
Campina Grande, os números 
são de 44% e 27%, em UTI e 
enfermaria adultos. No Sertão, 
a ocupação em UTI também é 

de 44% e 18% nas enfermarias, 
ambos para adultos.

Já entre os óbitos, quatro de 
sete ocorreram entre a quinta-
feira e a sexta-feira, os demais 
são datados desde o dia 21 de 
julho. Todas as mortes aconte-
ceram em hospitais públicos, 
acometendo quatro mulheres e 
três homens, com faixa etária de 
39 a 73 anos. Diabetes, cardio-
patia, imunossupressão, doença 
hepática e tabagismo foram as 
comorbidades identificadas, 
enquanto três não tinham co-
morbidades.  

As mortes foram registra-
das entre os residentes de João 
Pessoa e Campina Grande (2 
cada); Cabedelo, Mamanguape e 
São José do Sabugi (com um caso 

cada). Nenhum 
dos falecimen-
tos confirmados 
para Campina 
Grande aconte-
ceram no Hos-
pital de Clínicas, 
do Governo do 
Estado. Isto por-
que o hospital 
exclusivo para 
o atendimento 

da covid-19 ultrapassou a marca 
de 96h, equivalente a 4 dias, sem 
registo de óbitos pela doença.

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde confir-
mou a aplicação de 2.285.700 
doses totais, sendo 1.635.472 
pessoas vacinadas com a pri-
meira dose e 650.228 pessoas 
que completaram os esquemas 
vacinais, onde 593.057 toma-
ram as duas doses e 57.171 
utilizaram imunizante de dose 
única. A Paraíba já distribuiu 
um total de 2.704.869 doses de 
vacina aos municípios. Foram 
realizados 1.098.422 testes 
para diagnóstico da covid-19 
em todo Estado, contabilizando 
casos em todos os 223 municí-
pios e óbitos em 222. 

JP vacina hoje 2a dose da AstraZeneca e CoronaVac 
 A Prefeitura de João Pessoa mantém neste 

sábado (24) a campanha de imunização contra 
a covid-19 com a aplicação da segunda dose 
dos imunizantes da AstraZeneca (Fiocruz) e Co-
ronaVac (Butantan).

A vacinação com a CoronaVac ocorrerá em 
cinco ginásios, no horário das 8h às 12h, e dois 
drive thrus montados no Mangabeira Shopping 
(também pedestres) e Santuário Mãe Rainha 
(Aeroclube), das 8h às 15h. Já a aplicação da 
segunda dose da AstraZeneca ocorrerá no drive 
thru montado no Unipê, localizado no bairro de 
Água Fria, das 8h às 12h. Ressaltando que a se-
gunda dose da AstraZeneca é para quem tomou 
a primeira dose há 90 dias e da CoronaVac para 
quem recebeu a dose inicial há mais de 28 dias.

O cidadão que for tomar a segunda dose 
precisa levar o cartão de vacinação e documento 
com foto. Quem tiver algum problema para rea-
lizar o agendamento, pode procurar um posto de 
vacinação para ter a orientação necessária para 
garantir sua dose.

Transporte gratuito 
As pessoas que necessitarem de desloca-

mento de um bairro a outro para tomar a vacina 
podem utilizar os serviços gratuitos dos aplicati-
vos 99 e Uber, em parceria com a Prefeitura de 
João Pessoa e Governo do Estado, respectiva-
mente. Para garantir o acesso ao serviço da 99, o 
cidadão que usar a plataforma deverá acessar o 
aplicativo, na categoria 99 Pop, e inserir o código 
promocional ‘Promocodes’. O código que deverá 
ser inserido no aplicativo Uber é o VACINAPB e 
cada usuário só pode inseri-lo uma vez, garan-
tindo a gratuidade para as duas viagens que 
devem chegar até R$ 25, cada.

Solidariedade 
Os postos de vacinação também estão 

abertos para receber as doações de alimentos 
não perecíveis. Eles serão distribuídos com 
instituições de caridade e famílias necessitadas. 
A arrecadação e a distribuição integram uma 
iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa 
e do Governo da Paraíba.

Leite humano

Doações caem no primeiro semestre  
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br 

O Banco de Leite Anita Cabral teve um au-
mento significativo nas doações de leite humano 
no ano passado, pois as mães permaneceram mais 
tempo em casa devido à pandemia. Com o retor-
no das atividades observou-se uma redução no 
número de doações, reduzindo o estoque de leite 
humano. Ano passado foram coletados 2.086 litros 
de leite humano, de 1.906 doadoras. Até junho de 
2021 o quantitativo foi 334 litros, uma redução 
de 4,86% comparado ao primeiro semestre de 
2020, segundo dados do Controle de Qualidade 
do Banco de Leite Humano Anita Cabral.

A farmacêutica Sandra Galiza, responsável 
pelo Controle de Qualidade, 

evidencia que a equi-
pe do Banco Anita 

Cabral não mediu 
esforços para re-
cuperar o estoque 
de leite humano. 
“A luta é incessan-

te, mas gratificante. 
Precisamos de toda 
ajuda e apoio da so-

ciedade. Cada 
gesto de doação 
de leite vai contri-

buir muito na recuperação dos recém-nascidos 
prematuros que estão em UTI”, enfatizou.

Embora o Banco de Leite Anita Cabral con-
siga suprir 100% da necessidade dos bebês pre-
maturos, a coordenadora de assistência Laura 
Fernandes explica que sempre surge demandas 
dos hospitais que solicitam leite humano, porém 
a falta de potes de vidros é outra dificuldade. “ À 
medida que os hospitais solicitam o leite humano, 
nem sempre os vidros retornam. Por isso a nossa 
maior necessidade no momento é a doação de 
potes de vidro”, afirmou. O vidro para ser doado 
para o armazenamento do leite humano precisa 
ter uma boca larga e tampa rosqueada de plástico, 
a exemplo de embalagens de café solúvel. Os potes 
de vidro serão esterilizados pelo banco de leite hu-
mano e encaminhado às mães doadoras que irão 
utilizar os potes para um armazenamento seguro.

Como doar?
O Banco de Leite Anita Cabral possui rota de 

coleta domiciliar em toda a Região Metropolitana 
de João Pessoa. O banco disponibiliza o número 
dewhatsApp (83) 99103-0059 e o Instagram @
bancodeleite.anitacabral paratirar dúvidas e so-
licitar a rota domiciliar para a coleta.

Semana da Amamentação
A Semana Mundial de Aleitamento Materno 

(SMAM) acontecerá entre os dias 1 e 7 de agosto. 

O tema deste ano é Proteger a Amamentação: Uma 
responsabilidade de todos, cujo objetivo é cons-
cientizar a sociedade civil e profissionais de saúde 
sobre as estratégias de marketing das indústrias 
de leite e de bicos artificiais. 

A programação do Agosto Dourado – mês 
dedicado ao incentivo à amamentação - deverá ser 
divulgada na próxima semana pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). A programação promoverá 
capacitações aos profissionais de atenção básica e 
também dos hospitais amigos da criança; ciclo de 
webnários na semana de aleitamento entre outras 
ações que ainda estão sendo definidas.

A campanha desenvolve três esferas: promo-
ção, apoio e proteção ao aleitamento materno. A 
nutricionista e coordenadora de assistência do 
Banco de Leite Anita Cabral, Laura Fernandes, 
ressalta a importância de conscientizar as famí-
lias sobre os conflitos de interesses por trás da 
comercialização de leite e bicos artificiais.

“As indústrias de leite patrocinam os con-
selhos e sociedade de classes ligadas à saúde 
infantil, montando programas de residência em 
pediatria, deixando as instituições de ensino em 
dívida com as empresas. Isso é uma conduta 
altamente antiética. Os profissionais dessas ins-
tituições acabam não sabendo como proceder, 
prescrevendo leite de fórmula na primeira di-
ficuldade da mulher apresentada em relação à 
amamentação”, revelou.Programação especial vai marcar a Semana Mundial do Aleitamento Materno

379
Era o total de pacientes 

internos ontem com covid-19 
em hospitais públicos locaiS DE vacinação 

nESTE SábaDo (24):
coronavac 
Ginásios – 8h às 12h 
n Lyceu Paraibano (Centro) 
n Escola Darcy Ribeiro (Fun-
cionários II) 
n Centro Cultural Tenente 
Lucena (Mangabeira) 
n Escola Municipal Seráfico 
da Nóbrega (Tambaú) 
n Instituto Federal da Paraíba 
(Jaguaribe) 
 
Drive thru – 8h às 15h 
n Mangabeira Shopping 
(também pedestres) 
n Santuário Mãe Rainha (Ae-
roclube) 
 
astraZeneca 
Drive thru – 8h às 12h 
n Unipê (Água Fria)

Foto: Marcus Antonius
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Com enfoque na inovação educacional e desenvolvimento regional, a iniciativa abrirá inscrições para dois editais

Governo lança, segunda-feira, 
o Programa “Celso Furtado”

O Governo do Estado, 
por meio Secretaria de 
Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da 
Paraíba (SEECT-PB), lança 
nesta segunda-feira (26), às 
10h, no canal  da Secretaria 
de Educação no YouTube, o 
Programa “Celso Furtado” 
de Inovação Educacional e 
Desenvolvimento Regional, 
e divulga dois editais do 
programa, que incentivam 
a criação de projetos de 
desenvolvimento regional 
sustentável para problemá-
ticas locais. As inscrições 
começam na terça-feira 
(27) pelo site: paraiba.pb.
gov.br/paraibaeduca, com 
vagas para especialistas, 
pesquisadores e equipes 
escolares.

O lançamento ocorre 
no dia de celebração dos 
101 anos do economista 
paraibano Celso Furtado 
e terá a participação do se-
cretário de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tec-
nologia, Claudio Furtado; 
do secretário Executivo de 
Gestão Pedagógica, Gabriel 
Gomes; do representante 
da Cátedra Unesco, Dou-
tor Timothy Ireland; da 
jornalista Rosa Aguiar e da 
coordenadora do Progra-
ma Celso Furtado,  Luiza 
Iolanda Cortez.

O programa nasceu 

como “Desafio Celso Furta-
do”, em 2020. Foi instituído, 
enquanto programa, com 
a missão de consolidar a 
atualidade do pensamento 
de Celso Furtado em conso-
nância com a Agenda 2030, 
e os 17 Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável - 
ODS, proposta pela Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), com o intuito incen-
tivar a criação de projetos 
capazes de dialogar com 
os elementos históricos e 
econômicos que perpassam 
a realidade brasileira, tão 
bem trabalhada nas obras 
de Furtado.

Desse modo, equipes 
formadas por estudantes 
e professores da Educação 
Básica da Rede Estadual de 
Ensino irão elaborar pro-
jetos educacionais que se 
propõem a refletir sobre 
problemáticas locais, ofe-
recendo soluções para o 
contexto analisado. 

Diante da suspensão 
das atividades escolares 
presenciais em virtude 
das ações preventivas à 
propagação do covid-19, a 
SEECT desenvolve o Pro-
grama “Celso Furtado” de 
Inovação Educacional e De-
senvolvimento Regional de 
forma integrada às ativida-
des no contexto do Regime 
Especial de Ensino.

O PrOGrama 

n  EDITaIS
Serão publicados dois editais no Diário Oficial 
e no site Paraíba Educa: um destinado para as 
equipes escolares e outro para os especialistas. 
Podem participar do Programa professores e 
estudantes da Rede Estadual de Educação da 
Paraíba matriculados nos anos finais do Ensino 
Fundamental (8º e 9º anos), nas três séries do 
Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos 
(ciclos IV, V e VI). As inscrições começam a partir 
da terça-feira (27) pelo site: paraiba.pb.gov.br/
paraibaeduca.

n  Equipes escolares 
Cada equipe deverá ser composta por, no 
mínimo, três estudantes e, no máximo, até seis. 
No caso de equipes com até três estudantes, será 
aceito um professor mentor e, para equipes com 
quatro a seis estudantes, até dois professores 
mentores. A inscrição das Equipes Participantes 
deverá ser realizada no endereço eletrônico 
paraiba.pb.gov.br/paraibaeduca pelo(a) 
professor(a) responsável pela equipe, usando seu 
e-mail institucional, até o dia 3 de agosto.

n  Especialistas 
O edital disponibiliza 20 vagas para 
especialistas e pesquisadores. A inscrição deverá 
ser realizada no endereço eletrônico paraiba.
pb.gov.br/paraibaeduca até o dia 30 de julho. 
A seleção será feita seguindo os seguintes 
critérios: Carta de intenção de participação e 
Análise do Currículo Lattes.

n  Etapas 
O Desafio do Programa Celso Furtado é uma 
maratona desenvolvida em duas etapas: a 
primeira é a etapa escolar, na qual as equipes 
são orientadas a construírem seus projetos 
vinculados às Trilhas de Conhecimento definidas 
pelo Programa; a segunda etapa é a estadual, 
na qual as equipes que tiveram os projetos 
mais bem avaliados, com base em critérios 
previamente estabelecidos em edital, deverão 
submeter o Relatório e apresentar sua proposta 
em vídeo (Pitch). Essa etapa definirá as equipes 
vencedoras.

Equipes prestarão consultoria
As equipes inscritas no 

Desafio do Programa “Celso 
Furtado” contarão com uma 
equipe de especialistas que 
estarão disponíveis para 
prestar consultoria e auxi-
liar durante a etapa escolar, 
principalmente, no processo 
de elaboração do plano de 
implementação.

As escolas participantes 
da Etapa Estadual receberão 
certificados de mérito e par-
ticipação, a serem considera-
dos como ação de inovação 
escolar, para o Prêmio Escola 
de Valor.

Os vencedores terão o 
prazo de um ano para exe-
cutarem seus projetos e con-
tarão com bolsa de incentivo 

à pesquisa financiadas pela 
Fundação de Amparo à Pes-
quisa da Paraíba (Fapesq). 
Para os estudantes, a bolsa 
será no valor de R$ 400, e  
para os professores, a bolsa 
será no valor de R$ 600.

Na edição de 2020, seis 
equipes foram premiadas. 
Além do incentivo financei-
ro, o Programa oferece apoio 
pedagógico para o desenvol-
vimento dos projetos vence-
dores. Trilhas do Conheci-
mento - são eixos didáticos 
que agrupam os 17 Obje-
tivos do Desenvolvimento 
Sustentável com os temas: 
Bem-Estar Socioambiental, 
Desenvolvimento Regional 
Sustentável e Instituições 

Eficazes, que agrupam os 
ODS e direcionam as equipes 
a observarem as problemá-
ticas locais, e, assim, podem 
propor soluções relevantes 
conectando o pensamento 
de Celso Furtado à Agenda 
2030.

A equipe pedagógica 
do Programa preparou uma 
programação de lives que se-
rão realizadas pelo canal da 
Secretaria no YouTube, como 
o Fórum Educacional Celso 
Furtado, um momento for-
mativo destinado a estudan-
tes  e professores da Rede 
Estadual de Educação  que 
se inscreveram no programa 
para apresentar as trilhas de 
conhecimento.

Um paraibano 
na luta contra 
a probreza

Nascido na cidade de 
Pombal, na Paraíba, em 26 de 
julho de 1920, Celso Monteiro 
Furtado tornou-se um dos prin-
cipais teóricos do pensamento 
socioeconômico do Brasil e da 
América Latina.  Formado em Di-
reito pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, e doutor em 
Economia pela Universidade de 
Paris (Sorbonne), dedicou sua 
vida acadêmica e profissional a 
desenvolver estudos comprome-
tidos com a transformação social 
de países subdesenvolvidos.

Um intelectual e homem 
público de ação, pautou sua tra-
jetória com extremo comprome-
timento social e político, tem em 
sua trajetória a idealização da 
Superintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sudene), 
assumiu o cargo de ministro em 
duas ocasiões, no governo João 
Goulart (1961-1964), como 
ministro do Planejamento, e no 
governo de José Sarney (1985-
1988), como ministro da Cultu-
ra. Foi também um dos diretores 
da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe 
(Cepal), em 1949 e do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE), em 1953.

Lecionou nas universida-
des Sorbonne (Paris), Washin-
gton (EUA), Columbia (EUA) e 
Cambridge (Inglaterra). Escre-
veu livros importantes, como 
“Formação Econômica do Bra-
sil” (1959), “Desenvolvimento 
e Subdesenvolvimento” (1961), 
“O Mito do Desenvolvimento 
Econômico” (1974), “Criativi-
dade e Dependência” (1978), 
e “A Fantasia Desfeita” (1985), 
dentre outras obras que procu-
ram enfatizar os fatores sociais e 
políticos presentes na mecânica 
do subdesenvolvimento.

Furtado morreu aos 84 
anos, no ano de 2004, deixando 
para o mundo uma extensa obra 
sobre a história do pensamento 
econômico moderno, do Brasil 
e América Latina.

Programa “Celso Furtado” tem como objetivo a criação de projetos capazes de dialogar com os elementos históricos e econômicos da realidade brasileira

Foto: Marcus Russo

PrOGramaçãO DaS lIvES

n 28/7 
Apresentação das Diretrizes do Programa e do Manual Pedagógico, às 18h

Objetivo: Apresentar os aspectos didáticos do Programa, com orienta-
ções sobre o manual pedagógico de apoio e sobre os editais destinados 
às equipes escolares e aos pesquisadores, que ajudarão na elaboração 
dos projetos.

n  9/8 
Trilha 1: Bem-estar Socioambiental, às 18h
 
Objetivo: Abordar os elementos chaves para compreender as discussões 
sobre a temática socioambiental e a possível correlação entre a contribuição 
do pensamento do economista Celso Furtado com o tema ambiental.
 
n 11/8 
Trilha 2: Desenvolvimento Regional Sustentável, às 18h

Objetivo: Dialogar sobre  os caminhos para se pensar o Desenvolvimento 
Regional a partir de uma compreensão do pensamento de Celso Furtado e 
da Agenda 2030 da ONU.
 
n 13/8 
Trilha 3: Instituições Eficazes
 
Objetivo
Dialogar sobre os papéis das instituições, pensando em projetos para torná
-las mais eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
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Quatro pessoas foram presas durante a ação; produto iria abastecer “bocas de fumo” da região de Catolé do Rocha
Uma ação integrada en-

tre as Polícias Militar, Civil e 
Corpo de Bombeiros resul-
tou na apreensão de mais de 
200 quilos de drogas, nessa 
quinta-feira (22), no Sertão 
do Estado. A maior parte dos 
entorpecentes estava no mu-
nicípio de Brejo do Cruz, que 
fica a cerca de 370 quilôme-
tros de João Pessoa. Além da 
droga, os policiais também 
apreenderam quatro armas 
– dois revólveres, uma pisto-
la, uma espingarda, R$ 25 mil 
em espécie e quatro pessoas 
foram presas.

0 delegado Victor Melo, 
titular da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organi-
zado (DRACO) disse que as 
investigações, até a ação de 
ontem, foram iniciadas a cer-
ca de três meses. No dia 12 

deste mês foi preso um ho-
mem envolvido com o tráfico 
naquela região.

Com a prisão foram 
identificados seis endere-
ços nas cidades de Brejo do 
Cruz, Bonsucesso e Catolé 
do Rocha onde ocorriam a 
comercialização de drogas 
“onde foram realizadas as 
apreensões e prisões”, disse 
o delegado.

Victor Melo acrescentou 
que as investigações vão ter 
continuidade, pois aquela re-
gião é conhecida pela comer-
cialização do tráfico de dro-
ga e também pela violência 
envolvendo facções pelo co-
mando da criminalidade. Os 
presos nessa operação não ti-
nham passagem pela polícia.

Segundo o coronel Fran-
cisco Campos, comandante 

de Policiamento Regional II, 
duas pessoas foram presas 
com cerca de 200 quilos de 
substância análoga à maco-
nha prensada, além de di-
nheiro e armas de fogo foram 
apreendidos. A ação foi rea-
lizada durante cumprimen-
to de mandados de busca e 
apreensão expedidos pela 
Justiça. Os entorpecentes es-
tavam armazenados em to-
néis, em um dos sítios alvos 
da investigação.

Em Jericó, outros 15 qui-
los de drogas, entre maco-
nha e crack, também foram 
apreendidos durante buscas 
a um suspeito de tráfico, que 
conseguiu escapar, mas que 
segue procurado. Todo o ma-
terial ilícito foi apresentado 
na Delegacia da Polícia Civil 
em Catolé do Rocha.

Operação apreende mais de 
200 kg de drogas no Sertão

A droga estava escondida na zona rural dos municípios de Brejo do Cruz, Bonsucesso e Catolé do Rocha

Foto: Polícia Civil

Foi preso na tarde desta 
quarta-feira (21), o quinto 
suspeito de assassinar um 
adolescente de 17 anos de 
idade, em um posto de com-
bustíveis próximo ao via-
duto da Avenida Canal. De 
acordo com a Polícia Civil, 
quatro envolvidos já tinham 
sido presos. O último foi lo-
calizado e preso hoje, em 
sua residência, no bairro de 
Santo Antônio. 

De acordo com as inves-
tigações, o adolescente foi 
atraído para o local do crime 

por uma menina com quem 
ele estava tendo um relacio-
namento. Eles marcaram um 
encontro no posto de com-
bustíveis, e o rapaz acabou 
surpreendido por um homem 
que surgiu em uma moto, efe-
tuando os disparos.

“Essa menina estava 
no carro com outros três 
envolvidos, para mostrar 
quem era o alvo. De den-
tro do veículo, eles fizeram 
contato com o executor dos 
tiros, que chegou na moto 
para matar o adolescente”, 

disse a delegada Suelane 
Guimarães.

No decorrer da investi-
gação, a Polícia Civil ouviu 
versões de que o adolescen-
te teria matado um parente 
do homem que efetuou os 
disparos. Isso teria sido o 
motivo do crime. “E apesar 
dessa menina estar se rela-
cionando com o adolescente 
morto no posto, ela tinha 
um namorado. Este também 
estava com ela e outros dois 
envolvidos dentro do car-
ro que chegou ao posto de 

combustíveis, apontando ao 
executor quem era o alvo”, 
explicou a delegada.

À época dos fatos, a me-
nina foi presa em flagrante e 
relatou toda a trama que re-
sultou na morte do adoles-
cente. Os outros ocupantes 
do veículo também foram 
presos, no decorrer da in-
vestigação. O homem cap-
turado hoje foi levado à De-
legacia de Homicídios, para 
os devidos procedimentos 
policiais.

Polícia prende último envolvido em 
assassinato de menor de 17 anos

Em menos de 12h a 
Polícia Rodoviária Fede-
ral recuperou, nessa quin-
ta-feira (22), em Campina 
Grande, um veículo rou-
bado em Pernambuco. Os 
policiais receberam a infor-
mação sobre o roubo de um 
veículo Hyundai HB20 no 
município pernambucano 
de Jucati. 

Segundo as informa-
ções do proprietário do 
veículo, um homem arma-
do invadiu a sua residência, 
exigiu dinheiro, subtraiu 
alguns pertences e fugiu 

com o carro da família. A 
vítima entrou em contato 
com a PRF e as informações 
foram repassadas para as 
equipes de plantão. 

Ao avistar o veículo na 
BR 104, km 130, em Cam-
pina Grande, os policiais 
rodoviários federais inicia-
ram perseguição, tendo o 
veículo em alta velocidade, 
entrado em ruas que dão 
acesso ao Distrito de Ligei-
ro. Os ocupantes do veícu-
lo conseguiram fugir a pé, 
mas o veículo foi recupera-
do.

Veículo é roubado em 
PE e localizado em CG 

Em Pitimbu

Pai localiza corpo da filha após telefonema
A Polícia Civil localizou no 

final da tarde dessa quinta-feira 
(22) o corpo, apresentando perfu-
rações a faca, de Thainara da Silva 
Ferreira, de 19 anos, enterrado às 
margens de um campo de futebol, 
próximo a um canavial na cidade 
de Pitimbu, Litoral Sul da Paraíba. 
A localização foi possível após o 
pai da jovem receber uma ligação 
telefônica anônima. Ela estava 
desaparecida desde segunda-fei-
ra (19). O delegado Marcos Paulo 

está investigando esse caso e tam-
bém da execução de outras duas 
jovens ocorrida na noite de terça-
feira (20), também em Pitimbu. 
Uma das vítimas, Vivian da Silva 
de Sousa tinha um relacionamen-
to amoroso com Thainara.

A jovem encontrada morta no 
canavial estava desaparecida após 
sair de casa dizendo que ia para a 
casa da namorada (Vivian) e não 
mais voltou. A mãe dela, Maria da 

Paz, disse para a polícia que a sua 
filha havia saído por volta das 10h 
da segunda-feira (20), sendo a úl-
tima vez que viu a filha.

Na terça-feira (21), por volta 
das 23h, um grupo de aproxima-
damente 15 homens invadiu uma 
casa na Rua Vereador José Hen-
rique de Amorim, em Pitimbu, e 
executaram com dezenas de tiros 
Vivian e Maria Renata Mendonça 
Cândido, ambas de 19 anos. 

As mortes das três jovens, 
todas de 19 anos, ocorridas em 
Pitimbu, podem estar ligadas a 
briga de facções naquela cidade 
do Litoral Sul do Estado. Uma das 
vítimas chegou a ser retirada de 
dentro de uma casa e morta em 
plena via pública.

Nos primeiros levantamen-
tos a polícia tomou conhecimen-
to que uma das vítimas, Maria 
Eduarda, é irmã de um homem 
que está preso acusado de en-
volvimento em três assassinatos 
e duas tentativas ocorridos em 
Pitimbu. 

O delegado Marcos Paulo, 
que está à frente das investigações 
das três mortes disse ainda que o 
trabalho da polícia está sob sigilo 
para não atrapalhar. Ele não infor-
mou se já tem identificação de sus-
peitos. Os corpos de Vivian e Maria 
Renata foram sepultados no dia 
seguinte às execuções, enquanto 
que o de Thainara deverá ser en-
terrado neste sábado, em Pitimbu.

Por decisão da Ter-
ceira Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraí-
ba, a Energisa Borborema 
- Distribuidora de Energia 
S/A deverá pagar indeni-
zação, por danos morais, 
no valor de R$ 2 mil, em 
virtude da interrupção do 
fornecimento de energia 
elétrica por mais de 30 
horas. 

O caso é oriundo da 
Comarca de Cabaceiras 
e teve como relator o de-
sembargador Márcio Mu-
rilo da Cunha Ramos. De 
acordo com o processo, a 
interrupção ocorreu no dia 
25 de dezembro de 2016.

Na primeira instân-
cia, a indenização foi fixa-
da em R$ 800,00. A parte 
autora apelou da decisão 
requerendo a majoração 
do quantum indenizatório.

O relator entendeu 
que a sentença deve ser 
modificada para majorar 
o valor da condenação 
por danos morais para R$ 
2 mil, por ser mais con-
dizente com as peculiari-
dades do caso. O desem-
bagador entendeu que a 
interrupção aconteceu foi 
bastante prolongada e no 
período natalino.

Energisa 
deve pagar 
indenização 
a cliente

Corpo de Thainara foi encontrado após familiares receberem uma ligação telefônica anônima

Foto:Divulgação

Thainara namorava uma 
jovem executada a tiros, na 

terça-feira, em Pitimbu

Vingança
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Equipes do órgão estão monitorando locais com risco de deslizamentos para evitar acidentes devido às chuvas
A Defesa Civil de João 

Pessoa está monitorando 
de perto as barreiras da 
capital paraibana. A ação 
objetiva prevenir desliza-
mentos, principalmente 
nesse período de chuvas. 
Constantemente, equipes 
do órgão estão visitando os 
locais de risco, estudando a 
situação e agindo para evi-
tar ou minimizar os trans-
tornos e acidentes que são 
mais comuns nessa estação.

“Verificamos a neces-
sidade de fazer um acom-
panhamento mais de per-
to dos pontos críticos da 
cidade. Do início do ano 
até o momento, a Defesa 
Civil recebeu cerca de 420 
ocorrências da população. 
As demandas estão sen-
do atendidas o mais rápi-
do possível. Diminuímos o 
tempo de resposta a essas 
ocorrências e agora esta-
mos nos antecipando aos 
problemas”, disse o diretor 
de Minimização de Desas-
tres da Defesa Civil, Antonio 
Esteves Neto.

Segundo levantamento 
do órgão municipal, João 
Pessoa possui atualmente 
45 encostas, sendo as mais 
preocupantes as barreiras 

localizadas nos bairros do 
Castelo Branco, São José e 
Alto do Mateus, devido à 
proximidade de moradores 
no local. Este ano, houve 
apenas pequenos desliza-
mentos, mas sem registro 
de vítimas.

“O objetivo das visitas 
às barreiras é identificar o 
risco atual e trabalhar para 
minimizar os problemas. 
Muitas vezes, só a limpeza 
do lixo no local e desobstru-
ção de drenagem em alguns 
pontos já minimizam os ris-
cos”, explica Rutte Sara, en-
genheira da Defesa Civil de 
João Pessoa.

A Defesa Civil disponi-
biliza dois telefones de plan-
tão para a população. Em 
caso de necessidade, basta 
ligar para os números 0800-
285-9020 e 98831-6885.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Defesa Civil reforça vigilância 
em áreas de JP com barreiras

Em caso de emergência, 
a Defesa Civil de 

João Pessoa atende 
através dos telefones: 

0800-285-9020 
e 98831-6885

“Eu Posso Semear”

Programa incentiva a produção de 
plantas ornamentais em João Pessoa

O programa ‘Eu Posso 
Semear’, da Secretaria do Tra-
balho, Produção e Renda (Se-
trab-JP), iniciou a distribuição 
de mudas de plantas orna-
mentais e a consultoria entre 
os agricultores. A ação aconte-
ce no Viveiro Municipal,  loca-
lizado no bairro de Gramame, 
e é fruto da parceria entre 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) e Serviço So-
cial do Comércio (Sesc).

O diretor do Programa 
de Agricultura Familiar da 
Setrab-JP, onde o ‘Eu Posso 
Semear’ está inserido, Adria-
no Flávio Vasconcelos, infor-
mou que há até o momento 
20 produtores inscritos e que 
destes, cinco já começaram a 
receber e plantar as mudas. 
“Está tendo uma boa aceita-

ção com muitos agricultores 
interessados em participar. 
Nosso objetivo é, até o final 
do ano, pelo menos dobrar 
esse número”. 

No Viveiro Municipal, 
em uma área do Sesc gerida 
pela Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de João Pes-
soa (Semam-JP), os agricul-
tores têm acesso a oficinas de 
cultivo e preparo de arranjos, 
além de orientação sobre 
precificação e comercializa-
ção dos produtos. 

