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Centro de Convenções de JP ganha prêmio nacional 
Equipamento turístico paraibano levou o “Jacaré de Prata” em tradicional premiação realizada em São Paulo e que é considerada o “Oscar dos Eventos”. Página 3

Mortes por covid-19 
superam a população 
de 28 municípios da PB
Estado ultrapassa marca dos 3.500 óbitos pela doença; Dom Delson teme que igrejas voltem 
a fechar e MPs recomendam a prefeituras que não façam festas de fim de ano. Página 5
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Lançamento na UFPB 
‘O Paraibano Celso Furtado’ reúne textos 
inéditos sobre o economista. Página 9
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Missão virtual Governo do Estado e Banco Mundial dão início à 
implementação do Projeto Segurança Hídrica no Estado da Paraíba. Página 7

Ser preto ou pardo e pobre, no Brasil, é um perigo. Corre-se o risco 
constante de ser destratado por quem se acha superior.  Página 2

Editorial

Colunas

Confraternização, amigo secreto, reunião em família. 
“Graças ao bom vírus” não vamos ter esse ano.  Página 11

Amanda K.

PB tem o 4o maior número de 
pessoas em “home-office”

STF libera estados a comprarem 
vacina mesmo sem aval da Anvisa

ONG vai à Justiça contestar 
reajuste de vereadores de JP

De acordo com levantamento do Ipea, 10,5% dos 
trabalhadores paraibanos exerceram suas funções 
remotamente no mês de outubro.  Página 12

Lewandowski autoriza governadores e prefeitos a 
adquirir vacinas estrangeiras, caso a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária não dê aval em 72 horas. Página 14

Ação é movida pelo Instituto Projeto Público, entidade  
que promove debate sobre governança e cidadania 
responsável. Página 13
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“Botauto” Disputa entre Botafogo e Auto Esporte vai 
marcar a decisão do Paraibano de Futebol Feminino. Página 16

Caso Expedito Pereira: dinheiro 
teria sido a causa do crime
De acordo com a Polícia Civil, assassinato do ex-prefeito 
de Bayeux no dia 7 de dezembro teria sido tramado 
pelo sobrinho dele por motivação financeira. Página 6
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Giro Nordeste Atriz Zezé Mota critica posicionamentos 
do presidente Jair Bolsonaro na cultura: “Moleque!”. Página 4
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Edson Arguinez Júnior, de 20 anos, e Jordan Luiz Natividade, de 
18 anos, os dois rapazes encontrados mortos após serem aborda-
dos por policiais em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, vivem 
agora na memória de seus familiares e amigos, que não aceitam 
a injustiça de suas mortes nem o fato de terem se transformado, 
para muitos, em meros números das bárbaras estatísticas relacio-
nadas às desigualdades sociais, no Brasil.

Ser preto ou pardo e pobre, no Brasil, é um perigo. Corre-se 
o risco constante de ser destratado por quem se acha superior 
às vezes não por ter mais dinheiro, mas a pele branca, igno-
rando a imensa legião de brancos pobres que só não amargam 
mais dissabores na vida por serem brancos, apenas. Policiais 
pretos e brancos pobres que atiram em pobres brancos e pre-
tos inocentes estariam de alguma forma se vingando? Mas de 
que exatamente?

O caminho para a justiça social, no Brasil, é árduo e tor-
tuoso. Vejam-se os novos números divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), relativos à mos-
tra a PNAD Contínua sobre Trabalho de Crianças e Adolescen-
tes, que integra as estatísticas experimentais do órgão. No ano 
passado, de 38,3 milhões de brasileiros e brasileiras com idade 
entre 5 e 17 anos, 1,8 milhão estavam em situação de trabalho 
infantil.

De acordo com o mesmo estudo, entre as crianças e adoles-
centes em situação de trabalho infantil, 66,4% eram homens e 
66,1% eram pretos ou pardos, proporção superior à dos pretos 
ou pardos no grupo etário dos 5 aos 17 anos de idade (60,8%%). 
Ou seja, em todos os indicadores sociais do Brasil serão regis-
tradas, de alguma maneira, situações mais adversas para quem 
nasceu preto ou pardo pobre. Heranças da escravidão, como 
diria Laurentino Gomes.

O Brasil precisa continuar refletindo sobre suas origens, para 
perceber a permanência de tentáculos do Estado patriarcal, pa-
trimonialista, e as consequências de uma abolição que não se res-
ponsabilizou pelo destino daqueles que libertava – o contingente 
de afrodescendentes que deixou as senzalas mas permaneceu às 
margens da civilização. Quem sabe milhões entenderiam que não 
são elite, apenas massa de manobra.