Zeca Araújo, que é um 
dos idealizadores do proje-
to e consultor do programa, 
disse que até os agricultores 
mais resistentes à ideia estão 
se rendendo ao cultivo de 
flores e plantas tropicais. “A 
nossa intenção é que essas 
famílias associem o cultivo 
de plantas para que tenham 
uma fonte a mais, podendo 

continuar trabalhando com 
outras culturas”. 

Do cultivo à comercia-
lização, todas as etapas são 
acompanhadas de perto. Zeca 
conta que o foco é garantir no-
vas oportunidades e conheci-
mento, como tem acontecido 
nas oficinas de arranjos florais 
que garantem o aumento no 
lucro dos agricultores. “Para 
se ter uma ideia, 10 hastes de 
flor custam em média R$ 25, 
já um arranjo com essa mes-
ma quantidade pode ser ven-
dido por, no mínimo R$ 80”.

O agricultor familiar, Val-
mir de Souza, garante que ‘o 
ramo é lucrativo’ e já pensa 
em aumentar a produção. No 
sítio de um hectare, localizado 
na Ponta de Gramame, pelo 
menos sete espécies de flores 
tropicais dividem espaço com 
fruteiras. Jaqueiras, coquei-
ros, bananeiras, abacateiros, 

a junção das culturas deu 
certo. “A sombra das fruteiras 
é essencial para o desenvolvi-
mento das flores e as folhas 
que caem das árvores servem 
de adubo, nem preciso usar 
fertilizante químico”, conta 
satisfeito. E tem mais, Valmir 
já fez curso de arranjo e até já 
comercializou para eventos.

Setrab iniciou distribuição de mudas

Foto: Divulgação
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‘O Silêncio que Fere’
Violência doméstica e superação são referências para 
exposição virtual da educadora e fotógrafa Íris da Silva com 
mulheres do conjunto Mário Andreazza, em Bayeux. Página 12
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O Dia Nacional do Es-
critor será amanhã (25). O 
Jornal A União entrevistou 
seis autores e solicitou a cada 
um a indicação de nomes que 
pudessem representar, nes-
sa data comemorativa, quem 
exerce tal atividade, por causa 
da qualidade de uma obra que 
seja capaz de incentivar a lei-
tura, ou despertar o desejo de 
conhecer mais sobre o autor, 
buscar mais conhecimentos, 
obter novas perspectivas, des-
lumbrar universos ou, ainda, 
de também passar a escrever 
seus próprios textos. Porém, a 
escolha não seria definitiva ou 
simplesmente de “um preferi-
do”, já que passamos por cons-
tantes mudanças, não apenas 
nos hábitos de leitura e colhi-
mento de bagagens culturais, 
como também de mudanças 
provocadas pelas várias cri-
ses, nacionais e mundiais, vide 
a sanitária.

No dia 25 de julho de 
1960, a União Brasileira de 
Escritores (UBE) realizou, no 
Rio de Janeiro, o Festival do 
Escritor Brasileiro. Naquele 
mesmo ano, o então ministro 
da Educação e Cultura, Pedro 
Paulo Penido (1904-1967), 
instituiu, por meio de uma 
portaria, aquela data como o 
Dia Nacional do Escritor, com 
o intuito de homenagear os au-
tores brasileiros e incentivar o 
hábito da leitura.

Dos entrevistados o jo-
vem Bruno Ribeiro,  por 
exemplo, apontou o escritor 
Lima Barreto (1881-1922), 
de quem recomendou o li-
vro Recordações do Escrivão 
Isaías Caminha. Já para Marília 
Arnaud, os escolhidos foram 
escritores do Estado de São 
Paulo que adotaram a Paraí-
ba como lar: Waldemar José 
Solha (Trigal com corvos) e 
Maria Valéria Rezende (Outros 
cantos). Parece uma “exceção”, 
mas o paraibano Braulio Ta-
vares também escolheu seu 
autor, mesmo que seja uma 
visão bem peculiar: “Eu não sei 
de nenhum escritor que me-
reça ser símbolo da profissão. 
Sugiro que se invente, em cada 
cidade, um ‘Monumento ao 
Escritor Desconhecido’, dedi-
cado a todos os escritores que 
nunca conseguiram publicar 
um livro”, justificou.

“Para mim, Lima Barreto 
é uma metonímia do Brasil 
e um belo exemplo de autor 
que explorou as possibilidades 
infinitas da literatura”, pon-
tuou Ribeiro. “Outro ponto de 
destaque se encontra na sua 
capacidade de inventar e ser 
criativo em cima do real: habi-
lidade imprescindível para um 
bom escritor. Ler Lima Barreto 
é se divertir com assunto sério 
e tenho certeza que ele é um 

desses escritores que pode 
incentivar um leitor a escrever 
e a criar os seus próprios mun-
dos”, comentou o escritor.

Um dos vencedores do 
concurso Brasil em Prosa, pro-
movido pelo jornal O Globo 
e pela Amazon, e do Prêmio 
Todavia de Não Ficção, Bruno 
Ribeiro justificou a razão de 
recomendar especificamente 
Recordações do Escrivão Isaías 
Caminha. “É um livro com lin-
guagem ácida e repleta de sáti-
ra, humor e crítica à sociedade 
hipócrita e preconceituosa do 
nosso país. Um livro que me 
tocou bastante e serviu de aula 
e influência”, disse.

Como homenagem ao Dia 
Nacional do Escritor, Marília 
Arnaud explicou que elegeu 
dois autores que representam 
a grandeza da literatura parai-
bana. Embora Maria Valéria 
Rezende e W.J. Solha não te-
nham nascido na Paraíba, am-
bos estão aqui há mais de 40 
anos, além de possuírem uma 
vasta obra, reconhecida nacio-
nalmente, nas palavras dela. 
“Valéria é autora de haicais, 
livros infantojuvenis e muitos 
romances, alguns deles ven-
cedores de prêmios de gran-
de prestígio, como o Jabuti. O 
meu preferido é Outros cantos, 
vencedor do Prêmio Casa de 
las Américas. Valéria também 
criou o ‘Mulherio das Letras’, 
movimento literário e femi-
nista, que alavancou a carreira 
de muitas autoras brasileiras 
e acendeu o debate sobre a 

literatura feita por mulheres 
e mercado editorial”, ressaltou 
Arnaud, que recentemente foi 
laureada com o Prêmio Kindle 
de Literatura pelo romance O 
pássaro secreto.

Referindo-se a W.J. So-
lha, a escritora disse ser “um 
grande erudito, o homem das 
mil artes, prosador, poeta, ator, 
artista plástico, crítico literário 
etc. Seus poemas longos são 
arrebatadores. História uni-
versal da angústia recebeu o 
Prêmio Graciliano Ramos em 
2006 e Trigal com corvos, o 
meu preferido, o Prêmio João 
Cabral de Melo Neto em 2005. 
Valéria e Solha são mestres 
que engrandecem a Paraíba e 
o Brasil; para mim, referências, 
não somente literárias, mas, 
especialmente, afetivas”, com-
pletou Arnaud.

Já a veterana Maria Valé-
ria Rezende indicou três au-
tores. “Dôra Limeira (1938-
2015) – que já se foi, mas que 
marcou quem conviveu com 
ela, autora de livros como Ar-
quitetura de um abandono, O 
Beijo de Deus e Os Gemidos da 
Rua –, Geraldo Maciel (1950-
2009) e Ronaldo Monte (1947-
2018). A Paraíba é um lugar 
de literatura e esses autores 
são de alta qualidade literária, 
fieis a esse nosso mundo e que 
honram o Estado”.

Débora Ferraz – vence-
dora do Prêmio SESC de 2014 
com seu primeiro roman-
ce, Enquanto Deus não está 
olhando – lembrou de Lygia 

Fagundes Telles. “Porque 
foi certamente um momen-
to marcante da minha vida 
como leitora, quando deparei 
com um livro dela por acaso, 
na biblioteca. O mundo não 
foi mais o mesmo depois da-
quele Venha ver o pôr do sol. 
Os contos dela são do tipo que 
você começa a ler um pará-
grafo e não quer mais soltar. 
E depois de ler, quer reler. E, 
quando o livro acaba, ele per-
manece na cabeça”, comentou 
a escritora pernambucana 
radicada na Paraíba.

Poeta e escritor, Jairo Cé-
zar Soares selecionou dois 
nomes. Um foi o ‘Paraibano 
do Século’ Augusto dos Anjos. 
“É um autor que representa 
muito, pelo fato de ter morrido 
muito jovem e ser autor de 
uma obra, o Eu, mas que conti-
nua presente nos meios acadê-
micos e na boca do povo”, disse 
ele. O outro foi Machado de 
Assis. “É um dos grandes no-
mes da literatura e referência 
para escritores de várias gera-
ções, além de ser um gênio de 
marca maior. Destaco contos 
como A cartomante e A igreja 
do diabo, mas indico o livro 
Dom Casmurro, porque li, na 
adolescência, e não consegui 
compreender a densidade que 
só vim a entender quando o 
reli já maduro”.

Autor de obras infanto-
juvenis, Jairo não se esqueceu 
dos pequenos leitores ao suge-
rir obras de Monteiro Lobato 
(1882-1948) e o livro A Arca 

de Noé, de Vinícius de Moraes 
(1913-1980).

Quanto a Braulio Tavares, 
ao sugerir a criação do ‘Monu-
mento ao Escritor Desconheci-
do’, ele comentou que “muitos 
livros geniais já foram escritos, 
na história da humanidade, e 
não puderam ser publicados 
porque alguém explicou ao 
autor que ‘o mercado não es-
tava comprando aquele tipo de 
livro’. Sugiro uma homenagem 
a esses livros que se perderam 
e aos escritores cuja existência 
ninguém percebeu”.

Na opinião do escritor e 
editor paraibano, “o incentivo 
à leitura deve vir da necessi-
dade de expressão própria e 
de comunicação com o outro. 
É para isso que se escreve. 
Ganhar dinheiro é mera con-
sequência, ficar famoso é mera 
consequência, dar entrevista 
é mera consequência, nada 
disso é o objetivo da literatura. 
O objetivo da literatura é regis-
trar o olhar único, incompará-
vel, inimitável, irreprodutível, 
de um ser humano sobre o 
mundo, e de um ser humano 
que conseguiu desenvolver 
essa capacidade tão rara: co-
municar-se com outro ser hu-
mano”, explicou Braulio.

Leitura na pandemia
O aparecimento da co-

vid-19 trouxe alguns reflexos 
no hábito da leitura de alguns 
escritores. “Com a pandemia, 
passei a ler e escrever mais. 
Tenho lido mais autores bra-

sileiros. No momento, estou 
lendo Enfim, imperatriz, de 
Maria Fernanda Elias Maglio”, 
disse Marília Arnaud.

“Não estou lendo mais 
com a pandemia”, confessou 
Braulio Tavares. “A idade já 
havia me condicionado a uma 
certa quarentena. Já me vaci-
nei, mas não tenho a menor 
vontade de sair de casa. Vol-
tarei a sair, porque família, 
trabalho e amigos me forçarão 
a isso, mas por mim não sairia 
mais. Leio, vejo um filme por 
dia, escrevo, trabalho. Quando 
a gente vê, o dia acabou, quan-
do a gente vê, a vida acabou”.

Outro escritor que redu-
ziu o hábito de leitura atual-
mente foi Bruno Ribeiro. “A 
tensão e a ansiedade que este 
terrível momento trouxe me 
deixaram mais desmotivado 
com tudo. Porém, como traba-
lho com escrita e leitura, o bási-
co deste ofício eu consegui me 
manter fazendo. Atualmente, 
estou lendo Alcides, livro inédi-
to do poeta paraibano Joedson, 
e relendo Fluxo-floema, da Hil-
da Hilst”, disse ele, para quem, 
“seja ontem ou hoje, o papel 
do escritor é escrever. O resto é 
consequência”.

Por fim, Débora Ferraz co-
mentou que não acha que este-
ja lendo mais nesse momento 
de dificuldades causadas ao 
país pela doença, mas acredita 
ter se interessado pela leitura 
de outros temas, enquanto Va-
léria Rezende disse estar mais 
escrevendo do que lendo.

Qual escritor é 
representativo?

Autores da Paraíba elegem nomes para celebrar o 
Dia Nacional do Escritor, comemorado amanhã

Bruno Ribeiro (acima)
apontou o escritor Lima 
Barreto (ao lado)
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Foto: Arquivo A União

Marília Arnaud (acima) 
apontou Maria Valéria 
Rezende (ao lado)
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Foto: Divulgação

Débora Ferraz (acima) 
indicou Lígia Fagundes 
Telles (ao lado)
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Foto: UBE/Divulgação

Braulio Tavares (acima) 
elegeu para a data o 
“autor desconhecido”
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Foto: Divulgação

Dora Limeira (ao lado) 
foi escolha de Valéria 
Rezende (acima)
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Foto: Divulgação

Jairo Cézar (acima) 
elegeu Augusto dos 
Anjos (ao lado)
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Foto: Arquivo A União

Data comemorativa surgiu no ano de 
1960, quando a União Brasileira de 
Escritores (UBE) realizou, no RJ, o 

Festival do Escritor Brasileiro

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Eu nasci oito anos depois de sua morte, de modo que tudo 
que sei sobre ele, ou me foi contado por pessoas que o conhe-
ceram ou pelo que consegui ler e apreender da sua vida. Quem 
primeiro me falou sobre João Pessoa foi o meu pai, aliás fê-lo de 
maneira arrebatada e até apaixonadamente. Não negava a sua 
profunda admiração por aquele a quem considerava o “maior 
paraibano de todos os tempos” e, quando se referia ao Presi-
dente, a gente até pensava que o personagem era Getúlio Vargas 
– mas o que, ele se enchia de orgulho de ter conhecido aquele 
que “revolucionou os métodos de governar”.

Para mim, quando criança, o meu pai era o meu ídolo, o 
meu herói – e como tal, tudo quanto ele me dizia era impor-
tante e absolutamente verdadeiro e, mais do que isso, eu pas-
sava a ter a obrigação de ouvir, aceitar e decorar para futuras 
discussões, principalmente nas classes do curso primário, ali 
no Grupo Escolar Santo Antônio, em Jaguaribe, onde aprendi 
minhas primeiras letras.

Foi assim que, já aos sete, oito anos, ouvia e já me delei-
tava com as narrativas que pai fazia sobre o que fizera, em 
vida, o grande Presidente. Falava-me (e eu ficava imaginando 
como se tivesse testemunhado) das profundas modificações 
que João Pessoa fizera na administração estadual, a partir 
de coisas simples como, por exemplo, tirar os presos das 
cadeias durante o dia a fim de que eles trabalhassem para o 
Estado, na limpeza das praças, no calçamento das ruas ou na 
abertura de valas de esgoto. Ou ainda, da sua severa deter-
minação de não permitir nomeações políticas para cargos 
de Agente Fiscal, Delegado de Polícia ou Diretor de Grupo 
Escolar – norma, aliás, depois defendida pelo então Gover-
nador José Américo de Almeida. E, meu pai, se derramava 
em elogios à sua enérgica ação inibidora dos desmandos dos 
chamados coronéis do interior, reduzindo-lhes o poder, so-
bretudo nas eleições municipais, feitas sem o protecionismo 
descarado e desbragado do Governo, pela primeira vez na 
história da política estadual.

E ele, o meu pai, alguns anos depois, quando já eu me 
entendia como gente, embora estivesse na adolescência dos 
meus l5 anos, não se cansava de repetir uma frase que me 
marcou muito durante a vida:

– Meu filho, a Paraíba tem a obrigação de render um tri-
buto eterno a João Pessoa, porque ele foi e será o maior filho 
desta terra que ele tanto amou.

Talvez por essa influência paterna e, seguramente 
muito mais pelo que li e ouvi de tantos outros – inclusive 
de autores de livros e de políticos sérios consagrados, é que 
nos dias de hoje me inscrevo entre aqueles que passaram a 
comungar do mesmo pensamento de que João Pessoa, mais 
que um mártir, foi e será uma lenda para o nosso Estado, e 
por isso mesmo, a sua memória não apenas deve ser respei-
tada, mas todas as homenagens que a Paraíba prestar ao seu 
grande Presidente serão sempre justas e oportunas – como 
a que Governo e povo fizeram há alguns anos, trazendo para 
a praça que tem o seu nome, ao lado do Palácio que ele tanto 
honrou, os seus restos mortais, para que aqui ele ficasse para 
sempre, ao lado dos seus.

Devo dizer, antes de concluir, que guardo nos meus al-
farrábios, como uma verdadeira relíquia, cópia (já esmaecida 
pelo tempo) do Ato n.° 811-O/D, de 28 de novembro de 1928, 
gravado nos seguintes termos:

“O PRESIDENTE DO ESTADO, conforme proposta do Sr. Dr. 
CHEFE DE POLÍCIA, resolve nomear BENEDICTO LADISLAU 
DA SILVA para exercer o cargo de SUBDELEGADO DA CIRCUNS-
CRIPÇÃO DE TACIMA, servindo de título ao nomeado a presente 
Portaria. Assinado, João Pessoa Cavalcante.” 

E é também por isso e tudo o mais que, eu que nasci e 
vivo nesta bela cidade há 80 anos, só posso terminar estas 
linhas dizendo:

Tenho orgulho de ser paraibano e não dou a mínima para 
um presidente (com “p” minúsculo) da República amalucado, 
que usa “paraíba” como termo pejorativo.

João Pessoa, o grande Presidente

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

Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu 
no município de Exu, Estado de Pernam-
buco, no dia 13 de dezembro de 1912, 
e morreu em Recife, no dia 2 de agosto 
de 1989. Ficou conhecido como o Rei do 
Baião, considerado uma das mais com-
pletas, importantes e criativas figuras da 
música popular brasileira. 

Cantando acompanhado de sua 
sanfona, zabumba e triângulo, conjunto 
básico dos cantores de baião, que ele 
mesmo definiu, levou para todo o país a 
cultura musical do Nordeste. Suas compo-
sições também descreviam a pobreza, as 
tristezas e as injustiças de sua árida terra, 
o Sertão nordestino.

Nasceu numa sexta-feira, 13, numa 
casa de barro batido na Fazenda Caiça-
ra, povoado do Araripe, 12 quilômetros 
da cidade de Exu, extremo noroeste do 
Estado de Pernambuco, distante 610 
quilômetros de Recife. Foi o segundo filho 
de Dona Ana Batista de Jesus Gonzaga 
do Nascimento, conhecida na região por 
“Mãe Santana”, e oitavo de Januário José 
dos Santos do Nascimento, um trabalha-
dor da roça e sanfoneiro. 

A cidade de Exu fica no sopé da Serra 
do Araripe, inspiraria uma de suas pri-
meiras composições, ‘Pé de Serra’. Seu pai 
trabalhava na roça como já foi dito, num 
latifúndio e nas horas vagas tocava acor-
deão; também consertava o instrumento. 
Foi com ele que Luiz Gonzaga aprendeu 
a tocá-lo. Muito jovem ainda, já se apre-
sentava em bailes, forrós e feiras livres, de 
início acompanhando seu pai, mas, aos 13 
anos, já era convidado para tocar sozinho. 
Autêntico representante da cultura nor-
destina, manteve-se fiel às suas origens 
mesmo seguindo carreira no Sudeste do 
país. O gênero musical que o consagrou foi 
o baião. A canção emblemática de sua car-
reira foi ‘Asa Branca’, composta em 1947 
em parceria com o advogado e compositor 
cearense Humberto Teixeira.

Antes dos 18 anos, Luiz Gonzaga teve 
sua primeira paixão: Nazarena, uma moça 
da região. Foi rejeitado pelo pai dela, o co-
ronel Raimundo Deolindo, que não o que-
ria para genro, pois ele não tinha estudos, 
era muito jovem e sem maturidade para 
assumir um compromisso de casamento. 
Revoltado com o rapaz, ameaçou-o de 
morte. Mesmo assim, Luiz e Nazarena 
namoraram às escondidas por meses e 
planejaram se casar. Januário e Ana, pais 
de Luiz Gonzaga, lhe deram uma surra ao 
descobrirem que ele se envolveu com a 
moça sem a permissão da família dela e 
ainda mais por Luiz tê-la desonrado: os 
dois disseram isto propositalmente, com 
o objetivo de serem obrigados a se casar. 

Na época, a moça tinha que casar virgem 
e, caso houvesse relação sexual antes do 
casamento, o homem era obrigado a se 
casar ou morrer.

Ingressou no exército em 1930. 
Lutou no Sertão nordestino, combatendo 
cangaceiros, coiteiros e coronéis. Apesar 
disso, alimentou grande admiração pelo 
líder dos cangaceiros, Virgulino Ferreira, 
o Lampião, passando a dotar uma vesti-
menta inspirada nele.

Luiz Gonzaga amava sua região, o 
Exu, sempre falava com muito carinho do 
lugar onde nasceu. Sobre a seca, disse: 
“Acho que Exu nunca sofreu uma seca 
como se escuta falar em certas regiões, 
onde morre gente. Isso nunca ouvi por 
aqui. O pé de serra tem sempre essas 
matas, estas montanhas que atraem a 
chuva. Tem um vento que desvia o rumo 
da chuva. Ela se forma, vem e quando 
chega no alto da serra, se divide, pra tudo 
que é canto.”

A Chapada do Araripe é o dedo de 
Deus: quando o Sertão todinho está cin-
zento, sedento, torrado pela seca, o Arari-
pe verdeja, qual um oásis sertanejo. Ape-
sar de localizar-se na região do semiárido 
do Nordeste, a serra do Araripe é uma das 
melhores faixas de terras da região, que só 
as grandes secas conseguem atingir. Nas-
cendo na Paraíba, ela vai morrer na serra 
do Inácio, na divisa de Pernambuco com o 
Piauí. Sua inclinação drena todas as águas 
pendentes para o vale do Cariri, região 
mais nobre e rica do Ceará, zona de cultivo 
da cana-de-açúcar para a fabricação da 
cachaça e da rapadura. No entanto, à altu-
ra do Exu, essa conformação topográfica 
muda, e a terra se inclina levemente para 

o estado de Pernambuco. Daí a riqueza 
da terra exuense, com suas numerosas 
fontes de água que protegem a região das 
desolações da seca.

Luiz Gonzaga teve muitos admira-
dores e imitadores: “Realmente, hoje em 
dia eu tenho inúmeros imitadores. Isso 
me honra muito. É bacana esses caboclos 
de sanfona, gibão e chapéu de couro, can-
tando minhas músicas por aí e ganhando 
a vida. Em contrapartida, isso tem seus 
inconvenientes. Por exemplo, tem um 
mineiro aí que anda dizendo que é meu 
filho. Ele canta nas feiras, me imitando, 
mas o repertório dele são só músicas 
sujas, com versos inconvenientes, que me 
assustam. É uma baixeza ele cantar: ‘Eu 
vou contar uma história que aconteceu 
com uma namorada que eu tinha: ela deu 
uma chupada no lugar da picadura/de 
uma cobra jararaca’ e por aí afora. Isso me 
aborrece muito.”

Inúmeros poetas populares escre-
veram versos em homenagem a Luiz 
Gonzaga e um deles muito conhecido e 
amigo de Luiz foi, José João dos Santos – 
azulão, com os seguintes versos: O Baião 
perde seu Rei:

Como poeta e repórter
Cordelista e violeiro
Expresso meus sentimentos
Na morte do sanfoneiro
À estrela mais brilhante
Do Nordeste brasileiro.

Foi Luiz Lua Gonzaga
Que o Brasil todo se ufana
D’ele, nascer no Nordeste
Na gleba pernambucana
O filho de Januário
E dona Maria Santana.

Criou-se nas terras secas
Entre homens valentões
Vendo pai tocar sanfona
Nas palhoças e nos salões
De amigos e fazendeiros
Dando alegria aos sertões.

Januário, um sertanejo
Muito correto e ordeiro
Criou seus filhos na roça
Trabalhando o ano inteiro
Com sua Harmônica oito baixos
Também ganhava dinheiro.

Luiz lhe acompanhava
Com toda dedicação
E muito amor pela música
Que a sua vocação
Era ser no futuro
O grande Rei do Baião.

Gonzagão e a cultura popular

Cinema

‘Um Lugar Silencioso 
2’ mostra o começo

Era 7 de março de 2020. John Krasinski e Emily 
Blunt falam animadamente de Um Lugar Silencioso 2, 
a continuação de seu sucesso de dois anos antes, no 
Crosby Street Hotel, em Nova York. No dia seguinte, o 
casal comparece à pré-estreia do filme em Nova York. 
Nem eles sabiam que o filme seria adiado por mais de 
um ano nem a repórter tinha noção de que seria sua 
última entrevista presencial. Na quinta-feira, 11, a NBA 
suspendia a temporada, e os Estados Unidos fechavam 
por conta da pandemia. Poucos dias depois, era a vez do 
Brasil. Agora, 16 meses depois, o filme finalmente chega 
ao público brasileiro.

Como o longa original, Um Lugar Silencioso 2 se 
passa num mundo pós-apocalíptico em que monstros 
chegam aos humanos por meio do som (com spoiler). 
A família Abbott, agora composta por Evelyn (Emily 
Blunt), Marcus (Noah Jupe), Regan (Millicent Sim-
monds) e um bebê, lida com a perda do pai e marido, 
Lee (John Krasinski), que se sacrificou no filme anterior. 
Não resta a eles outra saída que não sair da fazenda 
onde se refugiaram e perseguir as tochas avistadas na 
primeira produção. “Eu nunca pensei que faríamos uma 
sequência, eu coloquei isso no filme anterior por causa 
das minhas aulas de História Medieval. Era uma forma 
de comunicação”, disse Krasinski.

Na verdade, o roteirista e diretor, que trabalhou so-
bre o roteiro de Bryan Woods e Scott Beck no primeiro 
filme, mas agora assina a história sozinho, garantiu que 
como o público sempre é muito crítico em relação às se-
quências. “Foi muita pressão fazer o segundo filme, por-
que antes de ser ator, diretor, roteirista, sou espectador. 
Sendo assim, fico meio ressabiado com certas sequên-
cias. Muitas parecem apenas sem sentido, ou uma forma 
de ganhar dinheiro”, contou Krasinski.

Por isso, sua primeira resposta ao convite de fa-
zer outro filme foi “não, obrigado”. Mas aí os produto-
res pediram que ele escrevesse apenas um argumento 
simples baseado na única ideia que Krasinski dizia ter, 
que eles contratariam outro diretor e roteirista. “A ideia 
era que Regan seria a protagonista”, observou Krasinski. 
Só que ele logo percebeu que queria escrever e dirigir o 
filme, sim. “O primeiro filme é uma carta para minhas 
filhas sobre o que eu acho que é ser um pai. E o segundo 
é uma carta sobre um sonho. Espero que elas cresçam 
num mundo em que você pode ser corajoso, esperanço-
so, otimista. Que, se houver escuridão à sua volta, você 
pode ser aquele que acende uma vela.”

Regan é a filha adolescente que é destemida, curio-
sa, segue os passos do pai como radioamadora, mas que 
acaba sofrendo a culpa por uma das perdas na família. 
Regan também é surda. “A morte do pai afeta muito a 
dinâmica familiar. Regan está deprimida e precisa sair e 
enfrentar o mundo. Pensa no que o pai faria nessa situa-
ção”, disse Simmonds. A atriz, que é surda, comunica-se 
com a ajuda de uma intérprete e aponta a importância 
de ter alguém como ela numa série de sucesso como 
esta. “É inacreditável para mim estar aqui. Eu nunca tive 
ninguém como eu para admirar. Então é uma grande 
honra ser parte da comunidade surda, mas também re-
presentá-la de maneira correta, educando a sociedade 
sobre diferentes maneiras de viver.”

Em Um Lugar Silencioso 2, o espectador vai ter uma 
ideia de como todo o pesadelo começou, e os Abbotts 
vão encontrar no caminho Emmett (Cillian Murphy), 
que não tem muita esperança na humanidade. Mas, 
como no primeiro filme, não há distopia aqui. Pode se 
tratar de um mundo após o apocalipse, mas há otimis-
mo. “Todo mundo que me conhece um pouco sabe que 
eu choro à toa, fico emocionado facilmente. Não havia 
como eu contar uma história depressiva”, disse Krasins-
ki, que cresceu numa família católica de classe média, 
nos arredores de Boston. Ele costumava ouvir histórias 
de como seu avô, que cresceu numa cidade industrial, 
uma vez deu milhares de dólares a um vizinho doente. 
“Naquela época, você ajudava o seu vizinho, ele não era 
um herói por fazer isso. Havia um senso de comunida-
de”, contou Krasinski

Para Emily Blunt, esse sentimento está presente no 
filme. “Eu acho que as pessoas sentem no ar, em escala 
global, essa coisa de fronteiras se fechando, de não esten-
der a mão a seu vizinho”, disse a atriz. “O filme é bastante 
esperançoso, na minha opinião, porque os personagens 
descobrem que os seres humanos têm um desejo inato 
de comunhão, sentem necessidade de estar juntos.” Mal 
sabiam eles que, mais de um ano depois, esse sentimento 
seria mais necessário do que nunca.

Foto: Divulgação

Emily Blunt (E) e a atriz surda Millicent Simmonds (D) dividem protagonismo

Pernambucano Gonzaga (1912-1989), o ‘Rei do Baião’

Foto: Arquivo A União

Mariane Morisawa
Agência Estado



Cultura

O sol havia se despedido há pouco, noitinha de sex-
ta-feira passada, baixei os vidros do carro no mesmo 
momento em que tomo como rumo a rua principal de 
Lucena. Aquele cheiro salobro invade nossa mente, ga-
rantindo a presença do mar ali bem próximo, nos abra-
çando com lembranças. Ao lado da praça, me vem um 
hábito cotidiano de quando chego a Lucena, que é ligar 
para meu amigo Jean Fernandes e saber se ele está na 
terrinha, em sua casa de praia. O fantasma da pande-
mia tomou o celular de minhas mãos. Depois envio 
uma mensagem, pensei.

Na companhia de meus pais e recluso em nosso 
rancho, tentei garantir a eles o descanso merecido. Eles 
amam Lucena como eu amo o Cariri. No domingo, minha 
irmã disse ter visto em redes sociais o pedido de orações 
justamente para meu amigo Jean que estava na UTI. Fa-
lei com seu filho Igor e soube da gravidade do caso, fiz 
minhas orações, compartilhei com amigos mais próxi-
mos. No corre-corre da segunda-feira, comecinho da 
tarde, recebi a notícia que jamais queria. 

Nossa amizade surgiu no mesmo dia em que nos co-
nhecemos, em 1° de junho de 2008, irmandade que nas-
ceu sob vários signos e muitos significados. O respeito, a 
reciprocidade, o carinho, o amor pelo Treze, a humildade 
e o gosto simples, além do setor que passamos a trabalhar 
juntos, na secretaria de finanças da Prefeitura de Campi-
na Grande, onde foi meu gerente. Tudo isso nos uniu em 
uma irmandade que foi do trabalho ao estádio Presidente 
Vargas, de sua casa à dos meus pais em Lucena e todos os 
encontros eram verdadeiras festas. Que grupo de amigos 
fizemos na prefeitura: Dr. Tadeu, Antônio Jeferson, Graci-
nha Guimarães (in memoriam), Janeide, Lena, Raquel, Jandi-
ra, Coca, Wilder, Bob, Sonja, Marquinhos, colegas de traba-
lho que marcaram época. Ir trabalhar era uma festa, uma 
energia leve cobria aquela repartição, o sorriso era garanti-
do, a brincadeira e a descontração eram incríveis. 

Ele compartilhava comigo muitas de suas opiniões 
e muitos detalhes, falava que o maior desafio ali era ad-
ministrar os interesses de cada um e a boa convivência 
para o melhor desempenho. Aprendi muito com vários de 
seus gestos no serviço público: “Estamos na secretaria de 
finanças, devemos dar o exemplo...”, sempre poupando e 
economizando o que pudesse, evitando gastos. Seus mais 
de um metro e oitenta eram preenchidos por um coração 
gigante e por um senso de humor incrível. Era daquelas 
pessoas quase únicas, que não nos dão sossego e nos fa-
zem sorrir o tempo todo, sempre uma piada, sempre uma 
brincadeira e não sabia ele o quanto sua energia era bál-
samo no dia a dia de outras pessoas. 

Sempre admirei sua honestidade, sua hombridade, 
mas acima de tudo, a generosidade. Incrível o que o vi 
fazer. No trabalho, a dedicação era ímpar, minimizando 
erros, aparando arestas, aconselhando e acabando com 
velhos vícios de alguns funcionários, tudo em prol do me-
lhor serviço, da melhor resposta. Não saía ninguém dali 
sem ser bem atendido, sem uma resposta ao apelo, sem o 
problema resolvido, tanto que numa dessas campanhas 
brincamos: “Tu devias ser candidato: Jean, o Negão do 
IPTU”. Que quadro seria para a Câmara em? Fizemos até 
música na época.

Muito mais antigo que eu no convívio de Lucena, 
ele me perguntou certa vez se eu conhecia Bonsucesso. 
Disse que não e queria saber o que era, “é uma ruína de 
uma igreja que dizem ter lá pelas bandas do Miriri, tu 
que é catucador de pedra (olha mesmo!), tem que ir lá”. 
Naquele mesmo dia, saquei o notebook da bolsa e fomos 
ao Google percorrer a região e encontramos uma curio-
sa construção sem telhado, perdida em meio ao canavial 
e fiquei de ir lá. Algumas semanas após, acabei encon-
trando aquele tesouro perdido, uma ruína de uma igreja 
antiquíssima devotada a Nossa Senhora do Bonsucesso, 
muito bem estudada pelo saudoso amigo Pe. Ernando. 
Na segunda-feira, levei os retratos e depois ele quis co-
nhecer. O Rio Miriri foi palco de muitas farras nossas, 
uma das belezas da cidade...

Gaiato ao extremo, escondia o menino travesso atrás 
de um farto bigode, que brincava de pentear quando não 
tinha mais piada. Não há como não lembrar das inúmeras 
brincadeiras, “presepadas” que vivia a fazer. Depois que 
vi, numa certa vez, comprar uma pipoca Karintó não para 
comer, mas para jogar nos amigos que dividiam as arqui-
bancadas do estádio do Treze, eu não só morri de rir como 
disse: rapaz, tu não tiveste infância, estás gozando dela 
agora! Mas era assim mesmo. Em uma festa de São João 
em sua casa, ele soltou mais bombas que todas as crian-
ças juntas, só pra se ter a ideia da traquinagem.

Não há como pensar em tristeza, apesar da dor da 
saudade. Tenho certeza que a essas horas, já fizestes 
muita gente sorrir por aí, em um dos espaços mais ani-
mados do céu. Forte abraço meu amigo, um dia vamos 
nos encontrar.

Quando se encanta 
um amigo

em destaque
Crônica
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Dramaturgia

O espetáculo A Batalha da Vírgula 
Contra o Ponto Final, dirigido pelo ator 
Vando Farias e uma produção da Cia. do 
Prato, é a atração de hoje, na programação 
do ‘Teatro em Casa’, projeto de transmis-
sões cênicas que vem sendo realizado 
desde o último final de semana, pela Secre-
taria de Cultura e Turismo de Guarabira, 
com transmissão a partir das 17h, através 
do Facebook e YouTube da Prefeitura 
Municipal. O evento será encerrado no 
próximo sábado (31), com a encenação 
de mais uma peça: O Gato Malhado e a 
Andorinha Sinhá.

Premiada em festivais de teatro, o 
texto de A Batalha da Vírgula Contra o 
Ponto Final é de autoria do dramaturgo e 
escritor paraibano Tarcísio Pereira. Esse 
espetáculo apresenta um assunto didático 
de forma lúdica. A protagonista da trama 
é uma garota com dificuldades para con-
cluir uma redação. Dotada de uma fértil 
imaginação, ela faz com que toda a família 
gramatical ganhe vida na sua frente, aju-
dando-a a executar a tarefa.

“Não é porque o autor do espetáculo 
seja o secretário de Cultura e Turismo 
de Guarabira, mas porque sabemos que 
a peça é um grande espetáculo, voltado 
para todas as idades”, esclareceu Vando 
Farias, cujo grupo completará três anos 
de existência no próximo mês de novem-
bro. “Nós estamos apresentando A Bata-
lha da Vírgula Contra o Ponto Final desde 
que o grupo foi fundado e o espetáculo se 
utiliza do universo nordestino, a exemplo 
do coco de roda, além do funk carioca, 

tudo para atrair a atenção do público”, 
explicou o diretor e ator.

O artista acrescentou ainda que a 
trupe de Guarabira já se prepara para 
estrear, no mês de setembro, seu segundo 
espetáculo, O furúnculo, que se baseia 
num cordel assinado por Arthur Silva e 
será montado com recursos da Lei Al-
dir Blanc.  “Vamos encenar a peça ao ar 
livre, na Praça João Pessoa, no centro de 
Guarabira, e a trama envolve questões 
como a saúde do homem e a fé em Nossa 
senhora como forma de obter a cura”, 
disse Vando Farias.

Projeto ‘Teatro em Casa’ 
acontece em Guarabira

Foto: Divulgação

‘A Batalha da Vírgula Contra o Ponto Final’, 
espetáculo que apresenta um assunto didático 
de forma lúdica, será transmitido pela internet

Através do QR Code acima, 
acesse o canal da Prefeitura 
de Guarabira no YouTube

EstrEias

Dupla Explosiva 2 - E a primEira-Da-
ma Do CrimE (The Hitman’s Wife’s Bodyguard. 
EUA. Dir: Patrick Hughes. Ação e Comédia. 16 anos). O 
guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que 
abandonar sua licença sabática para proteger Darius 
(Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal 
estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é leva-
do ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se 
mete em uma trama global, onde são perseguidos por 
um louco vingativo e poderoso (Antonio Banderas). 
CINÉPOLIS MANAÍRA 7: 14h30 (dub.) - 19h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 21h20.

um lugar silEnCioso - partE ii (A Quiet Pla-
ce Part II. EUA. Dir: John Krasinski. Terror, Suspense e 
Thriller. 14 anos). Logo após os acontecimentos mortais 
do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Milli-
cent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o 
terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver 
em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconheci-
do, eles rapidamente percebem que as criaturas que 
caçam pelo som não são as únicas ameaças que os ob-
servam pelo caminho de areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 7 
(dub.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 
15h30 - 18h - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 
13h30 - 16h - 18h30 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
1 (dub.): 14h - 16h30 - 19h - 21h30; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 5 (dub.): 15h30 - 18h - 20h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 16h20 - 18h15 - 20h10; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 16h20 - 18h15 - 20h10.

ContinuaÇÃo

os CrooDs 2 - uma nova Era (The Croods: 
A New Age. EUA. Dir: Joel Crawford. Animação, Aven-
tura e Comédia. Livre). Em busca de um habitat mais 
seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende 
todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas 
já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família 
que se considera melhor e mais evoluída. À medida 
que as tensões entre os novos vizinhos começam a 
aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs 
em uma aventura épica que os força abraçar suas dife-
renças, extrair forças um do outro e construir um futuro 
juntos. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (somente 

sáb. e dom.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h 
(somente sáb. e dom.); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h45.

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 paralela, 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 superver-
sões 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 MANAÍRA 8 (dub.): 13h45 
- 16h30 - 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 
13h20 - 16h - 18h40; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 
15h40 - 17h50 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
15h40 - 17h50 - 20h.

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, in-
clusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar 
morto. CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 15h15 (dub.) - 18h15 
(dub.) - 21h15 (leg.); CINEPÓLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 15h15 - 18h15 - 21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 
1 (dub.): 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 17h35 
- 20h20; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 17h35 - 
20h20; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h.

viúva nEgra (Black Widow. EUA. Dir: Cate 
Shortland. Ação e Aventura. 12 anos). Ao nascer, a Vi-
úva Negra, então conhecida como Natasha Romanova 
(Scarlett Johansson), é entregue à KGB, que a prepara 
para se tornar sua agente suprema. Porém, o seu pró-
prio governo tenta matá-la quando a União Soviética se 
desfaz. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 14h15 - 17h15 
- 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 14h45 
- 17h45 - 20h45; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
14h30 - 18h - 20h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
16h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h30 - 18h - 
20h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h30 - 18h 
- 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 16h15.

Depois de Michael Jordan estrelar o filme de 1999, agora é a vez de Lebron James em ‘Space Jam: Um Novo Legado’

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Violência doméstica e su-
peração são as referências para 
a exposição O Silêncio que Fere, 
que está disponível ao público 
na internet pelo site Comuni-
dade Mais Segura. 

São 23 fotografias captu-
ra pela educadora e fotógrafa 
Íris de Lima Silva com a temá-
tica da violência doméstica. 
As imagens capturadas pela 
profissional revelam o olhar 
dela e de dezenas de mulhe-
res sobre a temática. 

A fotógrafa explicou que 
a exposição é resultado de um 
trabalho coletivo dela com as 
mulheres do conjunto Mário 
Andreazza, em Bayeux, pelo 
Serviço Pastoral dos Migran-
tes do Nordeste (SPM-NE), 
com o intuito de sensibilizar 
as pessoas para a temática.

Na exposição remota, a 
fotógrafa Íris de Lima Silva 
aprende com a educadora Íris 
de Lima Silva. A sensibilidade 
em construir cada cena sem 

reforçar a condição de víti-
ma ou exagerar na descrição 
da violência tão presente em 
programas de TVs é presente 
em toda a mostra. “Nosso ob-
jetivo é que a partir da exposi-
ção, mulheres que vivenciam a 
violência possam se reerguer 
e as que estão nessa situação 
possam quebrar esse ciclo. 
A lente da câmera capturou  
imagens, histórias e sentimen-
tos para tantas outras mulhe-
res”, disse Íris.

Toda a articulação das 
mulheres foi intermedia-
da pelo Centro de Mulheres 
Jardim da Esperança como 
explica a coordenadora Ju-
celina Barbosa de Lima. “A 
gente deseja que a exposição 
virtual possa alcançar mais 
mulheres e as que estiverem 
vivendo o ciclo de violência 
procure os meios para sair”, 
ressaltou ela. 

O Silêncio que Fere é uma 
realização do Centro de Mu-

lheres Jardim Esperança com 
o Serviço Pastoral dos Migran-
tes do Nordeste (SPM-NE) e 
integram as ações do Projeto 
de Redução de Violência exe-
cutado no Conjunto Mário An-
dreazza pelo SPM-NE.

No mês passado, a mostra 
estava em cartaz presencial-
mente (com medidas de bios-
segurança) por conta da cele-
bração dos 17 anos de criação 
do Centro de Mulheres Jardim 
da Esperança, em Bayeux.

Violência doméstica é tema de 
mostra fotográfica na internet

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

‘O Silêncio que Fere’ resulta de um trabalho coletivo com mulheres do conjunto Mário Andreazza, em Bayeux

Como hoje prenuncia-se um sábado 
estável com pouca chuva, apesar 
de ainda estarmos no inverno, faço 

questão de afirmar que não tenho medo da 
morte e do Facebook.

Não quero a morte enquanto não tiver 
realizado ao menos 70% do por mim pla-
nejado para a passagem atual pelo planeta 
Terra. Não querer não significa ter medo. É 
uma questão essencial de pragmatismo.

O querido Gilberto Gil compôs ‘Não te-
nho medo da morte’ e a ele recorro transcre-
vendo um trecho da letra: 

“Não tenho medo da morte, mas medo 
de morrer, sim. 

A morte é depois de mim, mas quem vai 
morrer sou eu (o derradeiro ato meu) e terei 
de estar presente, assim como um presiden-
te dando posse ao sucessor. 

Terei que morrer vivendo, sabendo que 
já me vou”.

nnnnnnnnnn

Quando uso o tensiômetro em casa, não 
é porque esteja com medo da morte. É uma 
questão de prevenção, de controle. A média 
de minha pressão é 12 por 8. Posso até afir-
mar que vou bem.

O pulso é que dá uma aceleradinha nor-
mal quando o estresse me ataca, pois nunca 

tive a menor vocação para 
Super-Homem, inclusive 
noutra canção de Gil. 

Quando vou largar 
Gil, Caetano e os outros 
baianos? Quando a morte 
vier depois de mim.    

nnnnnnnnnn

Do Facebook e da par-
te dos facebukeiros fazendo 
desse instrumento, ou apli-
cativo, uma seita, também 
não tenho medo.

Quarta-feira passada, perto da madruga-
da atravessar a janela do meu quarto, postei 
esta mensagem no Facebook:

“Tomando-se como ponto de localiza-
ção João Pessoa, onde estou, a sudoeste da 
cidade, há uns 15 minutos, a cerca de um 
quilômetro de altura, um objeto não identi-
ficado vinha em direção à Terra lentamente, 
voltando ao mesmo lugar, onde ficou ‘para-
do’ durante uns cinco minutos. O ovni tem 
formato oval com luzes amarelas ao seu 
‘redor’. Desapareceu”.

Aconteceram algumas mensagens em 
resposta – algumas delas expondo a cara do 
conservadorismo, do deboche, como se eu 
colocasse questões, digamos astrais, como 

alienação ou desacompanhamento dos po-
dres poderes que regem o Brasil.

Um jornalista disse: “Esses discos voa-
dores me preocupam demais”. Já um médico 
destacou: “Foi algum Ovni com Bolsonaro e 
seus asseclas malditos observando se ainda 
existe algum pobre vivo nesse Brasil tão 
malfadado”. Uma ativista tascou com sua de-
vida ironia: “Assunto deveras estimulador!” 
Prefiro o adjetivo “estimulante”, pois não uso 
até agora “estimulador” (existe?). Aproveito 
para lembrar que o substantivo “estimulan-
te” indica um medicamento que estimula 
uma função orgânica ou mental... 

Não cito os nomes dessas três pessoas 
porque as mensagens não vieram para mi-
nha coluna (claro, pois não havia abordado 

o assunto aqui). Basta consultar minha linha 
do tempo no Face que vocês verão os nomes 
do jornalista, do médico e da ativista. 

nnnnnnnnnn

Imaginem se eu tivesse narrado com 
detalhes os dois contatos imediatos que tive 
na década de 1970 com extraterrestres. 

Um foi no Rio de Janeiro, no Cine Metro-
Copacabana, na sala de projeções. 

Outro foi em João Pessoa, no Hotel Tro-
picana, sobre o qual Balduino Lellys me deu 
explicações.

Em ambos tive a assistência, à distân-
cia, por telefone, do saudoso engenheiro e 
parapsicólogo paulista Hernani Guimarães 
Andrade (foto).           

DUAS ‘SABADAIS’

*** “Sábado eu vou à uma festa numa 
nuvem de algodão e entre estrelas vou abrir 
meu coração”. Trecho da música ‘Sábado’, 
gravada pelo Som Imaginário, com a partici-
pação do saudoso amigo Zé Rodrix como te-
cladista. ‘Sábado’ é de autoria de Frederyko, 
outro integrante do Som Imaginário.       

*** “Neste momento, todos os bares es-
tão repletos de homens vazios, todos os na-
morados estão de mãos entrelaçadas, todos 
os maridos estão funcionando regularmente, 
todas as mulheres estão atentas. Porque hoje 
é sábado”. (Vinícius de Moraes).

Gil sem medo da morte, mas de morrer, sim
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Através do QR Code acima, 
acesse o site ‘Comunidade 

Mais Segura’

São Mais de 20 fotografias capturadas pela educadora Íris de Lima Silva com a finalidade de construir cada cena sem reforçar a condição de vítima ou exagerar na descrição da violência tão presente em programas de TVs

Fotos: Divulgação
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Investimentos previstos somam R$ 100 milhões e gestor assegurou 21 novos ônibus para atender cidades paraibanas

O presidente Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), Gabriel 
Medeiros Vilar, veio à capi-
tal paraibana e anunciou a 
liberação de R$ 100 milhões 
para a construção de 15 novas 
unidades escolares em diver-
sos municípios da Paraíba. 
O gestor também assegurou 
a entrega de mais 21 ônibus 
escolares que irão auxiliar 
no transportes dos alunos 
da rede pública de ensino. O 
encontro com deputados es-
taduais, federais, prefeitos, 
secretário estadual e muni-
cipais de Educação ocorreu 
ontem, no auditório de um 
hotel da orla de Tambaú, em 
João Pessoa.

“Desde 2019 estou no 
MEC e já encaminhamos mais 
de R$ 400 milhões para a Edu-
cação da Paraíba. Hoje, anun-
ciamos o início de 15 novas 
obras escolares em todo o es-
tado. Além dos novos ônibus 
escolares que iremos entre-
gar junto com o governador 
João Azevêdo”, destacou o 
presidente do FNDE.

Na ocasião, o presiden-
te do FNDE – ex-diretor de 
gestão, articulação e projetos 
educacionais do Ministério 
da Educação (MEC) – recebeu 
o título de cidadão paraiba-
no, propositura do deputado 
estadual Wilson Filho. A ho-
menagem foi aprovada por 
unanimidade pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), tendo como justifica-
tiva o empenho em atender as 
demandas do estado e auto-
rizar verbas para o desenvol-
vimento da educação básica 
do estado. “Fico muito feliz 
com esse título! Minha família 
é quase toda paraibana, não 
tive a chance de ter nascido 
nesse estado, nasci em Bra-
sília. Mas, hoje, está de fato 
concretizando o que sempre 
digo para as pessoas: que sou 

de Santa Luzia, Sertão parai-
bano”, comenta Gabriel Vilar.

O secretário estadual de 
Educação esteve no encon-
tro e ressaltou que o título 
concedido pela ALPB foi coe-
rente com a atuação do ‘novo’ 
paraibano para a ampliação 
dos projetos educacionais nos 
municípios do nosso Estado. 
“Apesar de jovem, o Gabriel 
é muito dedicado às pautas 
do nosso estado e nessa sua 
vinda pudemos discutir a am-
pliação do Plano Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), 
com compras da agricultura 
familiar. Hoje, foi muito im-
portante para resolvemos 
questões burocrática e dar-
mos andamento a construção 
dessas novas escolas”, pon-
tuou Cláudio Furtado.

O deputado estadual 
Wilson Filho (PTB) fez ques-
tão de enfatizar que esse títu-
lo foi para fazer jus ao traba-
lho que o presidente do FNDE 
tem feito para que a Paraíba 
continue sendo contemplada 
nos orçamentos do governo 
federal, independentemente 
de partidos políticos. “Sabe-
mos que boa parte dos re-
cursos federais precisam ser 
investidos na Educação e o 
FNDE que é responsável por 
esse tipo de investimento na 
construção de novas escolas, 
creches, ginásios de esportes, 
por exemplo e Gabriel Vilar 
tem sido primordial para que 
a Paraíba continue sendo be-
neficiada. Ele tem família no 
Sertão, e foi a partir dele que 
muitas cidades paraibanas 
receberam investimentos e 
tiveram suas escolas apri-
moradas”, explicou o parla-
mentar. 

Junto com o presidente 
do FNDE, também estiveram 
em João Pessoa sua equipe do 
MEC que veio para receber os 
pleitos dos prefeitos paraiba-
nos relacionados à Educação. 
Foi montado um gabinete em 
uma parte do hotel para agili-
zar as demandas municipais. 

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Presidente do FNDE anuncia 15 
novas obras escolares na PB

Por mais vacinas
Manifestantes ocupam ruas de João Pessoa neste sábado, reivindicando 
mais doses de vacinas contra covid-19 para a população e contra o governo 
Bolsonaro. Ato começa às 9h, no bairro de Mangabeira. Página 14
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“Aproveitamos essa vinda do 
presidente Gabriel para rea-
firmar o nosso compromisso 
para que a alimentação possa 
chegar com qualidade em 
todas as escolas. Isso é mui-
to importante para o apren-
dizado. Durante todo esse 
ano, temos visitado os esta-
dos brasileiros e a Paraíba é 
exemplo no país, o estado e 
a as prefeituras são exemplo 
na compra de merenda esco-

lar junto ao agricultor local”, 
reforçou o diretor de Ali-
mentação Escolar, Garigham 
Amarante. 

O deputado federal Wil-
son Santiago esteve no even-
to e explanou essa relação 
da bancada paraibana com 
o FNDE. “A Paraíba tem ga-
nhando muito com o Gabriel 
à frente do FNDE, ele tem feito 
um excelente trabalho para 
liberar recursos ao nosso 

estado e sempre atende os 
pleitos dos municípios parai-
banos e isso é essencial para 
o crescimento do nosso esta-
do. Afinal, todos sabem que a 
Educação é o que transforma 
o mundo. Esse título é mais 
que merecido, porque aproxi-
ma ainda mais os integrantes 
dos órgãos federais ao estado, 
para que se concretize muitas 
das demandas que ainda são 
necessárias. Essa iniciativa de 

trazer sua equipe para orien-
tar os prefeitos e viabilizar as 
ações é excepcional”, reforça. 

O evento contou ainda 
com a presença da secretá-
ria municipal de Educação de 
João Pessoa, América Castro, 
dos deputados federais Wel-
lington Roberto, Ruy Carnei-
ro, Pedro Cunha Lima e Rafafá. 
Também estiveram no local 
inúmeros prefeitos paraiba-
nos, deputados estaduais.

Gabriel Vilar (dir.) foi homenageado com título de cidadão paraibano proposto pelo deputado estadual Wilson Filho e se disse ainda mais paraibano

Foto: Evandro Pereira

Retomada das aulas presenciais na Paraíba
O presidente interino do FNDE, 

Gabriel Vilar, garantiu que o MEC 
está repassando recursos para com-
pra de equipamentos e produtos de 
higienização para que ocorra uma 
retomada das aulas de forma cons-
ciente, em todo o país.

O Governo Federal já orientou 
aos estados brasileiros a retomar as 

aulas presenciais e a Paraíba segue 
se articulando para que esse retorno 
aconteça de forma segura para os 
alunos e toda a comunidade esco-
lar. Segundo o secretário Cláudio 
Furtado, as novas obras e os ônibus 
escolares chegam em boa hora para 
auxiliar no retorno das aulas da rede 
estadual de ensino. “Com certeza, 

vai contribuir para a retomada das 
aulas. Estamos discutindo com a 
secretaria de Saúde a implantação 
dos protocolos contra a covid-19 
para a partir de setembro iniciarmos 
as aulas de forma híbrida. Em breve, 
vamos anunciar de como será feito 
esse retorno com garantia para toda 
comunidade escolar”, pontuou.

Deputado vai tirar licença no 
retorno dos trabalhos da ALPB

A Secretaria Legislativa 
confirmou, ontem, que ao 
duas alterações na compo-
sição de plenário marcarão 
os primeiros dias da retoma-
da dos trabalhos da Assem-
bleia Legislativa (ALPB) no 
começo do próximo mês. A 
primeira será motivada pela 
licença médica do socialis-
ta Jeová Campos que será 
substituído pelo primeiro 
suplente do Podemos, Tro-
colli Júnior. 

Minutos depois de pro-
tocolar sua licença ontem na 
Assembleia, o deputado Jeo-
vá Campos justificou, por te-
lefone, que seu pedido será 
para fazer uma reavaliação 
da “Enteroplastia Proporcio-
nal e Valvulada”, resultado 
de uma cirurgia que fez há 

seis anos com o médico Luiz 
Gonzaga, no Recife. O depu-
tado alega que, nos últimos 
tempos, tem sentido um cer-
to desconforto abdominal e 
que isso tem obrigado a rea-
lização de uma investigação 
mais detalhada.

“O médico me orientou 
a tirar a licença para fazer a 
reavaliação e os exames de 
forma contínua, sem prejuí-
zo de tempo, o que eu não 
conseguiria se continuasse 
exercendo as minhas ativi-
dades legislativas, que em-
bora remotas precisam de 
continuidade, regularidade 
e frequência”, afirmou.

Jeová Campo alega que, 
nos últimos tempos, na ver-
dade, vem enfrentando uma 
longa batalha pela saúde. 
“Após vencer uma dengue 
hemorrágica, em 2008, fiz 
uma cirurgia delicada em 

2015, superei um câncer 
na laringe, em 2018, e tam-
bém me recuperei de uma 
hemorragia digestiva, em 
2020”, contou o parlamentar.

Natural de São Bento, 
no sertão do Estado, Jullys 
Roberto já assumiu a titula-
ridade do mandato no ano 
passado, quando do afasta-
mento do deputado Caio Ro-
berto (PL), mas vai aguardar 
alguns dias para retornar. 

Uma segunda licença 
parlamentar é cogitada na 
ALPB. Seria do deputado 
Raniery Paulino (MDB), 
proporcionando o retorno 
do suplente Jullys Roberto, 
do mesmo partido. A data 
de licença de Raniery, no 
entanto, ainda não foi con-
firmada, e passa por uma 
conversa entre os deputa-
dos e o senador Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB).

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Secretária do Progressista 
confirma apoio à reeleição

A secretária de Habita-
ção de João Pessoa, Socorro 
Gadelha (PP), defendeu, 
ontem, que seu partido 
também confirme integra-
ção ao bloco de legendas 
que deve trabalhar e apoiar 
o projeto de reeleição do 
governador João Azevêdo 
(Cidadania) em 2022.

Fazendo questão de 
antecipar que não será 
candidata a cargo eletivo 
nenhum nas eleições do 
próximo ano, Socorro Ga-
delha explicou que nem 
por isso deixará de se em-
penhar em favor de outros 
projetos nos quais acredita, 
entre eles, o principal que 
é o de formação da chapa 
majoritária.

Ela analisa que seu 

partido não deverá apre-
sentar candidato ao Gover-
no do Estado e que isso é 
mais um dado facilitador 
para o encaminhamento de 
composições. 

“Há agendamento no 
sentido de que essa de-
cisão será tomada ainda 
este ano, mas acredito que 
nosso partido não terá can-
didato próprio, caminha 
mesmo para apoiar alguém 
de outra legenda e que esse 
nome de outra legenda seja 

o do governador”, previu.
O posicionamento da 

secretária Socorro Gade-
lha já chegou a ser tratado 
por lideranças importan-
tes da legenda, entre elas 
o próprio prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena, e 
a deputada estadual Dra. 
Paula, mulher do prefei-
to de Cajazeiras, o médico 
José Aldemir.

“Eu acho que o PP vai 
apoiar alguém de outro 
partido e concordo que 
seja João Azevêdo”, afir-
mou ela, ao fazer questão 
de repetir e deixar bem cla-
ro que não participará de 
cargos eletivos no próximo 
pleito: “Descarto qualquer 
disputa política. Continua-
rei trabalhando com o nos-
so líder Aguinaldo Ribeiro 
(deputado federal) com 
todo prazer”, concluiu.

...nosso partido não 
terá candidato próprio, 
caminha mesmo para 

apoiar alguém de outra 
legenda... 
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Protesto reivindica compra de mais vacinas pelo Governo Federal, impeachment de Bolsonaro e punição de corruptos

Entidades dos movimen-
tos sociais e partidos políticos 
mais alinhados ao campo po-
lítico da esquerda realizam 
hoje, a partir das 9h, ao lado do 
mercado público de Manga-
beira, mais uma manifestação 
contra o governo Bolsonaro e 
pela compra em vacinação para 
imunização da população.

“Além do impeachment do 
presidente genocida, desta vez 
nossos protestos vão defender 
também a punição dos corrup-
tos da vacina e o auxílio emer-
gencial acima de 600 reais”, 
afirmou, ontem, o presidente 
do PSOL, Tárcio Teixeira. O mili-
tante salientou que todos estão 

sendo alertados a comparecer, 
obrigatoriamente, com másca-
ra e atentos a todas as demais 
obrigações estabelecidas pelas 
autoridades sanitárias.

De acordo com ele, desta 
vez está sendo previsto o dobro 
da quantidade de participantes 
do protesto anterior que reuniu 
cerca de 2 mil e que começou 
no Liceu e saiu em passeata e 
carreata pelo Parque Solon de 
Lucena na direção do Ponto 
Cem Réis.

Além do PSOL, os protes-
tos contarão com a partici-
pação de representações do 
PT, PSTU e outros partidos de 
esquerda, além de entidades 
sindicais como a Central Úni-
ca dos Trabalhadores (CUT), 
Sindicato dos Trabalhadores 

dos Correios e Telégrafos, do 
Movimento dos Trabalhado-
res Rurais Sem Terra (MTST), 
da União Nacional dos Estu-
dantes (UNE).

Tárcio antecipou ainda 
que, como no último protes-
to, caso haja caminhada, os 
manifestantes precisarão se 
organizar em fileiras para 
manter o distanciamento 
social, sem esquecer de le-
var álcool em gel, máscaras e 
água. Manifestações idênticas 
também estão sendo progra-
madas para Campina Grande 
e para outras das maiores ci-
dades do Estado.

Além de João Pessoa, ou-
tras edições do ato acontecem 
também em Campina Grande, 
Cajazeiras, Patos e Sousa.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Manifestantes retornam às 
ruas, hoje, em Mangabeira

Em João Pessoa

Plenária pede participação 
em Plano Diretor da capital

Cerca de 38 entida-
des que integram o Fó-
rum Plano Diretor Parti-
cipativo de João Pessoa 
se reuniram para realizar 
uma plenária aberta, hoje, 
com o objetivo de incluir a 
população na elaboração 
do projeto. O evento vai 
ocorrer em João Pessoa, 
no bairro dos Bancários, 
na Praça da Paz, às 15h, 
com o objetivo de rebater 
a forma como a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa 
tem elaborado o Plano. 

De acordo com a ar-
quiteta e professora Mar-
cele Trigueiro, represen-
tante da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e integrante do fórum, um 
manifesto assinado pelas 
entidades será publicado 
amanhã. “O objetivo é a 
gente manifestar publica-
mente o descontentamen-
to de algumas entidades 
acerca das metodologias 
empreendidas dentro do 

âmbito da revisão do Plano 
Diretor de João Pessoa”. 

Segundo a profes-
sora, um dos descon-
tentamentos é a falta de 
participação popular na 
elaboração do Plano. “Já 
foi pensada sem a articu-
lação com a população e 
já existe um calendário de 
apresentação da propos-
ta, extremamente corrido 
e enxuto. Onde é muito 
difícil a população ser 
ouvida adequadamente. 
Mas a gente entende que 
pode ser realmente par-
ticipativo, as entidades 
se reuniram para contes-
tar essa metodologia pela 
prefeitura”, enfatizou. 

Na opinião da arqui-
teta, para um melhor re-
sultado no Plano Diretor, 
é necessário escutar as 
necessidades de todos os 
âmbitos da sociedade. “Eu 
sou arquiteta, então quan-
do a gente desenha uma 
casa, a gente vai procurar 
saber do cliente o que ele 
deseja. E a cidade é uma 
cidade de todos. Por esse 

princípio básico, é neces-
sário entender que todas 
as representações devem 
ser ouvidas e seus desejos 
implementados”. 

Ao fim da plenária, o 
manifesto será concluído 
e publicado. A Prefeitura 
de João Pessoa foi procu-
rada pela reportagem de 
A União, mas apesar de 
considerar válida a ma-
nifestação das entidades, 
preferiu não comentar so-
bre as reivindicações. 

Plano Diretor
O Plano Diretor de-

cide as prioridades de 
mobilidade urbana, ha-
bitação, aspectos territo-
riais, sociais, econômicos 
e ambientais para uma 
cidade. A atualização é 
obrigatória por lei a cada 
10 anos. Em João Pessoa, 
ela já deveria ter ocorrido 
desde 2018. Segundo a 
prefeitura, o debate nas 
comunidades em torno 
da revisão do Plano Dire-
tor terá início na próxima 
segunda-feira (26). 

A Academia Paraibana 
de Ciência da Administra-
ção (APCA) posicionou-se 
contra a aprovação do Fun-
do Partidário no valor de 
R$ 5,7 bilhões, para o exer-
cício de 2022, e divulgou 
nota de repúdio aos par-
lamentares que votaram a 
favor da proposta.

Em nota assinada pela 
presidente da APCA, Lucia-
na Rabay, a entidade fez du-
ras críticas ao montante de 
recursos públicos destina-
dos aos partidos políticos 
e apela aos parlamentares 
paraibanos que trabalhem 

para reverter a aprovação 
da proposta, deixando o 
Fundo com, no máximo, o 
mesmo valor estabelecido 
para 2021.

“Especialmente em 
relação a parlamentares 
representantes da Paraí-

ba que tenham dado esse 
‘sim’ que esta Academia 
repudia e muito lastima, 
nossa expectativa é a de 
que, conforme suas pró-
prias ponderações, façam 
com que, no tempo próprio 
que dizem ser em outubro, 
seja corrigido aquele va-
lor”, destaca a nota.

A entidade finaliza ex-
plicando que não poderia 
calar “diante de tão ignomí-
nia aprovação ocorrida no 
Congresso Nacional, carac-
terizadora de menosprezo 
aos princípios básicos da 
boa administração”.

Administradores repudiam 
aumento do Fundo Partidário

Academia de Ciência 
da Administração 

criticou os R$ 5,7 bilhões 
destinados a partidos

Um dos organizadores, Tárcio Teixeira ressaltou que manifestantes devem usar máscaras e adotar higiene sanitária Parlamentares projetam apoio 
às mulheres em PEC na Câmara

Projeto quer acelerar análise 
de recursos na Justiça da PB

A PEC 18/2021, que esta-
belece 30% na distribuição do 
fundo eleitoral e na propagan-
da política para as mulheres, 
continua repercutindo muito 
positivamente entre parla-
mentares das mais diversas 
legendas e dos mais diferentes 
níveis de mandato no estado 
da Paraíba.

 A senadora Nilda Gon-
dim (MDB) e a vereadora Fa-
biana Gomes, do PSD de Cam-
pina Grande, são duas dessas 
representantes femininas que, 
depois da aprovação no Sena-
do, aguardam os resultados de 
um trabalho de convencimen-
to que grupo de deputadas 
continua realizando, preven-
do a votação da matéria muito 
em breve na Câmara Federal.

“As mulheres merecem 
e realmente precisam ocu-
par mais espaços na política 
municipal, estadual e fede-

ral”, afirma a senadora Nilda 
Gondim. Ela comentou que 
a expectativa das mulheres 
é que, na Câmara Federal, a 
votação seja tão pacífica e com 
aprovação maciça quanto foi 
no Senado Federal.

Na visão da senadora, 
o mais importante de todo 
esse processo de encaminha-
mento da matéria tem sido 
justamente o apoio que as 
bancadas masculinas têm ga-
rantido para a matéria. “Não 
vejo como outra coisa, trata-
se mesmo de um reconheci-
mento que a grande maioria 
dos homens tem percebido 
na competência do trabalho 
das mulheres, em todas as es-
feras da política, na municipal, 
na estadual e na federal”, 
afirmou.

Para a vereado-
ra Fabiana Gomes, 
a ampliação do 

percentual na distribuição do 
Fundo Partidário e no espaço 
da propaganda nos período 
de campanha eleitoral “oti-
miza o exercício dos direitos 
das mulheres, confirmando 
a importância do papel que 
elas exercem na construção 
democrática política e social”, 
afirma. Fabiana salienta que o 
que o Senado fez foi reconhe-
cer esse papel da mulher na 
sociedade. 

“Somos mais da metade 
da população brasileira e a 
presença da mulher na polí-
tica ainda é muito tímida”, la-
menta a vereadora. Ela desta-
cou ainda que essa ampliação 
de espaço na média trará, pra 
nós, a melhor visibilidade que, 

na política, a mulher já fazia 
mesmo por merecer”, 

arrematou. 

A Comissão de Regimento 
Interno do Tribunal de Justiça 
da Paraíba aprovou, ontem, um 
projeto que poderá ampliar as 
possibilidades de julgamentos 
monocráticos. De autoria do De-
sembargador José Ricardo Porto, 
a medida deverá implicar numa 
maior celeridade na apreciação 
dos recursos. 

O projeto procura adequar 
o regimento interno às previsões 
existentes no Código de Processo 
Civil e à jurisprudência das cortes 
superiores quando do julgamen-
to de recursos. Assim, será per-
mitido que o relator possa não 
conhecer de recurso inadmissí-

vel, prejudicado ou daquele que 
não tenha impugnado especifi-
camente todos os fundamentos 
da decisão recorrida.

Ele também permite que 
seja negado provimento a recur-
so contra súmula do Supremo 
Tribunal Federal, STJ e do TJPB, 
a acórdão proferido pelo STF em 
sede de repercussão geral e pelo 
STJ em julgamento de recursos 
repetitivos, a jurisprudência do-
minante acerca do tema exarada 
pelo STF, STJ e TJPB, e também a 
entendimento firmado em inci-
dente de resolução de demandas 
repetitivas ou de assunção de 
competência.

Além disso, permite ao 
relator, também, depois de 
apresentadas as contrarrazões, 
dar provimento ao recurso se a 
decisão recorrida for contrária 
a súmula do STF, STJ ou TJPB, 
a acórdão proferido pelo STF 
em sede de repercussão geral 
ou pelo STJ em julgamento de 
recursos repetitivos, a jurispru-
dência dominante acerca do 
tema exarada pelo STF, STJ ou 
TJPB e entendimento firmado 
em incidente de resolução de 
demandas repetitivas ou de as-
sunção de competência. O pro-
jeto será, ainda, deliberado pelo 
plenário do TJPB.

Foto: Divulgação / CMCG

“Somos mais da metade da população e presença da 
mulher na política ainda é muito tímida”, destaca 

Fabiana Gomes, vereadora em Campina Grande

Foto: Divulgação / Instagram 
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Presidente afirma que não pensa em reeleição, mas pode recorrer ao Progressistas para se candidatar no próximo ano

Bolsonaro admite que o PP 
é possibilidade de filiação
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O presidente Jair Bolsona-
ro, que voltou a declarar que 
tem encontrado dificuldades 
para se filiar a um partido que 
possa “chamar de seu”, admi-
tiu ontem que o Progressistas 
(PP) entrou pro rol de siglas ao 
qual ele pode entrar para con-
correr às eleições do ano que 
vem. Contudo, mesmo com o 
discurso eleitoral, Bolsonaro 
voltou a colocar em dúvida sua 
participação nas eleições. Se-
gundo Bolsonaro, no momen-
to ele não pensa em reeleição. 
“Não vou falar que sou candi-
dato nem que não sou”.

“Tentei, estou tentado, um 
partido que eu possa chamar 
de meu, e possa realmente, se 
for disputar a presidência, ter o 
domínio do partido. Está difícil, 
quase impossível. Então o PP 
passa a ser uma possibilidade 
de filiação nossa. Faz parte da 
regra do jogo”, declarou o pre-
sidente em entrevista à Rádio 
Grande FM, admitindo que em 
um cenário ideal, ele concor-
reria de forma independente à 
presidência.

A aproximação de Bolso-
naro com o Progressistas têm 
aumentado desde que o sena-
dor Ciro Nogueira (PP-PI) teve 
sua nomeação anunciada para 
assumir o Ministério da Casa 
Civil. A oficialização do sena-
dor na pasta deve ocorrer na 
segunda-feira, quando o par-
lamentar retorna do recesso e 

Bolsonaro declarou que está “difícil, quase impossível” achar um partido e que admitir o PP faz parte da regra do jogo

Foto: Isac Nóbrega/PR

Alforria esperada: 
fim do bolsonarismo

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Há determinadas passagens na literatura que sem-
pre nos põe a pensar. Quando a pandemia do covid-19 
se alastrou no Brasil e no mundo, lembrei-me de um 
livro muito louco do Ignácio Loyola de Brandão: “Não 
verás país nenhum” (1981). Um romance que li quan-
do ainda jovem adulto, mais para adolescente ainda. 
Era como se tivesse que mergulhar propositadamente 
em um pesadelo. O Brasil nos primórdios da década 
de 1980, havia muita efervescência política e poucos 
horizontes econômicos, sobretudo alvissareiros.

Na atualidade, quatro décadas depois e a situa-
ção é de total cegueira política e de inferno econômi-
co, de crise sanitária aguda e de total falta de pers-
pectiva futura. Muito se fala do “novo normal”. Não 
obstante, parece-me mais o coroamento de um reino 
repleto de impossibilidades. Se ao menos fossemos 
conduzido pela mão de Alice, menos mal. No entanto, 
somos conduzidos muito mais por ideologias prova-
damente fracassadas, do que por utopias que nos fa-
çam andar como na visão de Eduardo Galeano, nosso 
irmão e escritor uruguaio.

Neste turbilhão de agora, pelo qual todos nós pas-
samos, estamos sofrendo bastante: são perturbadoras 
as insanidades e a falta de empatia de Bolsonaro e de 
seus filhos, como também as esquizofrenias de seus 
ministros, principalmente as de Paulo Guedes. Por 
conseguinte, recordei de uma passagem do livro “Na-
ção Crioula” (2010), do escritor e também irmão ango-
lano José Eduardo Agualusa. Trata-se de uma história 
contada de um amor secreto sobre a misteriosa ligação 
entre o aventureiro português Carlos Fradique Men-
des – cuja correspondência Eça de Queiroz recolheu 
– e Ana Olímpia Vaz de Caminha, que, tendo nascido 
escrava, foi uma das pessoas mais ricas e poderosas de 
Angola. Acrescenta Agualusa, ter se passado tal histó-
ria, nos finais do século XIX, em Luanda, Lisboa, Paris e 
Rio de Janeiro, misturam-se personalidades históricas 
do movimento abolicionista, escravos e escravocratas, 
lutadores de capoeira, pistoleiros a soldos, demiurgos, 
numa luta mortal por um mundo novo. Na verdade, o 
“novo normal” daquela época.

O protagonista Fradique Mendes, em carta a Eça 
de Queiroz, conta que no ano de 1877, após comprar 
o Engenho Cajaíba, em São Francisco do Conde, no 
recôncavo baiano, resolveu conceder carta de alfor-
ria a todos os cativos daquela propriedade por ele 
adquirida. Na ocasião houve uma grande festa come-
morativa com a presença de várias autoridades im-
portantes da região, e os trabalhadores optaram, na 
sua maioria, por permanecer no mesmo serviço. Pela 
razão do novo proprietário do engenho oferecer a to-
dos os alforriados o mesmo que nas províncias do Sul 
se pagava aos colonos europeus, e ainda se responsa-
bilizando pela saúde de todos e a educação dos filhos.

Em continuação, narra Fradique Mendes que um 
dos poucos homens que não quis ficar foi Cornélio, 
um velho hausa (do tronco negro Yorubá) que esteve 
presente e também no combate na Revolta Malê de 
1835, no recôncavo e em Salvador. O velho escravo, 
com o antigo orgulho da raça, lhe falou que pretendia 
regressar a África, e visitar a Meca, e depois morrer. 
Disse Cornélio: “A vida de um escravo é uma casa com 
muitas janelas e nenhuma porta. A vida de um homem 
livre é uma casa com muitas portas e nenhuma janela”. 
Ainda tentaram dissuadi-lo a desistir de seu propósi-
to, mas ele mostrou-se inflexível: “Na terra dos hausas 
já ninguém se lembra de si”. Disse-lhe uma amiga. O 
velho encolheu os ombros: “Não vou a procura dos ou-
tros”, respondeu: “Vou a procura de mim”.

O Brasil é um país misturado, a miscigenação 
de etnias principalmente no nosso Nordeste é uma 
verdade inconteste. Em nome do sangue dos Malês 
que com certeza corre em nossas veias, tenhamos a 
dignidade do escravo Cornélio: no “novo normal” ou 
nos pós-pandemia, que com certeza culminará com 
o fim do governo Bolsonaro (nossa carta de alforria 
é a saída de Bolsonaro do poder), não vamos cair na 
lábia dos novos colonizadores. 

Não vamos à procura de receituários de outrem, 
mas sim da procura de nós mesmo e do que possa-
mos construir de futuro e para o futuro das novas 
gerações de brasileiros e brasileiras. Esse tempo 
logo chegará.

terá encontro com o presiden-
te, em que Bolsonaro afirmou 
que irá falar quais serão os “li-
mites” de Nogueira e fazer essa 
proposta para ele. De acordo 
com Bolsonaro, a medida pro-
visória para sua nomeação está 
pronta, mas só irá oficializar 
Nogueira após esta conversa.

Réu na Lava-Jato, o sena-
dor é representante do chama-
do ‘centrão’, ala mais fisiológica 
da política nacional e tem o 
controle sobre a máquina par-
tidária do PP. Sua nomeação à 
Casa Civil faz parte da estraté-
gia do governo para ampliar 
a base de apoio no Congresso, 
onde a sigla tem dez represen-
tantes, na Câmara, e sete no 
Senado. De acordo com Bolso-
naro, a indicação de Nogueira 
é para tornar o governo mais 

proativo, “para a gente aprovar 
nossas propostas”.

Alvo de críticas pela apro-
ximação do governo com o blo-
co, que tanto Bolsonaro quanto 
sua base criticaram durante 
a campanha eleitoral, o chefe 
do Executivo voltou a diminuir 
o caso e afirmar que ‘centrão’ 
é um nome pejorativo, e que 
ele mesmo integrou o bloco 
no passado. “Eu fui do PP por 
aproximadamente 20 anos”.

Bolsonaro também decla-
rou que é obrigado a se apro-
ximar dos partidos de centro 
para manter sua governabilida-
de. Segundo ele, os partidos de 
centro têm cerca de 200 parla-
mentares, e que se ele “aleijar” 
esses deputados, ele fica ape-
nas com 300 para negociar. 
“Desses 300 que sobram, tem 

metade que é do PT, PCdoB, 
PSOL, Rede, Cidadania, que não 
tem realmente nada em afini-
dade conosco e sempre vota-
ram contra gente”. Segundo os 
cálculos de Bolsonaro, sem os 
partidos de centro e os de opo-
sição, ele ficaria com apenas 
150 deputados. “Com 150 eu 
não faço nada”.

Em resposta às críticas 
pela aproximação com o Pro-
gressistas e com os partidos 
de centro, Bolsonaro disparou: 
“Se alguém tem alguma bronca 
contra qualquer parlamentar, 
não se esqueçam que foram vo-
cês que colocaram”. “Eu busco 
sempre uma maneira de me-
lhor administrar o Brasil sem 
conflito. Eu sou taxado de uma 
pessoa violenta, agressiva, não 
tem nada disso”, concluiu.

Decretos pró-armas de Bolsonaro 
enfrentam resistência no Senado
Agência Senado

Prioridade de campa-
nha do presidente Jair Bolso-
naro, a facilitação do acesso a 
armas de fogo não avançou 
no Senado num semestre 
marcado pela reação contrá-
ria a quatro decretos presi-
denciais sobre o tema. Vários 
dispositivos desses decretos 
foram suspensos por limi-
nar da ministra do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Rosa 
Weber. Um projeto do Sena-
do para sustar os decretos 
(PDL 55/2021) teve sua 
votação adiada, à espera da 

conclusão do julgamento no 
Supremo.

Desde o início do gover-
no, Bolsonaro vem editando 
decretos para driblar a resis-
tência que tem encontrado no 
Congresso. Alguns deles fo-
ram contestados em decretos 
legislativos e ações judiciais, 
mas outros entraram em vi-
gor, como o que autoriza que 
cada pessoa registre quatro 
armas (antes eram duas); o 
que permite posse de armas 
a moradores de áreas rurais; 
o que aumenta o limite anual 
de munições de 50 para 200 
(e depois, para 550); e o que 

revoga três portarias do Exér-
cito que possibilitavam o 
rastreamento e o controle de 
armamentos.

Publicados em 12 de fe-
vereiro, os Decretos 10.627, 
10.628, 10.629 e 10.630 regu-
lamentam o Estatuto do De-
sarmamento (Lei 10.826, de 
2003), no sentido de flexibili-
zar normas e ampliar o aces-
so a armas de fogo. Entre ou-
tros dispositivos, as normas 
permitem que profissionais 
autorizados, além de colecio-
nadores, atiradores e caçado-
res (CACs), possam comprar 
mais armas e munições. Tam-

bém modificam os critérios 
para análise do pedido de 
concessão de porte e redu-
zem a lista de artefatos clas-
sificados como produtos con-
trolados pelo Exército (PCEs). 
       Vários senadores reagi-
ram imediatamente, apon-
tando extrapolação no poder 
regulamentar do Executivo 
e violações ao Estatuto do 
Desarmamento, citando es-
tatísticas sobre o aumento 
do número de homicídios no 
Brasil e contestando o esva-
ziamento do poder do Exérci-
to na fiscalização de produtos 
controlados.

Senadores se articulam para tentar barrar
Os senadores apresentaram 

14 projetos de decreto legislativo 
com o intuito de cancelar total ou 
parcialmente os decretos presi-
denciais. Na justificação do PDL 
55/2021, submetido a tramitação 
conjunta com os outros 13 PDLs, o 
senador Paulo Rocha (PT-PA) afirma 
que o Executivo extrapolou seu 
poder regulamentar, usurpando 
competência do Congresso Nacio-
nal, que “é o local adequado para 
se realizar qualquer alteração no 
que diz respeito ao porte e à posse 
de armas de fogo”.

Em 12 de abril, na semana 
em que os decretos presidenciais 
entrariam em vigor, uma liminar 

da ministra Rosa Weber suspendeu 
vários de seus dispositivos, como o 
que abre a possibilidade de aqui-
sição de até seis armas por civis 
e oito por agentes estatais e de 
porte de duas armas simultanea-
mente. A liminar foi deferida em 
resposta a cinco ações diretas de 
inconstitucionalidade levadas ao 
Supremo pelos partidos PSB, PT, 
PSOL e Rede. Na mesma data, os 
senadores concordaram em adiar 
a votação do PDL 55/2021 para 
aguardar a decisão do STF sobre 
o tema, mas o adiamento sofreu 
críticas.

O senador Humberto Costa 
(PT-PE), que declarou esperar que o 

Senado pudesse conter o “derrame 
de armas de fogo” através de PDL, 
comentou à época nas redes so-
ciais: “O Supremo Tribunal Federal 
assumiu a dianteira. Vale a máxima 
do futebol: quem não faz, leva!”.

No mesmo sentido, o senador 
Paulo Rocha afirmou sua convic-
ção de que os “absurdos jurídicos 
cairão um a um”, enquanto o 
senador Jean Paul Prates (PT-RN) 
declarou, em entrevista à Rádio 
Senado, que a decisão de Rosa 
Weber já era esperada, diante do 
“perigo iminente” de normas que 
implicariam “entrada de mais de 
500 armas a cada 24 horas nas 
mãos de pessoas comuns”. 

Em tramitação

Matheus de Souza e 
Gustavo Côrtes
Agência Estado
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Estudo conduzido pela Universidade de Oxford pode ajudar a traçar estratégias de vacinação contra a variante Delta

Pfizer: intervalo maior de 
doses aumenta anticorpos
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Agência Brasil

Um intervalo maior entre 
as duas doses da vacina da Pfizer 
contra a covid-19 proporciona 
um nível maior de anticorpos 
do que um intervalo mais curto, 
concluiu um estudo britânico, 
embora haja uma queda brusca 
nos níveis de anticorpos após a 
primeira dose. O estudo pode 
ajudar a traçar estratégias de 
vacinação contra a variante Del-
ta, que reduz a eficácia de uma 
primeira dose da vacina contra 
a covid-19, ainda que duas doses 
sejam eficientes na proteção.

“Para o intervalo mais longo 
de doses, os níveis de anticorpos 
neutralizantes contra a variante 
Delta foram induzidos de manei-
ra fraca após uma única dose, e 
não se mantiveram durante o 
intervalo até a segunda dose”, 
apontaram os autores do estudo, 
que está sendo conduzido pela 
Universidade de Oxford.

“Após duas doses da vacina, 
os níveis de anticorpos neutrali-
zantes eram duas vezes maiores 
após o intervalo mais longo de 
doses se comparado com o in-
tervalo mais curto.”

Os anticorpos neutralizan-
tes são considerados importan-
tes no papel de construir imu-
nidade contra o coronavírus, 
mas não agem sozinhos, já que 

as células T também desempe-
nham um papel.

O estudo descobriu que os 
níveis gerais de células T eram 
1,6 vez menor com um intervalo 
longo se comparados com o cro-
nograma mais curto de entre três 
a quatro semanas, mas que uma 
proporção mais alta era de célu-
las T “ajudantes”, que fortalecem 
a memória imunológica.

Os autores enfatizaram 
que qualquer um dos intervalos 
produziu uma resposta forte de 
anticorpos e de células T no es-
tudo feito com 503 profissionais 
de saúde. As descobertas, divul-
gadas em um estudo pré-print, 
suportam a visão de que embora 
uma segunda dose seja necessá-
ria para garantir a proteção total 
contra a variante Delta, o atraso 
da dose pode providenciar imu-
nidade mais duradoura, mesmo 
se isso significar uma proteção 
menor a curto prazo.

Em dezembro do ano pas-
sado, o Reino Unido estendeu o 
intervalo entre as doses de va-
cinas para 12 semanas, embora 
a Pfizer tenha alertado que não 
havia evidências que apoiassem 
a alteração do intervalo original 
proposto de três semanas. “Eu 
acho que oito semanas é o ponto 
certo”, disse a jornalistas Susan-
na Dunachie, pesquisadora que 
coliderou o estudo.

No Vaticano

Papa não vai participar da missa de 
amanhã, mas fará oração ao meio-dia
Agência Brasil 

O papa Francisco não 
vai participar da missa 
deste domingo, conforme 
estava previsto antes da 
recente cirurgia feita por 
ele, mas, segundo o Vati-
cano, não há motivo para 
alarme e que é parte nor-
mal da convalescença.

O Vaticano informou 
que o papa fará a reza de 
domingo ao meio-dia, mas 
que a missa do dia em que 
a Igreja Católica faz home-
nagem aos idosos e avós 
será rezada pelo arcebispo 
Rino Fisichella.

O porta-voz do Vati-
cano, Matteo Bruni, disse 
que era parte da “conva-
lescença normal”. A missa, 
que havia sido marcada 
meses atrás, significaria 
usar vestimentas e alter-
nar entre andar, sentar e 
ficar em pé por cerca de 

duas horas. O papa de 84 
anos passou por uma ci-
rurgia para remover parte 
do cólon em 4 de julho e 
ficou 11 dias no hospital. 
Ele tem passado a maior 

parte do tempo descan-
sando desde que retornou 
ao Vaticano.

A viagem do papa à 
capital húngara, Buda-
peste, e à Eslováquia no 

próximo mês ainda está 
marcada, informou o Va-
ticano na última quar-
ta-feira, ao divulgar uma 
exaustiva programação de 
quatro dias.

O papa Francisco passou por uma cirurgia para remover parte do cólon em 4 de julho e ficou 11 dias no hospital

Foto: Vatican News

Enchentes na Índia deixam
pelo menos 67 pessoas mortas
Agência Brasil

Pelo menos 67 pes-
soas morreram no estado 
de Maharashtra, no oeste 
da Índia, disseram as auto-
ridades, ontem, após chu-
vas torrenciais causarem 
deslizamentos de terra e 
enchentes em áreas baixas, 
isolando centenas de vilas.

Parte da costa oeste da 
Índia recebeu até 594 mm de 
chuva em 24 horas, forçando 
as autoridades a retirarem 
pessoas de áreas vulneráveis 

enquanto liberavam água de 
represas que ameaçavam 
transbordar.

“Chuvas inesperadas e 
muito fortes provocaram 
deslizamentos de terra em 
muitos lugares e rios inun-
dados”, disse o ministro-che-
fe Uddhav Thackeray, que li-
dera o governo estadual de 
Maharashtra, a jornalistas.

“Represas e rios estão 
transbordando. Somos for-
çados a liberar água das 
represas e, portanto, esta-
mos mudando pessoas que 

moram perto das margens 
dos rios para locais mais 
seguros.”

“A Marinha e o Exército 
estavam ajudando as ope-
rações de resgate em áreas 
costeiras”, acrescentou.

As chuvas sazonais das 
monções entre junho e se-
tembro causam mortes e 
deslocamentos em massa ao 
redor do sul da Ásia todos 
os anos, mas elas também 
entregam mais de 70% das 
chuvas da Índia e são cru-
ciais para os agricultores.

Agência Brasil

Ondas sísmicas de 
terremotos detectados 
pela sonda robótica In-
Sight da Nasa ajudaram 
cientistas a decifrar a 
anatomia de Marte, in-
cluindo as primeiras es-
timativas sobre o grande 
núcleo de metal líquido 
do planeta, a espessura 
de sua crosta, e a nature-
za de seu manto.

As descobertas revela-
das na última quinta-feira 
iluminam o que era antes 
um entendimento pobre 
sobre a estrutura interna do 
vizinho menor da Terra, e 
proporcionam algumas sur-
presas, além da confirma-
ção de que o centro do Pla-
neta Vermelho é derretido.

A sonda InSight, que 
pousou no planeta em 
2018 para começar a pri-

meira missão de estudo 
do interior profundo de 
Marte, já detectou mais 
de 700 tremores, a maior 
parte deles moderados.

Ondas geradas pe-
los tremores variam em 
velocidade e tamanho ao 
atravessarem diferentes 
materiais dentro de um 
planeta. Dados do sismó-
grafo sobre mais de 30 
tremores de Marte per-
mitiram que o interior do 
planeta estivesse em foco.

“A real importância 
dessas descobertas é que, 
pela primeira vez, nós 
realmente temos medidas 
de dimensões - tamanhos 
- dos blocos fundamen-
tais do planeta Marte”, 
disse o geofísico plane-
tário Bruce Banerdt, do 
Laboratório de Propulsão 
a Jato da Nasa, principal 
investigador da missão 

da InSight. “Antes dis-
so, tudo o que tínhamos 
eram comparações com 
a Terra, cálculos teóricos 
e inferências indiretas de 
outras observações como 
vestígios de isótopos 
químicos de meteoritos 
marcianos”, acrescentou 
Banerdt.

O núcleo de Marte, a 
camada geológica no cen-
tro do planeta, tem 3.660 
quilômetros de diâme-
tro, medida maior do que 
se pensava. Isso sugere 
que o núcleo, composto 
em sua maioria por ferro 
e níquel, é menos denso 
do que anteriormente 
conhecido, com elemen-
tos mais leves como en-
xofre, oxigênio, carbono 
e hidrogênio represen-
tando uma proporção 
inesperadamente grande 
da composição.

Sonda ajuda a ciência a 
decifrar anatomia de Marte
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Pelo menos R$ 8,9 milhões devem ser aplicados por meio de convênios em ações desenvolvidas no Estado

A agricultura familiar é um im-
portante setor da economia produti-
va da Paraíba. Tamanha é a relevância 
que, no último Censo Agropecuário, 
de 2019, a atividade correspondia 
a 47,8% da produção agropecuária 
paraibana. O papel de destaque do 
setor no estado tem relação direta 
com as políticas implementadas pela 
Secretaria de Agricultura Familiar 
e Desenvolvimento do Semiárido 
(SeAFDS) que, somente por meio de 
convênios celebrados com o Gover-
no Federal, aplicou R$ 2,1 milhões 
nesta área entre 2019 e 2020.

Para este ano, a pasta planeja 
mais investimentos, sobretudo por 
meio de uma nova proposta de con-
vênio com o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento na or-
dem de R$ 1,7 milhão e de projetos 
desenvolvidos no âmbito estadual-
por meio do programa Paraíba Pro-
dutiva, que prevê a aplicação de um 
montante somado de R$ 8,9 milhões,  
com recursos próprios, conforme re-
latório da própria Secretaria da Agri-
cultura Familiar.

Pensando na valorização do se-
tor e em alusão ao Dia Internacional 
da Agricultura Familiar, celebrado 
amanhã (25), o Governo da Paraíba 
assina na segunda-feira (26) cinco 
projetos referentes ao Paraíba Pro-
dutiva que estão em fase de conclu-
são. “Sei que temos uma responsa-
bilidade enorme diante dos desafios 
do setor, mas me alegro por consta-
tar que a Secretaria da Agricultura 
Familiar tem muitos projetos e con-
vênios que vão beneficiar, especial-
mente, a agricultura agroecológica”, 
explicou o secretário Bivar Duda.

em relação à proposta de convê-
nio com o Ministério da  Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, o projeto 
prevê o uso da verba para a instala-
ção de três Unidades de Referência 
para Beneficiamento de Raízes e 
Tubérculos, beneficiando os municí-
pios polos de Mari, Conde e Princesa 
Isabel. Pelo menos 300 agricultores 
e agricultoras serão diretamente be-
neficiados, além de outras 300 famí-
lias beneficiadas indiretamente.

Combate à pobreza
Somente em projetos juntos ao 

Fundo de Combate e erradicação da 

Pobreza no estado da Paraíba (Fun-
cep), a SeAFDS pretende desenvol-
ver o projeto Incluir Paraíba, que 
visa promover ações de fomento 
rural a atividades produtivas, de for-
ma inclusiva a famílias agricultoras 
em situação de pobreza extrema, e 
o projeto Cajucultura, com distri-
buição de mudas de caju de alta 
produtividade a agricultores fami-
liares com condições técnicas para 
implantação de áreas e a previsão 
de compra e distribuição de 712.286 
mudas de caju.

Por sua vez, a proposta do Pro-
grama de Criação Animal de Raças 
Nativas pretende, com um inves-
timento de R$ 704 mil, a partir de 
dotação de recursos do Orçamento 
Democrático, contemplar famílias 
agricultoras do Cariri e Borborema 
com plantéis de aves, caprinos e ovi-
nos. existe ainda uma aplicação pre-

vista de R$ 166 mil a partir de uma 
emenda impositiva da deputada es-
tela Bezerra para construção de três 
bancos de sementes comunitários 
no Cariri, três no Brejo, dois no Ser-
tão e dois no Curimataú.

“estamos trabalhando junto 
aos municípios, mostrando o quão 
importante é a adequação dos Con-
selhos Municipais com a Resolução 
do Conselho estadual de Desenvol-
vimento Rural Sustentável (CeDRS/
PB), sem dúvidas os municípios 
terão grandes avanços com a pac-
tuação pela promoção de políticas 
públicas e melhoria da qualidade de 
vida de quase duzentas mil famílias 
no nosso estado”, comentou Bivar.

Pelo menos 73,4% dos tra-
balhadores rurais se enquadram 
na agricultura familiar na Paraíba. 
Além disso, a atividade representa 
76,9% do total de estabelecimentos 
e ocupa 42,1% da área dedicada à 
agricultura no estado.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Paraíba recebe projetos para 
auxiliar a agricultura familiar

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaborador

Normalmente nos tornamos 
empresários por três principais razões:  
pela percepção de aproveitarmos uma 
demanda reprimida, por necessidade ou 
oportunidade de dar continuidade a um 
negócio da família, ou apostando em algum 
talento que tenhamos, algo que amamos 
fazer e que pode se transformar em uma 
boa fonte de renda.

Todo empresário tem que ser um 
propósito. Raramente investimos num 
negócio pensando em mudar o mundo, 
em transformar a vida das pessoas, ou em 
quantas famílias poderemos impactar com 
os empregos gerados e nem em quantos 
reais iremos pagar de impostos.  Temos 
que pensar no propósito como um dos 
pilares na escolha do nosso investimento 
em um negócio. O quanto ele pode 
impactar o meio ambiente e o quanto pode 

gerar de benesses para a comunidade, 
claro sem perder de vista o lucro que 
a empresa precisa dar, a remuneração 
do acionista e a sustentabilidade. A 
organização precisa gerar valor para os 
seus clientes com seu produto e/ou serviço 
final, e também para os demais membros 
da sociedade civil organizada como, por 
exemplo, instituições de caridade, creches 
e igrejas que realizam trabalhos de ajuda 
comunitária.

Temos que incentivar nossos 
colaboradores a manter atitudes de 
ajuda ao próximo, inserindo-se em 
suas comunidades doando alimentos 
para seus vizinhos com baixo poder 
aquisitivo, oferecendo-se para cuidar de 
crianças pequenas, ajudando os idosos, 
contribuindo com a limpeza das escolas, 
cuidando dos jardins e das praças do 

entorno. Enfim, fazendo das cidades um 
mundo melhor para se viver.

Atualmente, fala-se muito em eSG 
– environmental, Social and Corporate 
Governance - geralmente usada para 
medir as práticas ambientais, sociais e de 
governança de uma empresa. Isso do ponto 
de vista global faz com que a empresa 
que esteja bem colocada nestes itens 
atraia mais investimentos para o negócio. 
Contudo, para chegar nesse nível é mister 
agir primeiro no seu entorno, criando uma 
verdadeira consciência social e ambiental, 
fazendo disso uma missão de cada ser 
humano antes de ser uma visão da empresa. 

Muitas ações como esta já existem por 
aí e é isso que nos faz acreditar que possa 
existir um mundo melhor se investirmos 
no nosso propósito, deixando um legado 
para a sociedade. Que não seja grande, mas 

que, unido a tantos outros, forme uma rede 
de solidariedade tornando esse mundo um 
lugar melhor para as próximas gerações 
que irão nos suceder.

eu já escutei de diversos amigos 
empresários a seguinte frase: “Aqui na 
empresa não fazermos caridade, porém 
como pessoa física eu faço!”. A caridade 
pode e deve ser exercida pela sua empresa 
não com doação em dinheiro, mas com 
atitudes exemplares como as acima 
mencionadas que devem permear o 
comportamental e o atitudinal de todos os 
colaboradores, começando por você!

No âmbito da pessoa física, nem se fala: 
a Bíblia Sagrada já nos ensina que fora da 
caridade não há salvação! Então, fica aqui o 
convite para que cada um de nós façamos a 
nossa parte para vivermos em um mundo 
melhor!

A importância de um propósito

Sei que temos 
uma responsabilidade 

enorme diante dos 
desafios, mas me alegro 

pelos projetos e convênios 
que vão beneficiar a 

agricultura familiar 

Agricultoras trocam flores por hortaliças

Assim como em outras atividades econô-
micas, a agricultura também precisou se rein-
ventar na pandemia. Maria Helena, Gerliane, 
Marinilda, Ana Lúcia, Juciana, Joselita, Elâine, 
Aleidiane e Josevânia são algumas das mulhe-
res que integram a Cooperativa de Floricultores 
da Paraíba (Cofep), localizada no município de 
Pilões, no Brejo paraibano, e que, em parceria 
com outras 19 mulheres, precisaram suspender 
as atividades em razão do isolamento social. 

Com a menor demanda e a produção inter-
rompida, o cultivo de flores cedeu lugar ao de 
hortaliças e verduras orgânicas. Maria Helena 
dos Santos, presidente da Cofep, contou que em 
março de 2020 a produção de flores da coope-
rativa estragou e foi preciso descartá-la devido 
a suspensão de atividades como cerimônias, 
festas e cultos. Foi então que o Sindicato e Orga-
nização das Cooperativas Brasileiras do Estado 
da Paraíba (OCB-PB) enviou um consultor de 
plantas medicinais para conversar com os coo-
perados sobre outras alternativas de produção.

“Com isso nós despertamos para produzir 
outras culturas, além das flores, já que não 

poderíamos trabalhar com elas devido à pande-
mia. Fomos conhecer a produção de hortaliças 
orgânicas em Alagoa Nova, Hortaliças Sempre 
Verde, e a partir daí começamos a nossa pro-
dução”, explicou Helena. Atualmente, a Cofep 
entrega uma média de 800 quilos de hortaliças 
semanalmente.

A alternativa se mostrou promissora e 
manteve as cooperadas trabalhando e produ-
zindo mesmo diante do cenário de pandemia. 
Segundo Helena, o medo de chegar ao final do 
mês sem dinheiro para manter a casa era uma 
preocupação, mas a produção de hortaliças 
transformou essa realidade por completo.

Os resultados com a produção de hortaliças 
foi tão positivo que mesmo com a retomada da 
produção de flores, ainda de maneira tímida, a 
Cofep não pretende parar com as verduras or-
gânicas e as hortaliças. “Existe uma grande van-
tagem em produzir orgânicos, hoje procuramos 
sempre comer comidas saudáveis e a procura 
está sendo bem aceita. A produção de hortaliças 
e flores são bem parecidas, como já temos um 
manejo com a terra, estamos tirando de letra”, 
comemorou a presidente da cooperativa. Para 
as cooperadas, a principal mensagem é nunca 
desistir dos sonhos. 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Cooperadas aprovaram a mudança e decidiram permanecer cultivando alimentos mesmo após retomarem o plantio de flores, em Pilões

Foto: Arquivo pessoal

Ibovespa 
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-0,11%
R$ 7,165

-0,87%
125.052 pts
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Consulta foi liberada ontem pela Receita Federal, mas o valor creditado só poderá ser sacado no próximo dia 30

Os paraibanos já podem 
realizar consulta para saber 
se estão incluídos no tercei-
ro lote de restituição do Im-
posto de Renda Pessoa Física 
2021. Desde às 10h de ontem 
a informação foi liberada 
pela Receita Federal em todo 
o Brasil. De acordo com a de-
legada adjunta do órgão na 
Paraíba, Fabiana Lima Mou-
ra, pelo menos 40.275 contri-
buintes poderão receber um 
total de R$ 50.280.896,30. O 
dinheiro poderá ser sacado 
na sexta-feira, dia 30. 

“Após verificar se está 
neste terceiro lote, o contri-
buinte vai poder receber o 
crédito no dia 30. Caso esteja 
relacionado e o dinheiro não 
entrou na conta, ele precisa 
entrar em contato com uma 
agência do Banco do Brasil 
porque, possivelmente, hou-
ve alguma informação repas-

sada errada. Somente este 
banco é quem gerencia esse 
recurso”, explicou Fabiana 
Moura. 

Ela acrescentou que, 
quando o contribuinte erra 
algum dígito da conta bancá-
ria ou passa outro dado que 
não esteja correto, o dinheiro 
não cai na conta, retornando 
ao Banco do Brasil.

Este é o terceiro, dos 
cinco lotes de restituição que 
serão liberados este ano. O 
último será em setembro. 
A consulta pode ser feita na 
página da Receita Federal 
da internet - www.gov.br/
receitafederal. Para isso, o 
contribuinte precisa clicar 
no campo Meu Imposto de 
Renda e, em seguida, Consul-
tar Restituição. O acesso aos 
dados também pode ser feito 
no aplicativo Meu Imposto 
de Renda, disponível para os 
aparelhos smartphones dos 
sistemas Android e iOS.

A consulta no sistema 

ainda permite que o contri-
buinte verifique possíveis 
pendências que impeçam a 
restituição. Caso seja detec-
tada inconsistência na decla-
ração enviada, o titular po-
derá fazer uma retificadora e 
aguardar os próximos lotes. 

No país, 5.068.200 con-
tribuintes receberão R$ 5,8 
bilhões. Esse será o maior 
lote de restituição da história 
em número de contribuintes. 
O dinheiro fica disponível na 
conta durante um ano. En-
cerrado este prazo, o titular 
terá de procurar a Receita 
Federal. 

Inicialmente, o fim do 
prazo para declarar o imposto 
estava previsto para o dia 30 
de abril, mas foi prorrogado 
até 31 de maio devido à pan-
demia de covid-19. Na Paraí-
ba foram entregues 359.828 
declarações. Quem declarou 
primeiro, tem mais chance de 
recebe nos primeiros lotes a 
restituição prevista.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Terceiro lote do IR contempla 
mais de 40 mil paraibanos
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BNB financia R$ 7,8 mi em 
serviços de saúde em Patos

Com os serviços de saú-
de em evidência neste perío-
do de pandemia de covid-19, 
empresas do setor decidiram 
investir na ampliação e aqui-
sição de equipamentos, no 
segundo semestre de 2021. 
Somente em Patos, o Banco 
do Nordeste financiou aqui-
sições para três clínicas que 
atuam no Sertão paraibano. 
No total, foram contratados 
R$ 7,8 milhões do Fundo 
Constitucional de Financia-
mento do Nordeste (FNE) 
por meio da linha FNE Saúde.

Os empreendimentos 
contemplados atuam com 
exames, sendo um deles tam-
bém realizador de cirurgias. 
Uma das clínicas deve am-
pliar a quantidade anual de 
exames, de 4,9 mil atuais 
para 6,7 mil, com a aquisição 
de aparelhos de mamogra-

fia, ultrassom, tomografia e 
raios-x. O gerente da agência 
de Patos, Bruno Vasconce-
los, destaca que o município 
atualmente apresenta cres-
cimento do setor de saúde. 
“Esses investimentos no seg-
mento trarão melhor quali-
dade na prestação de serviço 
relacionado ao bem-estar da 
sociedade e cidades circun-
vizinhas”, ressalta o gerente.

A linha FNE Saúde do 
Banco do Nordeste destina-
se à modernização, amplia-
ção da capacidade produtiva 
e melhoria da capacidade 
de atendimento da cadeia 
produtiva. Atende deman-
das do segmento de micro e 
pequenas empresas (MPEs), 
além de empresas de médio e 
grande porte. As condições de 
financiamento são analisadas 
a partir do porte do cliente.

Podem ser beneficiados 
clínicas e hospitais para in-
vestirem tanto em espaço 
físico, quanto na aquisição 
de materiais, insumos, equi-
pamentos, veículos utili-
tários e modernização em 
tecnologias de informação 
e comunicação no setor. Os 
itens podem ser até 100% 
financiados, a depender do 
porte da empresa, com pra-
zos de até 20 anos, incluídos 
até cinco anos de carência.

O crédito destina-se a 
pessoas jurídicas de direito 
privado e empresários re-
gistrados na junta comer-
cial, que realizem atividades 
produtivas sejam do com-
plexo industrial da saúde, 
prestadores dos serviços 
da área, inclusive de natu-
reza filantrópica e sem fins 
lucrativos.

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo – 15 (IPCA-15), que mede 
a prévia da inflação oficial, 
registrou inflação de 0,72% 
em julho deste ano. Essa foi 
a maior variação do IPCA-15 
para um mês de julho desde 
2004 (0,93%). Segundo dados 
divulgados ontem pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o IPCA-15 
de julho deste ano ficou abai-
xo do registrado no mês an-
terior (0,83%), mas acima de 
junho de 2020 (0,30%).

A prévia da inflação ofi-
cial acumula taxas de 4,88% 
no ano e de 8,59% em 12 me-
ses, de acordo com o IBGE. 
Sete dos nove grupos de des-
pesa analisados na pesqui-
sa tiveram alta de preços na 
prévia de julho, com destaque 
para habitação, cuja taxa de 

inflação chegou a 2,14% no 
período. A alta de 4,79% da 
energia elétrica foi a principal 
responsável pelo comporta-
mento deste grupo de despe-
sas e pelo IPCA-15 em julho.

Também contribuíram 
para a inflação dos gastos 
com habitação os aumentos 
de preços do gás de boti-
jão (3,89%) e gás encanado 
(2,79%). Os transportes tam-
bém tiveram impacto impor-
tante na prévia do mês, ao 
registrar inflação de 1,07%, 
devido principalmente às 
passagens aéreas (35,64%).

Em seguida, aparecem 
os grupos alimentação e be-
bidas (0,49%), as despesas 
pessoais (0,36%), artigos 
de residência (0,81%), ves-
tuário (0,58%) e educação 
(0,12%). Por outro lado, 
dois grupos tiveram deflação 
(queda de preços): saúde e 
cuidados pessoais (0,24%) e 
comunicação (0,04%).

Prévia da inflação chega 
a 0,72% no mês de julho
Vitor Abdala
Agência Brasil

O principal proble-
ma das indústrias no se-
gundo trimestre de 2021 
foi a falta e o alto custo 
das matérias-primas, de 
acordo com a pesquisa 
Sondagem Industrial, da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). Os efeitos 
da pandemia da covid-19 
têm impactado a oferta 
de insumos para o setor 
industrial, problema men-
cionado por 63,8% das 
indústrias. Em seguida, a 
elevada carga tributária 
(34,9%) e a taxa de câm-
bio (23,2%) estão entre 
os principais entraves en-
frentados pela indústria 
brasileira. 

A sondagem indus-
trial também mostra au-
mento nos preços das ma-
térias-primas, mesmo que 

em um ritmo mais lento. O 
índice caiu no trimestre, 
mas permanece acima da 
linha de 50 pontos e está 
entre os maiores da série 
com 74,1 pontos. 

Estoques limitados
O gerente de Análi-

se Econômica, Marcelo 
Azevedo, explica que a 
combinação de estoques 
l imitados e  atividade 
aquecida são fatores para 
que a falta e alto custo de 
matérias-primas perma-
neçam como o principal 
problema enfrentado pela 
indústria no trimestre. “Os 
dados mostram que os es-
toques voltaram a cair, e 
novamente estão se afas-
tando do nível planejado 
pelas empresas”, ressalta. 

Em junho, o indicador 

de estoque efetivo em re-
lação ao planejado pelas 
empresas registrou 48,7 
pontos, ficando abaixo da 
linha de 50 pontos que in-
dica que os estoques estão 
alinhados ao planejado pe-
las empresas. A distância 
para o planejado foi maior 
em junho se comparado 
aos meses de abril e maio, 
quando os índices foram 
de 49,6 e 49,2 pontos, res-
pectivamente.

O indicador de nú-
mero de empregados na 
indústria subiu para 52 
pontos no mês de junho 
e completou um ano sem 
mostrar queda do em-
prego industrial. Pelo se-
gundo mês consecutivo, 
o número de empregados 
está acima da linha de 50 
pontos, ou seja, mostra 

Indústria sente impacto da pandemia 
com falta e alto custo de materiais

Pelo segundo mês 
consecutivo, o número 

de empregados 
apresentou crescimento

Empregos

alta do emprego. A pro-
dução industrial também 
cresceu pelo segundo mês 
consecutivo. O índice ficou 
em 52,0 pontos. Os índices 
variam de 0 a 100, com 
linha de corte em 50 pon-
tos; os dados acima desse 
valor indicam crescimento 
na comparação com o mês 
anterior e abaixo, queda.

Balança comercial

Exportações crescem 20,9%  
no agronegócio, diz Ipea

O Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 
(Ipea) divulgou ontem um 
estudo sobre o comércio 
exterior do agronegócio 
brasileiro, além do balanço 
de oferta e demanda mun-
dial dos principais produ-
tos. De acordo com o Gru-
po de Conjuntura do Ipea, 
a balança comercial dos 
produtos do setor fechou o 
mês de junho de 2021 com 
saldo positivo de US$ 10,8 
bilhões. No acumulado do 
ano, até junho, o agrone-
gócio exportou US$ 61,5 
bilhões, ultrapassando o 
volume comercializado 
no mesmo período do ano 
passado - US$ 50,9 bilhões, 
o que corresponde a um 
crescimento de 20,9%.

Os preços médios de 
quase todas as commodities 
agrícolas sofreram queda 
nos dois últimos anos. En-
tretanto, houve forte recu-
peração nos preços no mer-
cado internacional, a partir 
do segundo semestre de 
2020. No entanto, esta recu-
peração não tinha sido per-
cebida pelos exportadores 

brasileiros. A partir do se-
gundo trimestre deste ano, 
as remunerações em dólar 
das exportações brasileiras 
começaram a refletir parte 
da escalada desta alta dos 
preços, culminando, em ju-
nho, com máximas recentes 
na maioria dos principais 
produtos exportados.

Dos dois grãos anali-
sados, a soja é o único na 
China que os estoques e a 
produção não atendem à 
demanda doméstica, o que 
sinaliza uma boa perspec-
tiva para o produtor rural 
brasileiro que começa a pla-
nejar a safra 2021/2022. O 
crescimento de vendas das 
carnes (bovina, suína e de 
frango), que avançou 25,3% 
em valor e 17,3% na quan-
tidade no primeiro semes-
tre de 2021 frente a 2020, 
foi impulsionado pela carne 
suína. O Brasil vem expor-
tando cada vez mais essa 
proteína desde 2018, em 
decorrência da Peste Suína 
Africana (PSA), que afetou a 
competitividade em produ-
tores concorrentes.

A soja segue com des-

taque como o principal 
produto de exportação bra-
sileira. Só no primeiro se-
mestre de 2021, houve alta 
de 25,3% no valor, apesar 
da queda de 2,2% em quan-
tidade. O milho também 
vem sofrendo com a queda 
nos estoques. A quebra de 
safra no Brasil já começa 
a se refletir na balança co-
mercial: o país registrou, 
em junho, queda de 70,8% 
na quantidade exportada 
na comparação com junho 
de 2020. No acumulado do 
ano, houve crescimento no 
valor (30,9%) e na quanti-
dade (12,6%). 

Importações avançam
As importações avan-

çaram 20,2% no primeiro 
semestre de 2021, passan-
do de US$ 6,2 bilhões para 
US$ 7,5 bilhões. O principal 
produto importado pelo 
Brasil foi o trigo, com avan-
ço de 16% no valor, mas 
queda de 5,1% na quanti-
dade. Na sequência estão 
os peixes, produtos hortí-
colas, papel e óleos de den-
dê ou palma. 

Foto: Agência Brasil

Soja segue em destaque como o principal produto de exportação brasileiro, com alta de 25% no valor negociado
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Data, celebrada segunda-feira, marca homenagem aos avós de Jesus Cristo, Santa Ana e São Joaquim, que eram pais de Maria

Conhecidos por mimar de-
mais, pelo “trocado” passado às 
escondidas dos pais e por suas 
casas que nunca faltam lanches, 
os avós são figuras que geralmen-
te são referências para os netos 
– e a família, em geral – e é por 
isso que eles possuem uma data 
só para celebrá-los. O dia 26 de 
julho, segunda-feira, marca uma 
homenagem aos avós de Jesus 
Cristo; Santa Ana e São Joaquim, 
que eram pais de Maria e na data, 
em 1584, foram canonizados pelo 
Papa Gregório VII. Durante a pan-
demia, por integrarem o grupo de 
risco da covid-19, a presença ou 
não dos avós dividiram os netos 
em dois grupos: aqueles que pre-
cisaram lidar com a saudade e os 
agraciados com a presença dos 
idosos em casa.

Em sua rotina normal, Aman-
da Tavares, 24 anos, encontrava 
a avó, Maria Tavares, 64 anos, 
com frequência. Por morarem no 
mesmo bairro, elas estavam jun-
tas sempre que possível. Quando 
a pandemia começou, pela segu-
rança delas, as visitas ficaram sus-
pensas e a saudade perdurou por 
muitos e longos meses. “A visita 
só foi possível quando ela tomou 
as duas doses da vacina, mas ain-
da com muito receio e cuidado, já 
que voltamos à rotina de trabalho 
fora de casa. Atualmente, nos ve-
mos com mais tranquilidade por-
que eu estou de férias, então con-
sigo ter um isolamento e maior 
segurança”, contou a jovem.

Para a idosa Maria, o isola-

mento social foi mais difícil, por 
não ter uma rotina de atividades 
para suprir o passar dos dias. 
“[Nessa fase atual] ela tem en-
frentado de maneira mais tran-
quila, porque não tem mais toda 
a pressão que a gente exigia no 
período em que ela não estava 
vacinada, mas no período de qua-
rentena mais rígida, foi bem difí-
cil. Minha tia, que mora com ela, 
dizia para a gente que ela estava 
sempre “pra baixo”. A gente fazia 
uma chamada de vídeo, mas era 
um paliativo”, explicou a neta.

Amanda ainda destacou que 
o distanciamento social e a forma 
como isso afetou sua avó foi mui-
to complicado. “É difícil saber que 
ela está com astral lá embaixo. 
Ela teve e tem um papel na minha 
vida muito importante, tanto que 
a chamo de mainha. Sou a primei-
ra neta e fui criada junto às mi-
nhas tias, então nem lembro de 
chamá-la de vó, vovó ou voinha”, 
completou a jovem.

Entretanto, para outras famí-
lias foi possível driblar a saudade, 
porque os avós já eram figuras 
presentes dentro do lar. É o caso 
de Thaynná Rodrigues, 24 anos, 
e sua avó Marlene “Lena” Luce-
na, 63 anos. A jovem mora com 
a avó desde pequena e conta que 
ela sempre participou de sua edu-
cação, apesar da fama de “mimar 
demais”. “No meu caso, além de 
todos os mimos, eu levo os ensi-
namentos dela pra minha vida 
toda. Minha formação e atitudes 
com certeza tem e sempre terá 
os princípios que ela me ensinou. 
Costumo dizer que nascemos uma 
para outra. Sempre fomos muito 

Dia dos avós e a saudade  
em tempos de pandemia

Limites existem e precisam ser respeitados
Segundo a psicóloga Amélia Guei-

ros, as crianças encontram uma refe-
rência nos avós. “Um exemplo de vida, 
de prosseguimento de vida, de depen-
dência, de que ali tem um porto seguro 
e de que eles podem contar não só com 
o pai e a mãe, mas com aqueles avós 
também”, disse ela. A especialista com-
plementa destacando que por vezes os 
avós buscam “acertar” na orientação aos 
netos, sanando os “erros” que comete-
ram na criação dos próprios filhos. 

“Eles já estão mais maduros e conse-
guem ver a vida com outro aspecto e dar 
aquele neto certas orientações valiosas. A 
influência dos avós é desse cuidado, de aca-
lento, de um acolhimento e de tudo que está 
relacionado ao afeto mesmo. São aquelas 

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

boas lembranças de família e do que uma 
família representa”, afirmou Amélia.

Com tanto carinho e dedicação, por 
vezes os avós podem ultrapassar os limi-
tes determinados pelos pais das crianças 
e daí surge a fama de mimar demais 
e acabar “estragando” os netos. Para 
Amélia, amor demais não é um proble-

ma jamais, contudo, os idosos precisam 
compreender que os limites existem e 
devem ser respeitados.

“A criança precisa saber que ela pode 
ter amor, afeto, carinho, tudo de bom 
que um avô e uma avó podem dar, mas 
não pode passar do ponto, porque esse 
limite também faz bem a criança, pois faz 
com que ela se sinta fortalecida. Então, 
às vezes os avós “estragam” quando 
passam por cima da educação dos pais, 
quando não querem enxergar os defeitos 
ou alguma dificuldade dos netos. Amor 
demais não é o problema. Você pode dar 
amor, mas com a grande consciência de 
limitação de que até aqui vai dizer sim, a 
partir daqui vai dizer não, porque o amor 
também é isso”, finalizou a psicóloga.

A criança precisa saber que ela pode 
ter amor, afeto, carinho, tudo de bom 

que um avô e uma avó podem dar, mas 
não pode passar do ponto, porque esse 
limite também faz bem à criança, pois 
faz com que ela se sinta fortalecida

Maria Tavares, 64 anos, recebe a 
visita da neta Amanda Tavares, 
ainda com todos os cuidados 
por causa da pandemia

apegadas, muito mesmo, então, 
desde que me entendo por gente, 
ela é a personificação do amor pra 
mim”, disse Thaynná.

Para elas, a pandemia refor-
çou a convivência e as ajudou a 
passar pelos dias por estarem 
juntas. “Sei que a pandemia afas-
tou muitos netos dos avós e eu 
tive sorte nesse aspecto, porque 

eu sempre morei com minha avó, 
então desde o começo nós nunca 
desgrudamos. Me sinto triste por 
cada um que perdeu algum paren-
te, mas ao mesmo tempo repleta 
de gratidão e feliz por, indepen-
dente de tudo isso, ter a oportu-
nidade de viver cada dia com ela 
do meu lado e vencermos cada dia 
juntas”, relatou a jovem.

Por morarem juntas, Thaynná Rodrigues tem na avó Marlene Lucena uma referência de vida

Fotos: Arquivo pessoal
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A Paraíba apresentou uma sé-
rie de números positivos no Anuá-
rio Brasileiro da Segurança Pública 
2021. A mais significativa dessas 
quedas foi a redução em vários ti-
pos de crimes patrimoniais. Qual 
a avaliação que o senhor faz da Pa-
raíba a partir desse relatório?

A Paraíba tem a quarta menor 
taxa de intervenção policial do país. 
Isso é muito importante também. As-
sim como a terceira menor proporção 
de mortes por intervenção policial em 
relação aos casos totais de Crimes Le-
tais Violentos Intencionais (CVLI). São 
dados importantes que demonstram 
a eficiência e a qualidade da nossa 
política, cada vez mais próxima da po-
pulação, num atendimento solidário, 
uma polícia próxima. Além disso tudo, 
a Paraíba teve uma queda significativa 
em relação a roubos e furtos de veícu-
los, de 22,8%, a melhor taxa do Nor-
deste. A Paraíba tem neste momento a 
menor taxa de roubos e furtos de veí-
culos no Nordeste. Tivemos uma que-
da também importante nos roubos to-
tais, foi de 21,2% com relação a 2019. 
Esse também é um dado muito impor-
tante, porque retrata exatamente o es-
forço que vem sendo feito por parte 
do Governo do Estado para combater 
os crimes patrimoniais. A gente tem 
também uma taxa de roubos totais 
que merece destaque, é a quarta me-
nor do país. Temos também um dado 
muito importante e significativo, que 
faz parte da nossa política pública de 
segurança, que é exatamente a reti-
rada de armas de fogo de circulação, 
com a quinta maior taxa de apreensão 
de armas de fogo no país e a primei-
ra do Nordeste. Isso tudo representa 
um esforço muito grande de todas as 
polícias, produtividade; e nesses da-
dos que a gente avalia, a Paraíba é o 
Estado que menos tem roubos e fur-
tos de veículos, primeiro lugar na taxa 
de roubos gerais e primeiro lugar em 
apreensão de armas de fogo do Nor-
deste. Dados importantes que fazem 
com que a gente reconheça o empe-
nho das forças policiais do Estado. Em 
2019 criamos indicadores justamente 

para mensurar esses crimes contra o 
patrimônio, com a necessidade de fo-
car em algumas ações, como no caso 
dos crimes contra bancos, tanto que 
tivemos, em 2019, 30 ocorrências 
contra bancos. Em 2020, tivemos 16 
ocorrências e neste ano só quatro 
ocorrências, ou seja, redução em cima 
de redução graças a esse esforço con-
centrado da força-tarefa de bancos...

Isso é resultado de alguma ino-
vação, secretário?

Além de outras ações, como a 
implantação do Batalhão de Motos 
na Polícia Militar, que consegue dar 
uma resposta muito mais rápida na 
prevenção e de prisão e apreensões 
de armas. Isso tem reflexo direto nos 
crimes contra o patrimônio. São vá-
rias ações desempenhadas para que 
a gente tenha esses resultados muito 
positivos.

Como a integração de todas as 
forças de segurança tem contribuí-
do para um planejamento na pro-
teção da população paraibana?

As ações integradas são um dos 
princípios basilares da nossa políti-
ca de segurança. É integrar as ações 
da Polícia Militar com a Polícia Civil, 
com os bombeiros militares; articu-
lar e integrar também com outros 
atores no cenário policial, como a 
Polícia Federal e a Polícia Rodoviá-
ria Federal; outros envolvidos em 
nível de inteligência, como a própria 
Abin, o Exército. Isso faz parte de um 
princípio que a gente vem seguindo 
e que não se abre mão de andar inte-
grados, de realizar ações integradas, 
de cooperar para que a gente possa 
ter, cada vez mais, melhores resulta-
dos. Essas ações, naturalmente, têm 
também a cooperação direta do Po-
der Judiciário, do Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB), de todos os 
envolvidos com um único objetivo, 
que é garantir mais segurança para 
o nosso Estado.

Qual a avaliação que o senhor 
faz na taxa de elucidação dos cri-

mes e punição dos culpados? Quais 
ações podem ser aprimoradas para 
elevar esse patamar?

A taxa de elucidação de crimes 
na Paraíba é considerada alta. Temos 
regiões com índices de elucidação de 
70%, 80% dos casos. Várias entidades 
policiais, como a de Campina Gran-
de, que tem uma elucidação acima de 
70%. Isso é fruto de muito esforço, 
de muito investimento em polícia ju-
diciária. A gente precisa aprimorar, 
capacitar cada vez mais a Polícia Civil, 
os investigadores, todos os envolvidos, 
investir em perícia técnica é funda-
mental. Precisamos ter uma perícia 
técnica preparada, equipada e capa-
citada para seguirmos aumentando 
o índice de elucidação cada vez mais. 
Além disso, o grande projeto que está 
sendo implementado no Estado é o 
de videomonitoramento, que trará 
aproximadamente 1.600 câmeras ins-
taladas, do Litoral ao Sertão. A partir 
delas, a gente vai ter imagens concen-
tradas em três centros integrados de 
comando e controle em João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, para garantir 
ações de prevenção com muito mais 
eficácia e eficiência, mas também vai 
garantir que, ocorrendo os crimes, os 
índices de elucidação aumentem. Com 
isso, a gente vai conseguir identificar 
pessoas, veículos, situações nos cená-
rios dos crimes. É uma ferramenta im-
portante para a elucidação o emprego 
da tecnologia.

Como tem funcionado a parce-
ria da Secretaria da Segurança do 
Estado com a Polícia Federal?

Temos uma parceria muito for-
te com a Polícia Federal. Inclusive, no 
início deste ano, a gente assinou um 
termo de cooperação para o compar-
tilhamento de dados, de informações, 
operações, compartilhamento de ex-
periências, para que a gente possa 
aprimorar os trabalhos de polícia judi-
ciária, entre a Polícia Federal e Polícia 
Civil do Estado, bem como articular 
outras ações com Polícia Militar, o Cor-
po de Bombeiro Militar, a Secretaria da 
Segurança. Esse termo de cooperação 
traz muitas possibilidades e documen-

ta aquilo que nós já estamos fazendo 
ao longo dos anos, que é procurar ar-
ticular e fazer ações integradas com as 
duas forças.

Os crimes contra as mulheres 
cresceram em todo o país durante 
a pandemia. Quais foram as ações 
implementadas pela Seds com o 
objetivo de mitigar esse problema?

É um grande desafio em todo o 
país, não só da Paraíba. A gente vem 
implementando várias ações. Tanto 
com a Polícia Civil, com o SOS Mulher, 
com a atenção especial aos requeri-
mentos de medidas protetivas no Ju-
diciário, quanto com a Polícia Militar, 
com a Patrulha Maria da Penha, com 
policiais capacitados para lidar com 
essa situação específica. São várias as 
ações de conscientização, como pan-
fletagens, palestras, campanhas publi-
citárias de conscientizar a mulher pela 
necessidade de denunciar no caso de 
violência física ou moral, deixando 
ciente que, denunciando, ela será aco-
lhida por toda uma rede de proteção 
da Secretaria da Segurança, também 
do Ministério Público, do Poder Judi-
ciário, da Defensoria Pública, da Se-
cretaria de Saúde. O Estado tem toda 
uma rede de proteção que pensa jus-
tamente nesse acolhimento da mulher 
em caso de violência. Temos também 
campanhas de conscientização para 
os homens para que, caso pratiquem 
agressões físicas ou morais, que se en-
quadrem na Lei Maria da Penha, terão 
uma reprimenda dura por parte do 
Estado, chegando inclusive à prisão, 
como tem ocorrido com muita fre-
quência nesses casos.

Qual está sendo o papel das 
forças de segurança na pandemia? 
Mudou a forma de planejar a segu-
rança em condições pandêmicas?

Durante a pandemia, as forças 
de segurança receberam uma nova 
demanda, e eu costumo dizer que 
foi uma demanda humanitária, uma 
missão humanitária que é exatamen-
te a missão que a gente batizou de 
‘Operação Previna-se’, que é garantir 
o cumprimento dos decretos e das 

normas de saúde público que são di-
tadas pelo Governo do Estado, garan-
tir o transporte de vacinas, para que 
elas cheguem ao Estado todo e sejam 
distribuídas no menor tempo possível 
para que a imunização seja aumenta-
da, garantir a segurança das vacinas 
nos locais em que são armazenadas; 
então, são muitas missões que a Polí-
cia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de 
Bombeiros Militar acumularam nesse 
período de pandemia e continuam 
desempenhando essas funções jun-
tamente com as missões prioritárias, 
que é garantir a paz social e combater 
o crime. É um esforço que tem sido fei-
to e que tem valido a pena, porque te-
mos certeza de que no final desse pro-
cesso muitas lições serão aprendidas.

Um novo concurso público 
deve ser realizado pela Polícia Civil 
da Paraíba depois de alguns anos. 
Qual a importância desse tipo de 
contratação para a melhora da qua-
lidade do trabalho no órgão?

O concurso público da Polícia 
Civil foi anunciado pelo governo e 
está na iminência de lançar o edi-
tal. É um concurso que trará uma 
importância muito grande para a 
segurança pública, para todo o siste-
ma. São 1.400 vagas distribuídas em 
nove cargos, será o maior concurso 
da história da Polícia Civil desde sua 
criação. Após 13 anos sem concurso, 
o governador anuncia esse concurso 
com essas vagas todas e traz reflexos 
diretos para todo o sistema de segu-
rança pública. À medida em que você 
consegue ocupar mais unidades po-
liciais, dar um atendimento melhor à 
população com mais policiais, apri-
morar as investigações da Polícia 
Civil com esse corpo qualificado que 
vai ingressar, isso faz com que todo 
o sistema de justiça criminal sinta 
os efeitos. Na Polícia Militar também 
tem reflexos, pois a quantidade de 
deslocamento para atendimento de 
ocorrências fica bem diminuído por-
que a gente consegue com o concur-
so ocupar mais unidades, concentrar 
ações e dar atendimento mais célere 
nas delegacias.

Gestor comemora números positivos na Segurança e acredita que, com preparo e capacitação, há aumento da efetividade

André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

Dados refletem o empenho 
das forças policiais na Paraíba

A Paraíba registrou uma série de índices positivos no relatório pro-
duzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Dentre os registros 
no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, o Estado apresentou 
uma redução de 21% em números de roubos e assaltos e uma redução de 
34,3% no número de homicídios em relação à última década.

Porém, um dos índices representa muito bem o trabalho das forças 
de segurança do Estado, sobretudo da Secretaria de Segurança e Defesa 
Social (Seds). O estudo mais qualificado no tema no país classificou a Pa-
raíba como o oitavo Estado no Brasil em qualidade estimada dos regis-
tros estatísticos oficiais de Mortes Violentas Intencionais (MVI).

O secretário da Segurança da Paraíba, Jean Nunes, comemorou os 
bons números no Estado, mas destacou que houve um aumento relativo 
no número de MVI no Nordeste como um todo no ano passado em relação 
a 2019. “O Nordeste foi a única região do país que teve um aumento das 
mortes violentas. Mesmo assim, a Paraíba conseguiu manter o ritmo de 
trabalho, seguindo na mesma posição, como terceira menor taxa do Nor-
deste, isso é muito importante”, explicou.

Confira, a seguir, a entrevista exclusiva que o secretário Jean Nunes 
concedeu ontem ao Jornal A União, analisando os resultados paraibanos 
no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021 e também fazendo um 
balanço das ações da pasta na proteção da população paraibana.

A entrevista

Jean Nunes, 
Secretário de Segurança e Defesa Social

Fo
to

: R
ob

er
to

 G
ue

de
s

“Precisamos ter uma perícia técnica
preparada, equipada e capacitada para
seguirmos aumentando o índice de
elucidação cada vez mais”, avalia o
secretário Jean Nunes



BRASIL HOJE NAS OLIMPÍADAS

1h50 - Levantamento de peso feminino - eliminatórias
2h15 - Tênis de mesa masculino e feminino - eliminatórias
2h30 - Ginástica artistica masculino - classificatória
3h - Vôlei de praia masculino e feminino - fase de grupos
5h - Brasil  x Holanda - futebol feminino - fase de grupos
5h - Judô masculino e feminino - eliminatórias
6h - Badminton masculino e feminino - fase de grupos
7h - Natação masculino e feminino - classificatória
7h30 - Ginástica artistica masculino - classificatória
7h30 - Tênis de mesa masculino e feminino - eliminatórias
8h - Vôlei de praia masculino e feminino - fase de grupos
19h - Surf masculino e feminino - eliminatórias
21h - Vôlei de praia masculino e feminino - fase de grupos
21h - Skate street - masculino 
22h - Ginástica artistica feminino - classificatória
22h - Badminton masculino e feminino - fase de grupos
22h30 - Natação masculino e feminino - classificatória
23h - Brasil x Russia - handebol feminino - fase de grupos
23h - Judô masculino e feminino- eliminatórias
23h - Tênis masculino ou dupla - eliminatórias

A cerimônia de aber-
tura da Olimpíada de Tó-
quio-2020, ontem, uniu a 
milenar tradição japonesa 
com a tecnologia para ho-
menagear as vítimas da co-
vid-19 em todo o mundo. 
A luta contra a pandemia 
que manteve o planeta re-
cluso inspirou a concepção 
do evento, valorizando o 
esforço e a persistência in-
dividual.

Com o estádio Olímpico 
praticamente vazio (apenas 
mil convidados estavam 
presentes), a cerimônia foi 
pensada essencialmente 
para privilegiar a transmis-
são pela TV. Isso se tornou 
visível com uma das primei-
ras ações, em que uma moça 
agachada esticou o corpo 
acompanhada de uma som-
bra que não era a dela, mas 
de uma planta germinando. 
Mesmo assim, o desafio foi 
equilibrar as infinitas pos-
sibilidades do uso da tec-
nologia com a valorização 
do homem e sua limitação. 
O plano era mostrar como o 
ser humano, apesar da fra-
gilidade diante de um vírus, 
resiste.

Assim, a referência à 
obra da artista plástica japo-
nesa Yayoi Kusama logo no 
início da cerimônia, quando 
faixas de luz vermelha cria-
ram desenhos segundo seu 
traço, foi significativo - em 
sua obra, Kusama explora 
os limites físicos e psicoló-
gicos da pintura, o que pro-
vocou uma feliz conexão com 
o esforço dos atletas que, 
durante o ano de 2020, fo-
ram obrigados a improvisar 
treinamentos em casa. Os 
Jogos foram adiados de 2020 
para 2021.

Foi significativa, portan-
to, a aparição de atletas, no 
centro do estádio, se exerci-
tando solitários em esteiras 
e bicicletas ergométricas, 
lembrando o que aconteceu 
no mundo esportivo no ano 
passado. Ou mesmo com 
cada um de nós. E também a 
escalação de competidores e 
profissionais da saúde para 
carregar a bandeira japo-
nesa.

Apesar de celebrar a 
vida, a cerimônia também 
prestou homenagem aos 
mortos, especialmente as 
vítimas pela covid-19. Foi o 
que mostrou a performance 
do ator e dançarino japonês 
Mirai Moriyama, cuja apre-
sentação de dança-arte, mar-
cada pelos gestos silencio-
sos, teve como tema a morte, 
o renascimento e a simbiose

O tom de homenagem 
prosseguiu quando um gru-
po de bailarinos e sapatea-
dores lembrou uma classe 
muito respeitada no Japão, 
os bombeiros, especialmen-
te os que foram vitimados 
pela covid-19 e também 
pelo terremoto de 2011. A 
cena lembrou o trabalho de 
marceneiros que resultou na 
confecção em madeira dos 
arcos olímpicos.

A tecnologia voltou a 
imperar com a exibição de 
um belo clipe cuja edição 

Ubiratan Brasil
Agência Estado
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Belo na Série C
Botafogo enfrenta o Santa Cruz, lanterna do Grupo A, 
hoje, no Almeidão, com boas possibilidades de 
melhorar a sua classificação. Página 22
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Esportes

Cerimônia de abertura
Tradição, tecnologia e homenagens 
às vítimas da covid-19 em Tóquio

Ketlyn Quadros, do 
judô, e Bruninho, do 
vôlei, foram aplaudidos 
ao ensaiar passos de 
samba com a bandeira 
do Brasil no desfile da 
delegação brasileira

A luta contra a pandemia que 
manteve o planeta recluso inspirou 
a concepção do evento, valorizando 
o esforço e a persistência 

Fotos: Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Com um ano de atraso devido à 
pandemia, japoneses fazem uma 
bonita festa na abertura dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020

japonês marcou a ordem 
do desfile, deixando 
o Brasil bem atrás de 

Uruguai e Zâmbia 

Idioma

alternou cenas de atletas em 
competição com músicos 
tocando seus instrumentos 
clássicos: a sincronia corpo-
ral revelou o mesmo objeti-
vo: a busca pela perfeição.

A entrada das delega-
ções seguiu a ordem do idio-
ma japonês, o que deixou o 
Brasil atrás de países como 
Uruguai e Zâmbia. E, apesar 
de ocupar boa parte da ce-
rimônia, foi reduzida pelo 
número menor de atletas 
participantes.

Despertou atenção a en-
trada da delegação da Arábia 
Saudita, com uma mulher 
ajudando a carregar a ban-
deira. E também a dupla bra-
sileira (Ketlyn Quadros, do 
judô, e Bruninho, do vôlei), 
aplaudida ao ensaiar passos 
de samba.



Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo busca recuperar a liderança do Grupo A

O Botafogo entra em cam-
po, hoje, pela nona rodada 
do Campeonato Brasileiro da 
Série C. A partida será contra 
o Santa Cruz-PE, em jogo que 
fecha o primeiro turno da fase 
inicial da competição nacional. 
Na quarta colocação do Grupo 
A, o time paraibano receberá 
o lanterna da chave, às 19h, 
no Estádio Almeidão, em um 
confronto que pode, em caso 
de vitória, recolocar o Belo na 
liderança da tabela, condição 
perdida, após o empate na par-
tida passada. Depois de empa-
tar, fora de casa, contra a Jacui-
pense-BA, a pressão por uma 
vitória diante do Santa Cruz, 
aumentou na Maravilha do 
Contorno, especialmente, por 
se tratar de um jogo contra o 
lanterna e dentro dos domínios 
botafoguenses. Além desse fa-
tor, com o empate na rodada 
passada, o Botafogo, caso não 
vença a partida, pode acabar 
saindo do G4 em um momento 
de fechamento desse primeiro 

turno, algo que a equipe espera 
evitar. Hoje, com 12 pontos so-
mados, o Botafogo está empa-
tado com o Paysandu, primeira 
equipe fora do G4, além de ter 
apenas um ponto de vantagem 
em relação ao sexto colocado - 
o Altos do Piauí - e estar a dois 
do Manaus, que ocupa a sétima 
posição. Nesse cenário, uma vi-
tória contra o Santa Cruz, é vis-
ta como prioridade para que o 
time possa chegar bem para os 
jogos de volta da primeira fase 
da Série C e, dependendo dos 
resultados dos adversários na 
ponta da tabela, retomar a lide-
rança do certame nacional. De-
pois de ter se classificado como 
líder do Grupo A e, mais uma 
vez, batido na trave na busca 
pelo acesso, em 2020, o Santa 
Cruz, agora, protagoniza uma 
péssima campanha na Série 
C deste ano. O clube pernam-
bucano, só não é o pior time 
do certame, pois o Oeste, na 
Chave B, ainda consegue fazer 
uma campanha mais negativa, 
tendo somado dois pontos em 
oito jogos, um a menos que o 
tricolor de Recife.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Belo espera jogar um “bolão”
contra o Santa no Almeidão

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

Em mil novecentos e vinte e seis, no 
cariri paraibano, precisamente na próspera 
cidade de Monteiro, divisa com o estado de 
Pernambuco, nasceu o cidadão Eurivaldo 
Guerra Evangelista, o popular “SEU VAVÁ”. 
Um desportista que viria a dar uma enorme 
contribuição ao nosso rico futebol, especial-
mente ao glorioso Botafogo Futebol Clube. 
A sua brilhante carreira de atleta iniciou-se 
naquele vizinho estado, onde foi estudar. 
Ao se destacar em uma equipe amadora do 
interior pernambucano, o então atleta Vavá 
foi levado ao Recife para fazer testes e logo 
ser aprovado no Sport Clube do Recife, o 
famoso Leão da Ilha do Retiro.  Começava ali 
uma brilhante carreira de um clássico médio 
volante que tinha bastante afinidade com a 
bola. 

No início da década de cinquenta, Vavá 
já era titular do Sport Clube do Recife e da 
seleção pernambucana e tinha o seu futebol 
pretendido por várias equipes da capital do 
estado do Rio de Janeiro. Todavia, o então 
presidente do Botafogo Futebol Clube, Sr. 
José Américo Filho, esteve no Recife e con-
seguiu trazê-lo para jogar e fazer história na 
Paraíba. Para o jovem Vavá esquecer o Sul 
Maravilha e vir jogar em nosso solo, o então 

e influente presidente do Botafogo da PB 
lhe prometeu e cumpriu uma nomeação em 
um cargo público federal em nosso estado. 
Cargo esse que ele exerceu até o gozo da sua 
merecida aposentadoria. Conforme dizia o 
inesquecível Ivan Bezerra de Albuquerque, 
Vavá veio a se juntar a Berto e Tita, para 
formarem uma famosa linha média inesque-
cível, onde a pelota era tratada com bastante 
intimidade e conhecimento. Consequente-
mente os títulos vieram com a camisa do 
Botafogo Futebol Clube. Vavá participou 
do tricampeonato conquistado nos anos 
de 1953, 54 e 55, como atleta e importante 
peça no esquema tático da equipe.  Também 
participou, já como treinador, do título de 
1957. 

Nos anos sessenta - já chamado de Seu 
VAVÁ - a sua contribuição ao alvinegro foi 
enorme, por ter assumido o departamento 
de futebol do clube por vários anos e por ter 
sido o técnico do tricampeonato, conquis-
tado, em 1968, 1969 e 1970, com a ressalva 
do também competente treinador Caiçara 
ter assumido em 1968.  “Seu VAVÁ”, como 
era conhecido e chamado pelos atletas da 
época, era amigo de todos, humano, conse-
lheiro e muito respeitado por seu conheci-

mento do futebol. Ele estudava e entendia 
a forma do adversário jogar e colocava a 
sua equipe em campo para neutralizar as 
jogadas do adversário. Fernando, goleiro 
daquela fase áurea do clube e considerado 
um dos melhores de todos os tempos, assim 
o definiu: “Um homem correto, que dava 
tudo de si para o clube. Sou muito grato por 
seus ensinamentos”. Zezito, lateral esquerdo 
titular absoluto daquela campanha, emocio-
nado assim se referiu: “Seu Vavá foi o me-
lhor técnico de futebol que tive, ele assumia 
a derrota perante a diretoria e a imprensa. 
Porém nos reunia em seguida e puxava nos-
sas orelhas cobrando resultados”.  Valdeci 
Santana, o nosso Ademir da Guia paraiba-
no, disse do seu treinador: “Um homem de 
muita inteligência, humano e carismático. 
O melhor que conheci”. Telino, outro im-
portante atleta daquela campanha, assim 
resumiu o ex-treinador, “Foi um cara muito 
legal comigo. Logo que cheguei ao Botafogo, 
me fez capitão da equipe e até conversava 
comigo sobre a escalação do time”. Saulo, 
o então coringa do Botafogo, com saudade 
assim se expressou, “Ele me ensinou o que 
sabia, em termos de posicionamento dentro 
de campo e me lançou para jogar no meio de 

campo. Gente finíssima”. Quando foi no dia 
trinta e um de março de 2001, Seu Vavá fale-
ceu deixando enormes saudades ao futebol 
paraibano. Para nós torcedores, cronistas e 
desportistas paraibanos, ficou a certeza de 
que o cidadão Eurivaldo Guerra Evangelista, 
o popular “Seu VAVÁ”, escreveu o seu nome 
com tintas douradas e perpétuas na brilhan-
te história do futebol paraibano.

Você se lembra de Seu Vavá?

Vavá fez história defendendo a camisa do Botafogo

Foto: Arquivo pessoal

Depois de perder, jogan-
do no Estádio Amigão, para o 
ABC de Natal, na última roda-
da, o Campinense volta a en-
frentar o mesmo adversário, 
só que, dessa vez, o confronto 
será na capital potiguar, às 
16h, no Estádio Frasqueirão. 
Diante do líder do Grupo 3, a 
Raposa busca sua recupera-
ção na competição para não 
permitir que o adversário 
amplie sua vantagem na com-
petição, que já é de 4 pontos 
em relação ao rubro-negro de 
Campina Grande, vice-líder 
da chave.

Além dessa disputa pela 
liderança do grupo, o Cam-
pinense que está na segunda 
colocação do grupo, mas pos-
sui os mesmos 11 pontos que 
o Sousa e o América de Natal, 

terceiro e quarto colocados, 
respectivamente, após a der-
rota passada, viu o Atlético 
Cearense e o Treze, quinto e 
sexto colocados, com 10 e 8 
pontos, nessa ordem, encos-
tarem na tabela. 

Sousa x América-RN
Vindo de derrota na 

última rodada da Série D 
do Campeonato Brasileiro, 
o Sousa volta a enfrentar o 
América de Natal, dessa vez, 
no Estádio Marizão, neste 
sábado, às 16h. O segundo 
confronto seguido contra a 
equipe potiguar pode ser de-
cisivo para as pretensões do 
“Dinossauro do Sertão” na 
quarta divisão nacional, já 
que a equipe sousense, em 
caso de novo revés, poderá 
sair, já nessa rodada, do G4 do 
Grupo 3 da competição. 

Para piorar a situação do 

Dinossauro, a equipe perdeu, 
nessa semana, o meia Tarcí-
sio, principal contratação da 
equipe para essa Série D. O 
atleta, de 29 anos, recebeu 
uma proposta do Santa Cru-
z-PE, para jogar a Série C - o 
time pernambucano é o lan-
terna do Grupo A e enfrenta o 

Botafogo nesse fim de sema-
na - e acabou encerrando seu 
vínculo com a equipe do Sou-
sa que, semanas atrás, perdeu 
o zagueiro Marcelo, para o 
Ferroviário-CE - equipe que 
também integra o Grupo A 
da Série C, hoje, na condição 
de líder.

Raposa volta a enfrentar o time do ABC

Atletas do Campinense em preparativos para jogar contra o ABC

Foto: Samir Oliveira/Campinense
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Jogadores do Botafogo realizando 
treino específico para o jogo deste 
sábado contra o Santa Cruz, no 
Almeidão, pelo Brasileiro da Série C



Esportes

País terá quatro surfistas e 12 skatistas que estreiam nas Olimpíadas de Tóquio com boas chances de medalhas

Vai ter onda, vai ter rampa. 
E torcida por manobras radicais, 
em 360 graus, por exemplo. Sur-
fe e skate, que estão entre as cin-
co modalidades que estreiam na 
Olimpíada de Tóquio, terão, ao 
todo, 16 atletas brasileiros – al-
guns dos favoritos ao pódio. Nas 
outras três novidades (karatê, 
escalada e beisebol/softbol), não 
teremos representantes, mas as 
provas também vão despertar a 
curiosidade do público. 

No surfe, as ondas japo-
nesas terão as presenças de 
quatro brasileiros acostuma-
dos a vitórias e títulos: Silvana 
Lima, Tatiana Weston-Webb 
(segunda colocada no ranking 
mundial entre as mulheres), 
Gabriel Medina (o primeiro na 
liga entre os homens) e Ítalo 
Ferreira. Eles têm chances reais 
de brilho nos mares e nos pó-
dios para o Brasil. As baterias 
começam no domingo (25), e 
estão previstas para ocorrer até 
o dia 28, podendo se estender 
até o dia 1º de agosto (no surfe, 

Luiz Cláudio Ferreira
Agência Brasil

Onda e rampa são novidades 
e Brasil tem 16 competidores
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Dois jogos abrem hoje 
13a rodada da Série A

Dois jogos abrem hoje a 
13a rodada do Campeo-
nato Brasileiro da Série 
A com destaque para o 
clássico Palmeiras x Flumi-
nense, no Allianz Parque, 
a partir das 19 horas. O 
Verdão lidera a competição 
com 28 pontos e o Tricolor 
aparece em nono com 17 
pontos. Mais cedo,m às 17 
horas, o Grêmio, ainda na 
zona de rebaixamento, re-
cebe o América Mineiro em 
sua Arena. As duas equipes 
estão na zona de degola. 
O time mineiro tem nove 
pontos e o gaúcho apenas 
seis, este em 10 jogos.

Arqueiro brasileiro
avança nos Jogos

Poucas horas antes da Ceri-
mônia de Abertura dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, o Brasil 
iniciou sua disputa no indivi-
dual masculino do tiro com 
arco. Marcus Vinicius D'Almei-
da é o representante brasileiro 
na competição e terminou a 
fase classificatória na 40a po-
sição, e enfrentará na próxima 
fase o britânico Patrick Huston 
(25o). Marcus D'Almeida, de 
23 anos, anotou 651 pontos e 
oscilou em posições medianas 
durante as séries. Em 2016, 
quando competia em casa nos 
Jogos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro, o arqueiro carioca não 
foi muito bem.

VAR será aplicado
nas Séries B, C e D

A Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) anunciou 
a implantação do árbitro de 
vídeo (VAR) ainda na edição 
de 2021 das Séries B, C e D 
do Campeonato Brasileiro. 
Todos os custos serão arca-
dos pela entidade, que ainda 
programa cursos adicionais 
para os árbitros. Na Série B, 
o árbitro de vídeo será uti-
lizada nas 190 partidas do 
segundo turno. Já nas Séries 
C e D, a implementação do 
VAR acontecerá apenas nas 
finais de ambas as compe-
tições, sendo 26 e 14 jogos, 
respectivamente.

Casos de covid-19
já chegam a 110

O Comitê Organizador da 
Olimpíada de Tóquio con-
firmou 19 novos casos de 
covid-19 entre os envolvidos 
nos Jogos, sendo três atletas, 
ontem. O nome dos compe-
tidores infectados não foi 
revelado, mas é de conhe-
cimento que um deles é um 
contato próximo do jogador 
de vôlei de praia da Repúbli-
ca Checa que também testou 
positivo nesta semana. Antes 
da cerimônia de abertura do 
evento, o total de casos de 
covid nos Jogos de Tóquio 
chegou a 110. Os números 
começaram a ser contabili-
zados no dia 1o de julho.

Curtas

o calendário prevê janelas para 
que as provas aconteçam, por 
conta da necessidade de con-
dições meteorológicas ideais).

O Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB) considera que o Brasil 
está entre as três potências do 
surfe, e carrega em suas pran-
chas três títulos mundiais, com 
Gabriel Medina (2014 e 2018), 
que estará em Tóquio, e com 
Adriano de Souza, o Mineirinho 
(2015). Um adversário forte 
para os brasileiros pode ser o 
norte-americano Kelly Slater (11 
títulos mundiais), que é reserva 
na equipe do seu país. 

Mesmo estreando apenas 
em 2021, em Estocolmo (1912), 
o surfe ficou conhecido porque 
o norte-americano Duke Kah-
anamoku, praticante da moda-
lidade, ganhou duas medalhas 
na natação. No Brasil, a primeira 
prancha que se tem notícia foi fei-
ta na década de 1930, em Santos.

 
“Prancha” com rodinha
No skate, 12 brasileiros vão 

competir nas rampas na primei-
ra experiência do esporte em Jo-
gos Olímpicos. Os competidores 
(feminino e masculino) estão 
em duas categorias: park (com 

Dora Varella, Isadora Pacheco, 
Yndiara Asp, Luiz Francisco, Pe-
dro Barros e Pedro Quintas) e 
street (com Letícia Bufoni, Pâ-
mela Rosa, Rayssa Leal (13 anos), 
Felipe Gustavo, Giovanni Vianna 
e Kelvin Hoefler).

Trata-se de um esporte com 
DNA norte-americano, e inspira-
do no surfe. Quando precisavam 
lidar com a falta de ondas, sur-
fistas na Califórnia passaram a 
simular em prancha de madeira 
com rodinhas os movimentos 
que queriam fazer nos mares. Os 
primeiros skates brasileiros só 
chegaram na década de 1960, e a 

Confederação Brasileira de Skate 
está estabelecida desde 1999. 

O Brasil entra forte para a 
briga por medalhas no skate: 
no street feminino Pâmela Rosa 
(primeira), Rayssa Leal (se-
gunda) e Letícia Bufoni (quar-
ta) estão entre as melhores do 
mundo. Kelvin Hoefler é o quarto 
colocado no ranking mundial 
no street masculino e Luiz Fran-
cisco (terceiro) e Pedro Barros 
(quarto) estão no topo desta 
lista no park masculino. Dora 
Varella, em nono, é a brasileira 
melhor colocada no ranking do 
park feminino.

Comitê brasileiro espera brilhar nas rampas, já que tem nomes expressivos que podem subir ao pódio e ainda a atleta mais jovem da Olimpíada

Foto: Gaspar Nóbrega/COB

Futebol feminino

Brasil prevê dificuldades contra Holanda

O tempo é curto e o tra-
balho não pode parar. Após 
a goleada diante da China, a 
Seleção Brasileira se dedi-
ca aos ajustes necessários 
para encarar a Holanda já 
neste sábado (24), a partir 
das 5 horas. Após o treino 
desta quinta-feira (22), a 
lateral Tamires concedeu 
uma entrevista coletiva e 
detalhou a preparação das 
Guerreiras do Brasil para o 
próximo desafio.

“A gente conhece mais 
o estilo de jogo da Holanda. 
Elas têm bastante velocidade, 
exploram bastante as beira-
das. Ontem, nos reunimos 
e traçamos o plano de jogo, 
quando a técnica Pia traçou 
com a gente a estratégia. 
Será um bom teste para nós, 
que temos treinado bastante 
essa linha defensiva e viemos 
aprimorando a compactação. 
Na última vez que as enfren-
tamos, tivemos boas chances 
de gol. Nosso trabalho vem 
evoluindo também e espero 
que a gente possa executar 
bem esse plano de jogo que a 
Pia gosta”, disse Tamires, lem-
brando o confronto no Tor-
neio Internacional da França. 
Na ocasião, Brasil e Holanda 
empataram sem gols.

Foto: Sam Robles/CBF

Depois de golearem as chinesas por 5 a 0, as brasileiras terão pela frente um adversário bem mais complicado neste sábado em Tóquio

Da Redação
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Durante a “lucidez terminal”, algumas pessoas ficam mais estáveis e apresentam desejos de comer, falar ou beber novamente

Estudos médicos tentam explicar 
a chamada “melhora da morte”

Como explicar à família e aos 
amigos que alguém querido mor-
reu após uma súbita melhora de um 
coma ou doença grave? Esse é o tipo 
de questão que faz parte da rotina de 
religiosos e profissionais diante da 
chamada “lucidez terminal”, isto é, a 
melhora antes da morte.

Algumas pessoas costumam 
ficar mais estáveis e apresentar de-
sejos de comer, falar ou beber nova-
mente. Muitos consideram essa si-
tuação como uma repentina explosão 
de energia e um período de recupe-
ração antes do fim da vida que pode 
ser acompanhado por mudanças na 
cognição e clareza mental. Daí o ter-
mo “lucidez terminal” utilizado pelos 
profissionais de saúde para descre-
ver o fenômeno.

Portanto, a “lucidez terminal” 
é um retorno inesperado da clareza 
mental e da memória, ou consciên-
cia recuperada de forma repentina 
pouco antes do óbito de pacientes 
que geralmente sofrem de distúrbios 
psiquiátricos ou neurológicos graves, 
apesar de ser frequente também em 
outros tipos de doenças.

Um estudo do biólogo e pesqui-
sador alemão Michael Nahm aponta 
que 84% das pessoas que vivenciam 
a lucidez terminal morrem em aproxi-
madamente uma semana, sendo 42% 
no mesmo dia dessa melhora antes da 
morte. De acordo com o especialista 
em clínica médica e medicina intensi-
va Erick César de Farias, o fenômeno 
geralmente não tem relação com a 
doença de base do indivíduo.

Ele observa que esses casos 
acontecem com certa frequência na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
onde muitos pacientes estão em su-
porte ventilatório e sob sedação. 
“Nem sempre percebemos a melhora 
da consciência, mas vemos a melhora 
parcial das funções vitais como pres-
são arterial e saturação de oxigênio”, 
explicou.

Conforme o médico, não existe 
uma explicação científica para os vá-
rios casos de pacientes que têm uma 
súbita melhora clínica e de estado de 
consciência antes de morrer. Apesar 

da ciência ainda não saber o motivo 
disso ocorrer, ele ressalta que a “lu-
cidez terminal” é relativamente co-
mum do ponto de vista da Medicina. 
“Também não existe um consenso na 
classe médica sobre a existência do 
fenômeno”, acrescentou.

Para o especialista, não é tão 
simples caracterizar esse estado e o 
que de fato a pessoa pode querer (co-
mer, beber ou até receber alta) antes 
do óbito, pois cada paciente apresen-
ta um quadro particular nessa espé-
cie de “último adeus”: alguns recupe-
ram a lucidez e interagem de maneira 
muito lúcida com familiares e equipe, 
manifestando desejos e chegam a 
confortar os entes queridos a aceitar 
as circunstâncias.

“Outros apresentam mudanças 
mais sutis, não recuperam propria-
mente a consciência, mas apresen-
tam uma estabilidade do seu quadro 
clínico com estabilização de sinais 
vitais, possibilitando até redução das 
medidas de suporte de vida artificial”, 
detalhou Erick César.

Na maioria dos casos, as pessoas 
acreditam que os doentes piorarão 
até o estado de coma ou algum esta-
do de inconsciência antes do faleci-
mento. E ao perceberem a melhora 
daquele paciente imaginam que ele 
possa estar próximo de uma cura ou 
de um tempo a mais de vida.

Quando isso não acontece, tor-
na-se bastante delicado explicar para 
todos aqueles que acompanharam 
o estado clínico de um ente querido 
que ele melhorou em um dia e de-
pois morreu. Segundo o especialista, 
às vezes o familiar tem dificuldade 
em aceitar essa situação, principal-
mente no caso de pacientes graves na 
UTI, onde a presença do familiar não 
é contínua como nas enfermarias, o 
que aumenta a dificuldade em com-
preender esse óbito.

É recomendado que a equipe 
médica escute os familiares, ofere-
cendo a ajuda necessária, respeitan-
do as crenças alheias e esclarecendo 
a situação diante dessa despedida. 
“Os parentes muitas vezes ficam con-
fusos. Nesses casos, o acolhimento 
e a conversa franca ajudam a sanar 
as dúvidas e auxiliar na vivência do 
luto”, declarou o médico.

Aforismo
“A morte de uma pessoa é uma tragédia; 

a de milhões, uma estatística.”

(Joseph Stalin)

1129 — Shirakawa, imperador japonês
1898 — Filipe Benício da Fonseca Galvão, 
padre e político (PB)
1980 — Peter Sellers, ator britânico
2003 — Rogério Cardoso, 
ator e comediante brasileiro
2008 — Zezé Gonzaga, cantora brasileira
2019 — Roosevelt Vitta, 
jurista e gestor público (PB)

Mortes na História

Obituário

Itamir José Borges
21/7/2021 – Aos 58 anos, em Barretos 
(SP), de pneumonia. Cantor, que ao lado 
do irmão, integrava a dupla Decão da Viola 
e Itamir, atual campeã da ‘Violeira Rose 
Abrão’, com os títulos de 2018. Eles se 
apresentavam nos programas ao vivo da 
Rádio Jornal.

Foto: Reprodução

Roberto Romano
22/7/2021 – Aos 75 anos, em São 
Paulo (SP), devido a complicações 
decorrentes da covid-19. Um dos 
nomes mais importantes das Ciências 
Humanas no Brasil. Filósofo, escritor e 
professor titular aposentado do Insti-
tuto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp 
e uma das vozes mais respeitadas no meio acadêmico. 

Foto: Brasil 247

Marcelo Tonon
22/7/2021 – Aos 38 anos, em Florianópo-
lis (SC), suspeita de um mal súbito. Surfis-
ta morreu enquanto surfava na Praia da 
Joaquina, em Santa Catarina. Ele era “big 
rider” – atletas que surfam em ondas gran-
des – e conhecido por fabricar pranchas. 
Também era faixa preta em jiu-jitsu.

Foto: Divulgação

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Tranquilidade no desencarne do paciente
Conforme a Doutrina Espírita, a extinção 

da vida orgânica acarreta a separação da 
alma em consequência do rompimento do 
laço fluídico, que a une ao corpo, mas essa 
separação não é brusca, na maioria dos ca-
sos. Além disso, segundo Allan Kardec, na 
obra ‘O Céu e o Inferno’, a causa principal 
da maior ou menor facilidade do desprendi-
mento é o estado moral da alma.

Assim, de acordo com o presidente da 
Federação Espírita da Paraíba (FEP), Marcos 
Lima, a lucidez terminal ou a melhora da 
morte pode ocorrer nesse ínterim do processo 
de desligamento, no estado limítrofe entre 
a vida orgânica e vida espiritual. Com isso, 
cada desencarnação é única e varia conforme 
a evolução do espírito e pelo estilo de vida 
que a pessoa teve na terra.

Os espíritas acreditam que essa melhora 
da morte acontece para que o espírito, que 
está prestes a desencarnar, se desprenda dos 
liames que ligam a carne ao espírito de forma 
tranquila, já que os parentes, crendo nessa 
melhora, relaxam e deixam de lamentar em 
volta do paciente.

“Conforme nos orientou o codificador 
Allan Kardec, Espiritismo é a doutrina dos 
espíritos e apresenta aspectos científicos, 
filosóficos e de consequências éticas e religio-
sas. Em relação a ‘aproveitar’ essa melhora 
para desencarnar, há de fato possibilidades 
de ajudar o espírito a se desligar do corpo, 
relaxando as tensões emocionais dos seus 
entes queridos”, esclarece o presidente.

Nesse momento, o doente pode desen-
carnar com a ajuda de auxiliares espirituais. 
Marcos Lima destaca que os benfeitores 
espirituais encarregados pelo processo da 
desencarnação podem perfeitamente utilizar 
de energias calmantes para favorecer o com-
plexo trabalho do desligamento da alma. Tal 
explicação, inclusive, é dada por André Luís 
nas obras psicografadas por Chico Xavier: 
‘Missionários da Luz’, ‘Nos Domínios da Me-
diunidade’, entre outras.

Ele explica que a “lucidez terminal” pode 
ocorrer em pacientes em coma e com doen-
ças graves e que, nesses casos, a Doutrina 

Foto: Arquivo Pessoal

Adilson Galindo
22/7/2021 – Em acidente automobilístico. 
Vereador pelo PT, presidente da Câmara 
Municipal de Canindé do São Francisco, 
em Sergipe. Ele estaria viajando para o 
estado do Maranhão, onde tem familiares. 
O acidente teria ocorrido no estado do 
Piauí. Estava em seu primeiro mandado como parlamentar. 
Anteriormente foi candidato a prefeito e a vice na cidade de 
Canindé do São Francisco.

Foto: Divulgação

Autor de vários livros, era graduado em Filosofia pela USP e 
doutor em Filosofia pela École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales, de Paris. Também era colunista do Jornal da 
Unicamp. Profundo conhecedor da realidade social e histó-
rica do Brasil, era conhecido pela defesa incondicional dos 
direitos humanos e por sua profunda capacidade de analisar 
a conjuntura política. Em 1969, foi preso e torturado pela 
ditadura militar. Era natural de Jaguapitã (PR).

Jean-Pierre Jaussaud
22/7/2021 – Aos 84 anos. Francês duas 
vezes ganhador das 24 Horas de Le Mans, 
em 1978 e 1980. Nascido em Caen, no 
oeste da França, nunca chegou a correr na 
Fórmula 1 como outros grandes pilotos 
franceses da sua geração, como Jean-Pierre 
Beltoise, Gérard Larrousse e Henri Pescarolo. Em 13 partici-
pações nas 24 Horas de Le Mans, entre 1966 e 1983, correu 
principalmente nas escuderias Matra, Renault-Alpine (com 
vitória em 1978) e Rondeau (com vitória em 1980).

Foto: Gazeta Esportiva

Breves & Curtas
# “Homem-Cobra” é morto por uma Naja
Um filipino de 62 anos morreu após ser picado por uma ser-
pente na língua. Ele, que se dizia imune ao veneno da espécie e 
era conhecido como o “Homem-Cobra”, estava tentando beijar 
a cobra da espécie Naja philippinensis quando foi atacado fa-
talmente por meio de uma picada na língua. O acidente acon-
teceu em Mangalda, no norte das Filipinas, no último dia 9.

# Tetraplégico e em estado vegetativo há 28 anos
Familiares e amigos se despediram no último dia 15 de Francis 
Rech Aguiar, de 42 anos, em cerimônia de cremação. Morador de 
Caxias do Sul (RS), ele ficou tetraplégico e em estado vegetativo 
há 28 anos, após um procedimento odontológico. O caso ocor-
reu em janeiro de 1993, quando Aguiar tinha apenas 14 anos. 
Acamado desde então, ele vivia sob os cuidados da mãe Rosmeri 
Rech, de 62 anos, e também contava com o auxílio de cuidadoras.

# Gravação de clipe musical em cemitério
Moradores de Uberlândia (MG) recorreram às redes sociais para 
protestar contra a gravação de um clipe do cantor Gabriel, o Pensa-
dor, num cemitério da cidade. Os moradores consideram as filma-
gens no Cemitério Parque dos Buritis um “desrespeito”. O artista, 
por outro lado, diz que o trabalho foi feito “com seriedade e amor”.

Espírita acredita que, quanto mais espiritua-
lizada for a pessoa, mais sereno será o seu 
despertar e o retorno da lucidez. “O princípio 
é esse, a separação da alma e do corpo nunca 
é brusca, o desligamento é feito pelos ben-
feitores espirituais, verdadeiros engenheiros 
especialistas nesse trabalho e que a facilidade 
do desprendimento está diretamente relacio-
nada com o estado moral da alma”, ressaltou.

Além dos médicos, os religiosos também 
enfrentam o desafio de explicar como uma 
melhora repentina veio acompanhada de 
péssimas notícias. No entanto, o espírita 
comenta que a “lucidez terminal” pode ser 
uma valiosa oportunidade para criar uma 
despedida carinhosa.

Segundo Marcos Lima, para o esclareci-
mento e consolação aos familiares, os espí-
ritas falam de aspectos fundamentais para a 
sustentação da fé e na confiança em Deus. 
“Falamos que a vida aqui na Terra é uma pas-
sagem, que a nossa verdadeira vida é a vida 
espiritual, de lá viemos e para lá voltaremos, 
nossos entes queridos continuam vivos, que 
confiemos na misericórdia divina que está 
sempre presente”, finalizou o representante 
da Federação Espírita da Paraíba.

Marcos Lima, presidente da Federação Espírita da Paraíba, 
diz que a “melhora da morte” facilita o desenlace espiritual
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00009/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MED. 

HOSP. E ODONT. LTDA, cadastrada no CNPJ nº 05.797.987/0001-30.  
OBJETO: 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

VALOR GLOBAL: R$ 5.967,60 (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 23 de Julho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00009/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 

EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.478.023//0001-80.  
OBJETO: 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

VALOR GLOBAL: R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 23 de Julho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00009/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, cadastrada no 

CNPJ nº 07.897.039/0001-00
OBJETO: 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

VALOR GLOBAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 23 de Julho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00009/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MÉDICOS 

E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 08.160.290/0001-42
OBJETO: 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

VALOR GLOBAL: R$ 540,00 (quinhentos e quarenta)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 23 de Julho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00008/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS MED. 

HOSP. E ODONT. LTDA, cadastrada no CNPJ nº 05.797.987/0001-30.  
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais odontológico para 

as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBs’s), junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, 
atendendo a Portaria nº 3.389/2020 e Termo de Compromisso nº 250020/2020.

VALOR GLOBAL: R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 23 de Julho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamentos, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00008/2021.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 

EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.478.023//0001-80 
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais odontológico para 

as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBs’s), junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, 
atendendo a Portaria nº 3.389/2020 e Termo de Compromisso nº 250020/2020.

VALOR GLOBAL: R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 23 de Julho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através de sua CPL, torna público que a licitação 

modalidade TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2021, cujo objeto é a contratação de uma empresa 
especializada, para elaboração de Plano Diretor para o Município de Alagoa Grande, aprazada 
para o dia 26/07/2021 às 9:00 horas, foi ADIADA para o dia 27/06/2021 Às 13:00 horas, em razão 
do feriado municipal de Emancipação Política da cidade de Alagoa Grande no dia 26/07/2021

 Alagoa Grande(PB), 23 de julho de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso I do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, em favor da empresa, em favor do Senhor ALÍRIO FERNANDES BARRETO 
JÚNIOR, CPF nº 365.026.694-68.

OBJETO: Contratação de um profissional especializado, para elaboração de um Projeto Executivo 
de Esgotamento Sanitário para os Setores 3 e 4 da cidade de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Alagoa Grande(PB), 23 de julho de 2021.   
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 40/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: ALÍRIO FERNANDES BARRETO JÚNIOR, CPF nº 365.026.694-68.
OBJETO: Contratação de um profissional especializado, para elaboração de um Projeto Executivo 

de Esgotamento Sanitário para os Setores 3 e 4 da cidade de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 30.250,00 (Trinta mil duzentos e cinquenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 90 dias.

Alagoa Grande(PB), 23 de julho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de uma Passagem Molhada na Comunidade de Serra Verde. FUNDA-

MENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos 
Próprios do Município: 02.080 Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Urbanos Fichas: 15 
452 0008 1023 SENEAM. DRENAGENS, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E 
MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS 26 782 0007 1025 CONSTRUCAO, REUP.E AMPLIACAO DE 
ESTRADAS VICINAIS 26 782 0007 1026 CONST.E RECUP.DE PONTES, PONTILHOES E PAS.
MOLHADAS Elemento de Despesa: 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT 
Nº 00055/2021 - 23.07.21 - RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - R$ 66.432,39.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cel. Antônio Pessoa, 97 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08H DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO. 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 e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3373–1666. E-mail: secretaria@camaradeararuna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 23 de julho de 2021
UBIRATAN BATISTA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2021, Execução dos 

serviços de transporte diversos, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município, para o 
dia 29 de Julho de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio 
Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 23 de Julho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 043/2021

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 043/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é conserto de bombas d’água. 
Data de abertura: 05/08/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 
Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 23 de julho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 043/2021-SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é sistema de registro de preços 
para possível aquisição de bombas d’água. Data de abertura: 05/08/2021 às 11h30min (Horário 
Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário 
das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 23 de julho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BELÉM

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO Partes: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 18.920.924/0001-71. 
Ref. TP 00002/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PERTINEN-
TES NA ADEQUAÇÃO PREDIAL (COM AMPLIAÇÃO), PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA 
DA FAMÍLIA - UBS IV, LOCALIZADA NA RUA FELICIANO PEDROSA, CENTRO - BELÉM/PB. Extrato 
do 3º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00061/2020, com a empresa acima mencionada, corres-
pondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO 2 (dois) MESES, perdurar de 15.07.2021 
até 15.09.2021, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO 2021- 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BELEM 10.301.1008.1090 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE 
SAUDE – UBS 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 
– SAUDE 469.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  215.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A 
FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOGOVERNO FEDERAL  470.4.4.90.51.00 
OBRAS E INSTALAÇÕES  220.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS 
DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE  471.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES  991.000000 
OUTROS RECURSOS VINCULADOS – CESSÃO  ONEROSA  472.4.4.90.51.00 OBRAS E INS-
TALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 14/07/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00044/2021
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 06 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 ferramentas destinados a atender 
as unidades de Ensino, com validade de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa 
para aquisição de ferramentas em geral visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação. 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, 23 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00088/2021
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 12 
de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
Especializada em elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00118/2021
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 13 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 vergalhões de aço e de arame 
recozido para suprir as necessidades da Defesa Civil. 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, 23 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00107/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 18 de 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
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, 29 de Junho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00119/2021
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 13 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 Gás liquefeito de petróleo, para atender 
a demanda das diversas Secretarias do Município para o exercício 2021, exceto as Secretarias de 
Educação, Saúde e Assistência Social. 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, 23 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00102/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através da Pregoeira Substituta, convoca as empresas 

participantes do Pregão Presencial Nº 00102/2021, cujo objeto é o fornecimento de Materiais de 
Limpeza visando atender as necessidades das Escolas, Creches e Sede da Secretaria de Educa-
ção, para a fase de lances, marcada para as 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2021, no Setor 
de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/PB. Informações 
no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3222 - Email: licitacaoca-
bedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 23 de Julho de 2021
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00120/2021 (CORRECAO)
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 11 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de transportes mediante a locação de veículos em caráter não eventual, 
visando atender as necessidades da Defesa Civil Municipal de Cabedelo. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 23 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00075/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, através de sua Pregoeira Substituta, convoca as em-

presas participantes e demais interessadas, para darmos continuidade ao Pregão Presencial Nº 
00075/2021, informando o resultado do julgamento de habilitação da empresa que apresentou melhor 
lance. A sessão será reaberta às 13:00 horas do dia 28 de Julho de 2021, no Setor de Licitações, 
na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/PB. Informações no horário das 
08:00hs às 14:00hs dos dias úteis.

Telefone: (083) 3250-3222- Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 23 de Julho de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 10013/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 10013/2021, para o dia 06 de Agosto de 2021 às 11:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 06 de Agosto de 2021 às 11:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. E-mail: 
licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

Congo - PB, 23 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE PNEUS E CÂMARAS DE AR. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 06 de Agosto 
de 2021. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 06 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 10.024/2019/21; 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) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 23 de Julho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 

Nº 104/2021
Pregão Presencial Nº 014/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Comercial 

de Combustíveis e Lubrificantes Jeronimo Ltda-EPP, CNPJ Nº 20.430.741/0001-10. Justificativa 
técnica: Justificamos o pedido de acréscimo de valor nos preços por litro de combustíveis contratados 
através do contrato em tela em virtude das várias altas concedidas recentemente pelo Governo 
Federal nos meses de maio, junho e julho de 2021, com isso apresento cópias das notas fiscais 
de compras onde vem comprovar tal fato, desta forma o acréscimo deverá ser concedido de nas 
seguintes condições. Considerando que Governo Federal através da Agencia Nacional do Petróleo 
(ANP), concedeu vários aumentos nos preços dos combustíveis, desta forma o preço contratado 
por cada litro de Gasolina comum deverá ser alterado de R$ 5,59 (Cinco reais, cinquenta e nove 
centavos) para o valor de R$ 5,99 (Cinco reais, noventa e nove centavos), com isso o reajuste 
solicitando é de R$ 0,40 (quarenta centavos); Considerando que Governo Federal através da 
Agencia Nacional do Petróleo (ANP), concedeu vários aumentos nos preços dos combustíveis, 
desta forma o preço contratado por cada litro de Diesel S/10 deverá ser alterado de R$ 4,46 (Quatro 
reais, quarenta  e seis centavos) para o valor de R$ 4,89 (Quatro reais, oitenta e nove centavos), 
com isso o reajuste solicitando é de R$ 0,43 (quarenta e três centavos); Considerando que Governo 
Federal através da Agencia Nacional do Petróleo (ANP), concedeu vários aumentos nos preços dos 
combustíveis, desta forma o preço contratado por cada litro de Diesel S/500 deverá ser alterado de 
R$ 4,36 (Quatro reais, trinta e seis centavos) para o valor de R$ 4,79 (Quatro reais, setenta e nove 
centavos), com isso o reajuste solicitando é de R$ 0,43 (Quarenta e três centavos); Considerando 
os reajustes acima citados, o montante que será acrescimo ao valor total já contratado é de R$ 
54.700,00 (Cinquenta e quato mil e setecentos reais), levando encosideração os quatitativos ini-
cialmente contratados. Contudo como essa é a única alteração solicitado ficam ratificadas todas as 
demais cláusulas contratuais que não foram solicitadas. Partes: Irani A. da Silva (Pela contratante) 
e a Sra. Julia Soares da Silva (Pela contratada).

Coremas-PB, 21 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 018/2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro, Cuitegi/PB, às 10h00min, do dia 05.08.2021, licitação mo-
dalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, de nº 018/2021, objetivando 
a contratação de empresa especializada no Ramo pertinente para Instalações, configurações e 
manutenções de redes sem fios (Wireless), links de internet BANDA LARGA 24 HORAS, em diversos 
setores da administração, período de 12 (doze) meses. Recursos Próprios/Outros e orçamentários 
previstos no orçamento vigente. REGIMENTO LGAL: Leis Federais nºs 10.520/02/8.666/93, Decreto 
Municipal nº 01/2013 e demais legislações pertinentes. Maiores esclarecimentos no horário das 
08h00min as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. Outras informações: pelos sites: 
www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br 

Cuitegi/PB, 23 de julho de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº. 013/2021

A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2021, do tipo “Menor Preço”, 
cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. Data de abertura: 04/08/2021 às 
10:00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 23 de julho de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação e Licença de uso dos 
Softwares de Contabilidade Pública, Portal da Transparência Pública, Tributos, portal do Contribuinte, 
sistema e bens patrimoniais, Controle de Estoque, Folha de pagamento, e Licitação. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3634–1141. Edital: 
http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.  Casserengue - PB, 22 de Julho de 2021, 

LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO
 Pregoeira Oficial.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 13:00 horas do dia 09 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de gêneros alimentícios para 
confecções de cestas básicas para distribuição com pessoas carentes do município de Casserengue/
PB, para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3634–1141.

 Casserengue - PB, 22 de Julho de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço - menor taxa de administração -, 
para: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados e continuados de admi-
nistração, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis e lubrificantes, e o fornecimento 
de cartão de combustível, para atender a frota da Prefeitura Municipal de Conde – PB. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 06 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: para ocor-
rer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/21; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 12:00 as 18:00 
horas – de Segunda a Quinta – e das 08:00 as 14:00 horas – Sexta, dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 22 de Julho de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RO-

DOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, às 
09:00 horas do dia 06 de agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPLEMEN-
TOS NUTRICIONAIS DECORRENTES DE ORDEM JUDICIAL. 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 23 de julho de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 0043/2021
OBJETO: O Registro de Preço para aquisição de Cestas Básicas destinadas as Famílias em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco Social em Atendimento a Lei Federal Nº 8.742/93 E ao disposto 
na Lei Municipal Nº 6.923/2018 no Exercício 2021; FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
0043/2021 DOTAÇÃO: Classificação Orçamentária: 08 244 1018 2120 - Ações dos serviços da 
rede especializada- Natureza da Despesa: 3390.32-Fonte de Recurso: 1001, VIGÊNCIA 22/07/21 a 
31/12/2021 PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande 
e EMPRESA MARTIN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP CNPJ Nº 18.105.741/0001-
00 Valor: R$ 1.901.064,70 (Hum milhão, novecentos e um mil, sessenta e quatro reais e setenta 
centavos) CT Nº 250078/2021-  campina grande 22.07.21.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 24 de julho de 202126
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00020/2021

O Pregoeiro do município de Conceição/PB, torna publico para conhecimento dos interessados 
o Resultado do Pregão Presencial nº 00020/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa 
especializada em gestão do Sistema único de Saúde-SUS, para prestar serviços de assessoria, 
consultoria e apoio logístico com vistas a subsidiar a pasta da saúde. Assim informa que após reali-
zação de Diligência referente a Autenticação de Documentação foi comprovado que os documentos 
diligenciados possuem validade, ficando a licitante que ofertou o menor preço habilitada no certame. 
Ainda informa que conforme Ata 001/2021 do referido pregão não houve intenção de recursos na 
sessão pública. Licitante Vencedor e respectivo valor da Contratação: ITYHY CONSULTORIA LTDA, 
CNPJ: 28.727.237/0001-98 - Valor: R$ 15.600,00. Informações na sede da CPL sediada no Centro 
Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição – PB.

Conceição - PB, 23 de Julho de 2021
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00044/2021

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de teste rápido de antígeno COVID-19 (do tipo SWAB de nasofaringe), para 
atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia da 
COVID-19 no Município de Conceição/PB. Situação: ADJUDICADO em 21/07/2021. Adjudicado para: 
VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº. 00.904.728/0004-90 
- vencedor do item nº. 1 – Valor Global R$ 71.000,00 (setenta e um mil reais).

Conceição - PB, 21 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00044/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 

Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00044/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de teste rápido de antígeno COVID-19 
(do tipo SWAB de nasofaringe), para atender a necessidade da Secretaria de Saúde e órgãos 
visando o enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Município de Conceição/PB. Situação: 
HOMOLOGADO em 22/07/2021. Homologado para: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E 
EXPORTAÇÃO LTDA – CNPJ Nº. 00.904.728/0004-90 - vencedor do item nº. 1 – Valor Global R$ 
71.000,00 (setenta e um mil reais).

Conceição – PB, 22 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal.

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2021
Após análise da documentação apresentada referentes ao presente pregão, adjudico a empresa 

vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. Objeto: Contratação de 
empresa para recarga e aquisição de Gás de Cozinha (GLP) destinada a todas as Secretarias Órgãos 
e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. Situação: ADJUDICADO em 20/07/2021. 
Adjudicado para: ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO – CNPJ Nº. 01.522.300/0001-01 - vencedor 
dos itens nº 1 e 2 – valor global R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais).

Conceição - PB, 20 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00042/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Contratação de empresa para recarga e aquisição de 
Gás de Cozinha (GLP) destinada a todas as Secretarias Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal 
de Conceição/PB. Situação: HOMOLOGADO em 23/07/2021. Homologado para: ADAUTO LUIZ 
DE OLIVEIRA NETO – CNPJ Nº. 01.522.300/0001-01 - vencedor dos itens nº 1 e 2 – valor global 
R$ 55.100,00 (cinquenta e cinco mil e cem reais).

Conceição – PB, 23 de julho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00022/2021
O Pregoeiro Oficial, torna público que fará realizar às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2021, 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) trator 
cortador de grama para capina de jardins e outros espaços públicos do município de Conceição/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02  e Lei 
8.666/93 e subsidiarias. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no Centro 
Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB. Telefone: (83) 3453-
2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Conceição - PB, 23 de Julho de 2021
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB 
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00010/2021

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura. 
O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: A COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 02.977.362/0001-62 - ACACIA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 03.945.035/0001-91 - DROGAFONTE LTDA 
- CNPJ: 08.778.201/0001-26 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 
26.156.923/0001-20 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 
- CNPJ: 37.029.855/0001-55. Para continuação da fase de lances verbais, que será realizado no 
dia 29 de Julho de 2021 às 09h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de Curral de Cima - PB. 
Informações: no horário das 08h00min. as 12h00min. dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 23 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB 
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00011/2021

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais médicos hospitalares diversos, destinados 
a esta Prefeitura. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: ACACIA 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 03.945.035/0001-91 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.187.918/0001-15 - EXPRESS DISTRIBUIDO-
RA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.156.923/0001-20 - HOSPDENTE COMERCIO DE PRO-
DUTOS ODONTOMEDICOS LTDA - CNPJ: 39.695.653/0001-78 - L G PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ: 17.227.485/0001-53 - NORDESTE MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 30.339.607/0001-61 - ODONTOMED MEDICAMEN-
TOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 37.029.855/0001-55 - PRO LABORATORIO 
COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - CNPJ: 19.036.846/0001-00. Para 
continuação da fase de lances verbais, que será realizado no dia 30 de Julho de 2021 às 13h30min, 
no prédio da Prefeitura Municipal de Curral de Cima - PB. Informações: no horário das 08h00min. 
as 12h00min. dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 23 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB 
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00012/2021

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos controlados, psicotrópicos diversos, destinado 
a esta Prefeitura. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas: A COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: - 02.977.362/0001-
62 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ: 03.945.035/0001-91 - DROGA-
FONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ: 26.156.923/0001-20 - ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 37.029.855/0001-55. Para continuação da fase de lances verbais, que 
será realizado no dia 30 de Julho de 2021 às 09h00min, no prédio da Prefeitura Municipal de Curral 
de Cima - PB. Informações: no horário das 08h00min. as 12h00min. dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 98708-0527.

Curral de Cima - PB, 23 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 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 Caixas D’água, para melhor atender a 
Secretaria de Infraestrutura deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 425/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 23 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 PROCESSO LICITATÓRIO
 Nº 0273/2021

MODALIDADE: LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021.
Baseado no RELATÓRIO apresentado pela Comissão Permanente de Licitações desta Prefeitura, 

HOMOLOGO a presente Licitação na modalidade Leilão Público Nº 001/2021.
Determino ADJUDICAR os veículos ora alienados, como a seguir especificado: Lote 01 – 

MOTOCICLETA HONDA/CG, 125 FAN KS, ANO 2013, PLACA: MQC 7672-PB, Código Renavan 
00993420184,  valor de  R$ 4.850,00 e o Lote 09 - CAR/CAMINHONETE/CAR ABERTA FIAT/
STRADA FIRE, ANO 2009, PLACA NPS 0146/PB, Código Renavam 001477842549, valor de R$ 
13.750,00, foram alienados a senhora Jacijanes Fernandes Nascimento Silva; Lote 02 - PAS/AU-
TOMÓVEL - FORD KAA FLEX, ANO 2012, PLACA OEX 9274/PB, Código Renavam 00464714150, 
valor de R$ 7.800,00, foi alienado ao senhor HELLDE RAY FONSECA NOGUEIRA; Lote 03 - PAS/
AUTOMÓVEL - FIAT/UNO VIVASE 1.0, AON 2015/2016, PLACA QFI 5328/PB, Código Renavam 
01060872261, valor de R$ 19.850,00, foi alienado ao senhor JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA; 
lote 04 -MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, ANO 2009, PLACA MOG 0703/PB, Código Rena-
vam 00128597470,  valor de  R$ 4.300,00 e o Lote 08 - ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - FIAT 
DOBLÔ, ANO 2009, PLACA NPS 0415/PB, Código Renavam 00142771430, valor de R$ 5.400,00, 
foram alienados ao senhor FERNANDO GEORGE DE LIMA ARAUJO; lote 05 - ESP/CAMINHONETE/
AMBULÂNCIA - FIAT DOBLÔ, ANO 2010, PLACA MOR 3582/PB, Código Renavam 00142771430,  
valor de  R$ 14.650,00, o  Lote 06 -MIS/CAMINHONETE - FORD ECOESPORTE SE AT 2.0, ANO 
2014, PLACA NQH 0251/PB, Código Renavam 01036216850,  valor de R$ 30.500,00 e o Lote 07 
- PAS/AUTOMÓVEL - FIAT UNO VIVACE 1.0, ANO 2015, PLACA QFH 9868/PB, Código Renavam 
01060450922,  valor de R$ 17.950,00, foram alienados pelo senhor IVANILDO SILVEIRA DO CARMO 
JUNIOR; Lote 10 - PAS/AUTOMÓVEL FIAT PÁLIO EX, ANO 2002, PLACA MMZ 8595/PB, , Código 
Renavam 00781260213, pelo valor de R$ 4.750,00, foi alienado ao senhor JOSE MUNIZ VICENTE 
DE LIMA, conforme especificado no Edital de Leilão Público Nº 001/2021. 

             Dona Inês/PB, 20 de Julho de 2021.
Publique-se e Cumpra-se.

Antonio Justino de Araújo Neto
Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

Aviso de SUSPENSÃO DE SESSÃO
PREGAO ELETRONICO

N 07/2021
Objeto: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos diversos, para atender 

às diversas Secretarias que compõem a Administração Municipal.
Torna-se público que,
por motivo DO HORÁRIO E DEMAIS OBRIGAÇÕES A TARDE, INVIABILIZA A CONTINUAÇÃO a 

sessão será SUSPENSA,  seguindo o ordenamento jurídico disciplinado no  Decreto 10.024 de 2019 e 
disciplina do art. 35 e 47, parágrafo único do mesmo dispositivo, a próxima sessão está/será marcada 

para o dia 26/07/2021 as 09h00m.  ,  MEDIANTE PUBLICAÇÃO (que já está sendo feita nesse 
momento) NA PLATAFORMA E NA IMPRENSA OFICIAL..

Telefone:      
Email: prefetiuradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 20 de julho de 2021.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00003/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar Reforma geral/recuperação 

das 16 escolas ativas da Rede Municipal de Educação de Dona Inês e das suas áreas de recreação. 
LICITANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI – ME; DEA CONSTRUCOES 
E LOCACOES EIRELI; FM SERVICOS LTDA; JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS 
EIRELI; LRM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA; MONTBRAVO CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI ME; VIPP CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI, desatendeu 
ao item 8.2.14 “b”  do edital; EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONS-
TRUCAO LTDA, desatendeu aos itens: 8.2.1, 8.2.14 “b”  do edital; HAYA CONSTRUTORA EIRELI, 
desatendeu aos itens: 8.2.7 e 8.2.12 do edital; L & L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, 
desatendeu ao item 8.2.5 do edital. 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 03/08/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major 
Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 23 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº.025/2021

A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO e 
CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 025/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  o Locação de 01 (um) caminhão compactador de 
lixo para atender as necessidades do município de Gurjão. Data: 27/07/2021 às 09h30min (Horário 
Local). No Setor de Licitações da Prefeitura de Gurjão, à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, 
Gurjão – Paraíba, no horário de expediente. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00

Gurjão, 11 de março de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 16:00 horas do dia 06 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEICULO/
CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA COM NO MINIMO CAPACIDADE DE GARCA DE 3.90T, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO DESLOGAMENTOS DE EQUIPAMEN-
TOS, MATERIAS E SERVIÇOS GERIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
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. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 23 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 Nº 00004/2021

Objeto: Contratação de empresa para serviços de engenharia para pavimentação da PB-386 
até o povoado de Várzea Redonda e construção de passagem molhada no sitio José bento, 
atendendo ao TERMO DE COMPROMISSO n° 1072592-77/2020, celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Ibiara-PB.

O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
 HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, consideran-

do que foram observados os prazos recursais, fica convocado a licitante vencedora para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Vencedora: 
a empresa MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 

31.381.604/0001-59, vencedora com o valor de R$ 765.654,19 (setecentos e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e cinqüenta e quatro reais e dezenove centavos)

IBIARA-PB, 23 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
transportes diversos por meio de veiculo do tipo trator com carroceria aberta, capacidade mínima 
de 3M³, destinados aos trabalhos 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 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.
pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 19 de Julho de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00002/2021. OBJETO: Execução dos serviços de ampliação 

do cemitério municipal de Ingá. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cons-
trutora Edfficar Eireli - CNPJ 17.440.965/0001-06. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Vila do 
Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Ingá - PB, 23 de Julho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

Nº 04.033/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIM-

PEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/092829.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que a 

sessão pública definida para o dia 26/07/2021 às 09:00h fica adiada para o dia 06/08/2021 às 09:00h, 
tendo em vista alterações no Anexo I do Edital, em face a impugnação apresentada.

O Novo Edital ficará disponível a partir do dia 26/07/2021, nos locais abaixo informados:
https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 2SSV-IM6O-P8Z1-LIXU

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09017/2021 
PROCESSO ADM. Nº 2021/026943
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 885269

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de material de manutenção dos serviços 
elétricos para Estação Ciências Cultura e Artes e seu anexo Estação das Artes unidades da Rede 
Municipal de Ensino de João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Oficial, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 27/07/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
09/08/2021, às 09h e o início da disputa inicia às 10h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos 
sites www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 27 
de julho de 2021.

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO
PROCESSO Nº 01.244/2021 PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10.025/2021
CHAVE CGM: XWMT-GFDT-VMX2-F1WU

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Pregoeiro Oficial, Sr. Danilo 
Coêlho Rodrigues, vem por meio deste, tornar público, o adiamento da sessão que estava prevista 
para o dia 09/08/2021 às 09:00h, com data a ser marcada posteriormente, tendo em vista pedido 
de esclarecimento interposto por empresa interessada no certame, no qual foi acatado, desta forma 
ocasionando alteração no edital. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO 
de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 23 de Julho de 2021. 
Danilo Coêlho Rodrigues

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 040712/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.021/2021
DATA DE ABERTURA: 09/08/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
884675, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
Chave CGM: 97T1-YLLW-FGGY-2UQL.

João Pessoa, 23 de Julho de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   
público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 
N° 016/2020 para Implantação do terminal de integração do Bairro do Varadouro, no Município de  
João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 
N° 050/2020 para Construção da Praça Parque do Bessa, no Município de  João Pessoa - PB. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 
N° 052/2020 para Construção da Praça Dr. Clócio Beltrão de Albuquerque, no Município de  João 
Pessoa - PB.

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0035/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 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: Locação de 2 veículos utilitários do tipo caminhonete, 
cabine simples, para atender as necessidades de secretarias do município de Nazarezinho-PB, 
conforme Edital e seus Anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 23 de julho de 2021.

José Higino Lins
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0036/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de 
agosto de 2021, às 10:30 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 para confecção 
de bolsas e fardamentos, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do Município 
de Nazarezinho-PB, conforme Edital e seus anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 23 de julho de 2021.
José Higino Lins
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
NOTIFICAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO 

TOMADA DE PREÇOS nº 0001/2021
A prefeitura municipal de Olho D’água, por meio da comissão de licitação vem notificar a empresa 

MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 26.781.189/0001-90, para comparecer a 
sede desta prefeitura para manifestar interesse em assumir os termos do contrato, nas mesmas 
condições pactuadas com a empresa SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES-CNPJ 
nº 21.181.254/0001-23 pelo motivo de esta empresa não ter cumprido com as obrigações assessorias 
ao contrato, nos termos do Art. 64, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. Concede prazo de 03 (três) 
dias úteis para comparecimento da empresa. A não manifestação da empresa implica na perda do 
direito de assinar contrato e na convocação da empresa subsequente.

Olho D’agua-PB, 22 de julho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
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 00026/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: prestação de serviços 
de recolhimento de lixo, poda, entulho, serviços de destinação de pessoal para tratamento de 
hemodiálise, serviços de destinação de profissionais que trabalham na saúde e serviços integral a 
secretaria de educação, cujo abertura será no dia 05.08.2021 às 09:30 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, 23 de julho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Olho D’água-PB
Aviso de Licitação Deserta

Chamada Pública nº 00004/2021
A Prefeitura municipal de Olho D’água-PB através de sua comissão de licitação, torna público 

que não compareceu nenhum interessado, no dia 23/07/2021, 08:30 h, para participar da licitação 
Chamada Pública nº 00004/2021, com objeto aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural para atendimento dos Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino do 
Município de Olho D’água/PB. Não compareceu nenhum interessado em participar desta licitação, 
sendo declarada DESERTA.

Olho D’água – PB 23 de Julho de 2021
Rossivan De Oliveira Ferreira

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00057/2021, em 19.04.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa ALLFAMED COMERCIO ATACA-

DISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de material médico hospitalar para atender as necessidades 

da secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 23 de julho de 2021
Josemario Bastos de Sousa  -  Prefeito                          

Prefeitura Municipal de Pedra Branca 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO 
Nº 00031/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público para os inte-
ressados que, o resultado de julgamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de locação de softwares de sistemas 
de Tem como vencedor: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME - CNPJ Nº 07.553.129/0001-
76. Vencendo todos os itens com Valor mensal de R$ 5.344,00 (cinco mil trezentos e quarenta e 
quatro reais) e o valor global de R$ 64.128,00 (sessenta e quatro mil cento e vinte e oito reais).

Pedra Branca, 23 de Julho de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 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: serviço de fornecimento parcelado de recarga 
de oxigênio medicinal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: 
www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 22 de Julho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 10012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material odontológico. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 22 de Julho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 10013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 13 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 equipamentos e material 
permanente odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: 
www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 22 de Julho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E 
CAMISETAS PARA CAMPANHAS E EVENTOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 06 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: 
(083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 22 de Julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
SISTEMA DE REGISTRO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE CAPOTES EM TNT 40% OU SUPE-
RIOR, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, EM ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19, 
CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 09 de agosto de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.
br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 22 de Julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 025/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Locação de Equipamentos para 
realização de Exames de Raio X com emissão de laudos radiológicos. Data de abertura: 05/08/2021 
às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de 
Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 23 de julho de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 026/2021
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 026/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Aquisição de Papel Ofício A4. 
Data de abertura: 05/08/2021 às 10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 23 de julho de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviço de Implantação de Sistemas de 
Abastecimento de Água nas localidades do André de Baixo, Malhada de Pedra, Várzea da Serra, 
Arruda, Impanzinado, no município de Paulista–PB. LICITANTES HABILITADOS: ACCOCIL CONS-
TRUCOES E LOCACOES EIRELI – EPP; MFA CONSTRUCOES LTDA; RANULFO TOMAZ DA 
SILVA; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI. LICITANTES INABILITADOS: ND CONSTRUÇÕES LTDA; 
OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA 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 03/08/2021, às 10:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (0) 0. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 21 de Julho de 2021
WEDNA LARICI DUTRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMATICA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2021. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 013/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 23 de Julho de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00040/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 04 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 REAGENTES PARA 
LEITOR PORTATIL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; 
Decreto Municipal nº 013/19; 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, 23 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00013/2021
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 10 de agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO, NO 
MUNICIPIO DE QUEIMADAS – 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, 23 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:30 horas do dia 10 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR/CRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO, NO 
MUNICIPIO DE QUEIMADAS – 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, 23 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento de concreto usinado para execução do piso da quadra de esportes 

localizada no Sítio Damásio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02070 – SECRETARIA 
DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 27.812.2012.1079 – CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS 
PUB.P/PRÁTICAS DESPORTIVAS Elemento de Despesa: 4490510000 – OBRAS E INSTALAÇÕES 
FONTES: 001 – 510 – 520 – 940. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00041/2021 - 21.07.21 
- CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA - R$ 16.650,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 0049/2021
 OBJETO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE 

ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 
E PINTURAS PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA/
PB. Foram considerados vencedores do certame, os licitantes: HIDELBRANDO FERREIRA DE 
LIMA 32507453400 - Valor: R$ 11.875,00; MORAIS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE 
ENGENHARIA LTDA - Valor: R$ 120.000,00. 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, a Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.. Email: 
licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 22 de Julho  de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 080/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações). Abertura das propostas no 
dia 05 de agosto de 2021, às 09:00 horas, através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa, 23 de julho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais de construção (madeira e 
telhas cerâmicas) para atender as necessidades de manutenções dos prédios onde funcionam os 
programas municipais e federais do SUAS a cargo da Secretaria de Assistência Social. Abertura 
das propostas no dia 06 de agosto de 2021, às 09:00 horas, através do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Edital: portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da 
transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não 
iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 23 de julho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 078/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03 

de agosto de 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em Registro de preços para 
aquisição de equipamentos de informática, à serem adquiridos de forma fracionada pelo período de 
um ano, a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Sousa.Interessados poderão baixar o 
edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário 
de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa 
de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de 
tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 22 de julho de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 00501/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021

OBJETO: 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
CONTRATADO: NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA
FUNDAMENTO: Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02
FONTE DE RECURSO: Orçamento de 2021: SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES E 

TRÂNSITO - STTRANS
Classificação Funcional: 1512210112788; 15 453 1011 2086.
Elemento de despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
DATA DO CONTRATO: 22/07/2021
VALOR TOTAL: R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais), itens 01,02 e 03
VIGÊNCIA: 31/12/2021

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE ADIAMENTO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
A Pregoeira do Município de Santa Luzia/PB, torna público para o conhecimento dos interessados 

o ADIAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021, que tem como objeto Aquisição de 
Equipamento e Material Permanente para atender as necessidades das Equipes de Saúde Bucal 
e Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Santa Luzia - PB, onde estava 
prevista a sessão de abertura para o dia  28 de julho de 2021 às 09:00 horas, será adiada para o 
dia 09 de agosto de 2021 às 10:00 horas. Justificativa: Em virtude de erro na inserção de itens no 
Portal de Compras Públicas.

Santa Luzia-PB, 23 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição de 01(um) veículo automotor, zero quilômetro, ano/modelo 
2021 ou versão mais atualizada, tipo Ambulância Tipo A – Simples tipo Furgoneta para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 
- COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ: 10.754.828/0001-99, 
Item(s): 1, Valor: R$ 107.400,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 21 de julho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS, ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS DE FORMA COMPLEMENTAR, A FIM DE REALIZAR PROMOÇÃO, 
PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS DOS SUS, OFERTADOS 
NAS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES AO MUNICÍPIO SOLEDADE– PB, CONFORME 
ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO III) DESTE EDITAL. PROPONENTE 
CREDENCIADO e respectivo valor total: MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA - Valor: R$ 
2.719.464,00. Dos atos decorrentes do credenciamento conforme o item 11.01 do Edital, 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 José Francisco de Araújo, 
62 - Centro - Soledade - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 23 de Julho de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar serviço na Conclusão 
de Um Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, conforme Convênio n°. 0037/2013 – 
SEDAM/PMS. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS e Estado da Paraíba, conforme Convênio n°. 037/2013 (Pacto Desenvol-
vimento Social da Paraíba). CRÉDITO ESPECIAL – LEI 597, de 22.04/2021 4.4.90.51.01 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00055/2021 - 19.07.21 - CFR CONSTRUCOES E SER-
VICOS EIRELI - R$ 115.086,68.

PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
PARA IMPLANTODONTIA PARA USO NO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTÁRIOS DO CEN-
TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas 
do dia 05 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 08:35 horas do dia 05 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 supracita-
do. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 23 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial  

 PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECEITA MÉDICA, 
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA 
TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 23 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00020/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para realização de serviços 
médicos para exames de imagem, (Tomografias, Densitometria Óssea, Radiologia geral, Mamografia 
e entre outros),  para o Município de São José do Bonfim/PB. Data e horário limite do recebimento das 
propostas: até às 09:45:hs/min do dia 06/08/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00hs/mim 
do dia 06/08/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 23 Julho de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

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: 
Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor 
preço global de OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO MUNICIPIO 
DE SERTAOZINHO–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 154.448,41.

Sertãozinho - PB, 23 de Julho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados 

que no Aviso de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico 00033/2021, publicado no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, página 25 e Jornal A União, página 29, ambos do dia 23/07/2021, onde se lê: “22 
de Junho de 2021”; Leia-se: “22 de Julho de 2021”; ficando assim inalteradas as demais informações.

São José de Piranhas-PB, em 23 de Julho de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito do Município de São José de Espinharas, no uso de suas atribuições legais, R E S O 

L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: 
Aquisição de material médico e hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde 
e seus órgãos do município de São José de Espinharas-PB; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): CIRÚRGICA 
MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0001-40, VALOR R$ 3.000,00. FARMAGUEDES 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 
08.160.290/0001-42, VALOR R$ 802,00. JOSE NERGINO SOBREIRA, CNPJ nº 63.478.895/0001-94, 
VALOR R$ 22.087,05. NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICA-
MENTOS LTDA, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, CNPJ nº 15.218.561/0001-39, VALOR R$ 560,00. 
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ nº 
09.478.023/0001-80, VALOR R$ 20.079,18. VALOR TOTAL R$ 46.528,23.

São José de Espinharas - PB, 23 de julho de 2021.
                                       ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
                                                                Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado da habilitação da licitação em epígrafe. Empresas Habilitadas: PJF ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 13.777.403/0001-93 e RESOLVE CONST. 
E SERV. ELÉTRICOS EIRELI-ME, CNPJ n° 14.162.031/0001-53. Empresas Inabilitadas: A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – CNPJ 09.047.935/0001-06; ANTUNES ENGENHARIA 
EIRELI-ME, CNPJ nº 22.455.563/0001-07; B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – EPP, CNPJ: 
17.191.579/0001-10; CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ 18.751.796/0001-24; CO-
FEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ: 17.440.286/0001-
29; EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA – 07.140.878/000171; FC FERNANDES CARVALHO CONS-
TRUTORA LTDA, CNPJ: 13.570.141/0001-91; KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ n° 11.306.141/0001-53. O teor do Parecer Técnico encontra-se à disposição dos interessados 
na sede da CPL. Comunica também que a partir da data desta publicação fica aberto o prazo de 
cinco dias úteis para a interposição de recurso.

Santa Rita - PB, 23 de Julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 24 de julho de 202128
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO 
DE SANTA RITA/PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 034/2021, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/
PB, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 214.350,00
- MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI
CNPJ: 23.708.247/0001-62
Valor R$: 174.031,00
- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 4.650,00
- OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 07.324.070/0001-44
Valor R$: 41.950,00
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Valor R$: 14.950,00

Santa Rita - PB, 23 de julho de 2021.
Valquíria Silva de Araújo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NO DISTRITO DE CA-

CHOEIRA MUNICIPIO DE TACIMA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2014. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00109/2014 - Construtora Alicerce Ltda - 7º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 23.07.21

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – INTRAFRUT – INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE FRUTOS 
S/A, CNPJ Nº 08.972.622/0001-93. Ficam convidados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGO/
AGE no dia 02/08/2021, às 09:00 horas, na sede social da empresa, Rua Agricultor Almerindo Luiz 
da Silva nº 800 – Distrito Industrial – João Pessoa/PB, afim de deliberarem e discutirem sob a se-
guinte ordem do dia; a) Aprovação das contas do exercício social encerrado em 31.12.2020; b) Os 
assuntos concernentes ao Artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas; c) Eleição do Conselho de 
Administração; d) Fixar honorário para administração; e) Reforma e consolidação do Estatuto Social; 
f) Outros assuntos de interesse social. João Pessoa, 05 de julho de 2021. CLÁUDIO BARBOSA 
DE CARVALHO, Diretor-Presidente.

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 033/2021

REGISTRO Nº 21-01331-5
OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F.M MONSENHOR JOSÉ BORGES DE CARVA-

LHO, EM ALAGOA NOVA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. 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: 11 de agosto de 2021 às 
10h00hrs. (PUBLICADO EM 22/07/2021. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO).

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL 

CONCORRÊNCIA Nº 26/2021    
 Registro CGE Nº 21-01029-9

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 26/2021 (Obras de Conservação Rotineira( 
Drenagem Superficial , Profunda e Obras de Contenção) na Malha Rodoviária Pavimentada do 
Estado da Paraíba sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Sapé e Itabaiana), que após 
análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epí-
grafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, SUPERJET 
SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI e   CONSTRUTORA BRTEC  LTDA

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 25/2021    
 Registro CGE Nº 21-01051-1

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 25/2021 (Implantação e Pavimentação das 
Avenidas de Ligação entre o Bairro das Indústrias, Bayeux e Santa Rita-PB.), que após análise 
detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, 
considera habilitadas as Empresas: A3T CONSTRUÇÃO E INCOPORAÇÃO  LTDA , CONSTRU-
TORA GUERGEL SOARES LTDA , GL EMPREENDIMENTOS LTDA , COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA , POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA e LIGTH ENGENHARIA E COMÈRCIO 
EIRELI  e Inabilitada a empresa: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA por 
não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional: para: a) BASE E/OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE C/
MISTURA (SOLO-AREIA) na quantidade mínima de 6.600,00m³) e 10.4.subitem 10.4.1-c , não 
comprovou possui em seu quadro permanente Engenheiro detentor de Atestado Técnico para: a) 
BASE E/OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE C/MISTURA (SOLO-AREIA).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 06/2021

Registro CGE Nº 21-01077-8
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica ao(S)s participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2021  (Obras de Pavimentação da  
Marcondes Gadelha em Lerolândia Município de Santa Rita-PB), quando da publicação do DOE e 
Jornal a União do dia 23/07/2021, no preambulo aonde se lê “.TOMADA DE PREÇOS  Nº 03/2021, 
leia-se “TOMADA DE PREÇOS  Nº 06/2021”.

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO
Fundado em 7 de setembro de 1905

Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 317, de 1909
CNPJ: 09.249.830/001-21 – Fone (83) 3222-0513

58013-080 - Rua Barão do Abiaí, 64 – João Pessoa - Paraíba

EDITAL
O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, Severino Ramalho Leite, no uso 

de suas atribuições e de acordo com o Estatuto e Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 
30 (trinta) dias, para o registro das inscrições dos candidatos que quiserem ocupar a Cadeira de 
N°. 36, que tem como Patrono Clóvis Lima, vaga com o falecimento do historiador Ernando Luiz 
Teixeira de Carvalho, e a Cadeira de N°. 13, que tem como Patrono Francisco Retumba, vaga com 
o falecimento da historiadora Natércia Suassuna Dutra.  Os candidatos (as) ao preenchimento das 
referidas vagas deverão ser propostos por no mínimo três associados efetivos do Instituto, no gozo 
de seus direitos, juntando, além do curriculum vitae, 2 (duas) fotos 5x7, bem como exemplares de 
seus trabalhos publicados e o comprovante de pagamento da taxa de Inscrição no valor de R$ 
300,00 reais. O prazo para recebimento das propostas é até às 12:00 horas do dia 23 de agosto 
de 2021, impreterivelmente, devendo ser feita mediante protocolo na Secretaria do IHGP, sito à rua 
Barão do Abiaí, 64, Centro, João Pessoa – PB. 

João Pessoa, 23 de julho de 2021 

CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES / PARAÍBA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - O Presidente da Central Única dos Trabalhadores da Paraíba, 
CNPJ nº 60.563.731/0001-24, localizada na Rua Rodrigues de Aquino, 609 – Jaguaribe, João Pessoa/
PB, CEP 58.015-040, Sebastião José dos Santos, CPF: 023.187.044-22, CONSIDERANDO que o 
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCENA – SINTRAMUL, CNPJ nº 
03.433.350/0001-30, é uma entidade filiada a esta Central Sindical, sob número 8861, e, a pedido 
de servidores filiados do SINTRAMUL, vem, através deste Edital,  convocar todos os FILIADOS, de 
acordo com a lista de descontos de mensalidade efetivado pela Prefeitura Municipal de Lucena-PB, 
base do SINTRAMUL, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, para decidirem 
democrática e soberanamente sobre a escolha de uma Comissão Eleitoral, como também aprova-
ção de um CALENDÁRIO ELEITORAL, de acordo com as seguintes especificações, por conta da 
entidade encontrar-se, neste momento, sem uma Diretoria ativa: DATA: 28/07/2021, às 09h00min 
em primeira convocação com todos os filiados, e às 09h30min em segunda convocação com qual-
quer número de filiados presentes. LOCAL: Salão da Casa de Festa de Ribeiro. ENDEREÇO: Rua 
Manoel Araújo da Silva, s/n – Bairro Fagundes, Lucena / PB – CEP 58.315-000. PAUTA: 1 – Escolha 
da Comissão Eleitoral para Eleições Gerais 2021 do SINTRAMUL; 2 – Discussão e Aprovação do 
Calendário Eleitoral – Eleições Gerais 2021; 3 – Outros pontos. Uso obrigatório de máscaras, e todas 
as providências serão tomadas por conta da pandemia, com distanciamento e liberação de álcool 
em gel.  João Pessoa/PB, 23 de julho de 2021. Sebastião José dos Santos – Presidente CUT / PB.

AEROCLUBE DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria do Aeroclube da Paraíba, no uso de suas atribuições e em decorrência dos ante-

riores encaminhamentos na Assembleia Geral Ordinária de 07 de março de 2021, bem como da 
deliberação consignada em reunião da diretoria do dia 20 de julho de 2021, CONVOCA as senhoras 
e senhores associados em dia com suas obrigações com a entidade para participarem a ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 de julho de 2021 na sede social da 
entidade, às 09:00 horas, em primeira convocação, nos termos do art. 15, do Estatuto Social; e, 
às 09:30 horas, em segunda convocação, nos termos do art. 17, do Estatuto Social, quando será 
discutido o seguinte ordem do dia:

Item único - Análise de proposta e aprovação de contratação de consultoria jurídica com finali-
dade específica, consubstanciada na operacionalização e concretização do escopo de trabalho da 
comissão constituída na assembleia geral de 07 de março de 2021.  

Para evitar a aglomeração de pessoas e cumprimento dos regramentos sanitários, só será admi-
tida a entrada na sede da associação dos membros aptos a votar e dos empregados e prestadores 
de serviços do Aeroclube da Paraíba, oportunidade na qual será respeitada todas as orientações 
sanitárias, dentre as quais o uso de máscaras, distanciamento social entre as cadeiras e posiciona-
mento dos associados no local (hangar ao lado da sede social – espaço aberto com ampla ventilação).

João Pessoa, 23 de julho de 2021.
Alberto Gomes Batista

Presidente em Exercício 
Aeroclube da Paraíba

A Galvão Amorim Construção e Incorporação LTDA – CNPJ Nº 09.170.007/0001-26 torna público 
que requereu da SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a renovação da Licença de 
Instalação para o empreendimento SKY HAUS situado a Rua do Sol, Setor 12, Quadra 060, Lote 
0450 – Miramar – CEP: 58.043-330.
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