Cores do Brasil
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Aonde me reviro, Coronavírus 

Crônica Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

No início de tudo, era começo de 2020, 
escrevi a crônica “Aonde me viro, Corona-
vírus”, ainda no Correio da Paraíba, onde 
era cronista aos domingos. No final desse 
ano, volto ao tema, porque tudo está vol-
tando...  Nenhuma peste do mundo fez-se 
falar tanto sobre si como essa de agora, 
que veio e demora, aqui e acolá, reapare-
cendo, com muita força, a complicada sigla, 
vinda do inglês, Covid-19. Pois é, para onde 
me reviro, revejo, de novo escuto, e rees-
crevo também sobre essa coisa, que vem 
espantando o mundo, menos os idiotas. É 
minúscula, corrijo-me, ninguém a vê, mas, 
age como se fosse gigan-
tesco monstro, lembran-
do-me o filme Tarân-
tula, que me fez medo 
nos tempos de menino: 
Enorme sorrateira ara-
nha que, saía do seu es-
conderijo para aterrori-
zar a cidade, com suas 
enormes patas e ferrões. 
Esse de agora é um vírus 
que se mata com apenas 
água e sabão ou com ál-
cool 70. Também não se 
propaga, caso o leitor se isole, afaste-se 
dos grupos maiores e deixe esse cultural 
chamego de beijar, cheirar, abraçar e de 
apertar as mãos dos outros; o mesmo às 
crianças, sejam elas filhas ou netas. País 
europeu, que assim não fez, voltou a fe-
char as escolas. O contágio não respeita 
idade,  nos leva à morte, pior, mata. Quem 
lida com administração da saúde pública e 
goza de responsabilidade considera a  situ-
ação preocupante. Havia leitos suficientes 
para ajudarem a suportar o sofrimento da 
falta de ar, mas, agora, alguns hospitais de 
metrópoles, como Recife, entupiram-se de 
gente em macas e cadeiras de roda.  

Na humanidade, há ruindades como 

esse vírus, il mondo gira così malato. Uns 
levam na brincadeira e ao descaso os já se-
pultos, acometidos desse mal, sufocados, 
sem poderem respirar e sem o direito de 
um leito na UTI; outros, notórios oportu-
nistas, aproveitam-se da desgraça alheia 
para se promoverem na venda da tão es-
perada vacina, não visam ao bem público, 
quando a necessidade e a doença têm al-
cance coletivo. A vacina é nossa redenção, 
há de ser para todos. É isso, nos dias de hoje, 
o grande mal da humanidade, fazendo até 
que se interprete ser tal maldita pandemia 
uma daquelas pestes ou dilúvios, que caí-

ram dos céus como casti-
go divino. Usa-se a natu-
reza como lugar para lixo 
ou às coisas descartáveis. 
À sua maneira, a nature-
za reage; sim, graças a 
Deus, ela reage. Sem va-
lores humanos e éticos, o 
mundo adoece.

Aonde me reviro, 
Coronavírus? Não! Tam-
bém me deparo com 
meditações sérias e pro-
fundas. Algumas pessoas 

chegaram a se perguntar sobre valores, so-
bre princípios e a refletir sobre se isso se-
ria o início da “autodestruição do mundo”. 
O  que deve ser corrigido? Contudo, acon-
tecem  exemplos de solidariedade. A força 
dessa crise, para não dizer dialeticamente 
o positivo desse mal, é talvez a redescober-
ta dos nossos valores, da diminuição das 
ganâncias, do retorno à casa e à família, 
que vêm sendo abandonadas. Destaco as 
ações do governador João Azevêdo no com-
bate à peste; louvo mães e pais que subs-
tituíram a escola;  que sentaram no chão, 
em torno de um balaio de brinquedos para 
brincarem com suas crianças. Destarte, al-
guma coisa haverá de mudar. 

Artigo Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora

Entre cães e homens, os brutos!
Cena trivial: na improvisada mesa 

do boteco os amigos se ajuntam para 
atualizar a prosa. A conversa segue en-
tre um trago de aguardente e um gole 
de cerveja com uma variação de temas 
determinada pelas páginas das lem-
branças, das vivências cotidianas, dos 
episódios da comunidade.

A etílica qualidade da liberação de 
pudores e sensatez senta em um ban-
quinho na mesa. Sobras de ressenti-
mentos da última campanha eleitoral, 
pequenas malvadezas dos tempos de 
infância, sutis intrigas familiares as-
sumem proporções de grandes tragé-
dias e a prosa ganha calor e robustez. 
Vozes se alteram e incorporam outros 
tons; raivosos, po-
tentes. E o que era 
apenas um casual 
encontro de amigos 
se converte em ri-
nha para agressões 
e impropérios.

O grupo se dis-
sipa. Em casa a ro-
çadeira que, desde a 
mais tenra infância, 
lhe foi ensinada como necessária a so-
brevivência entre juremas, mandaca-
rus e a monotonia da caatinga, perde 
o descanso atrás da rústica porta e ga-
nha força na sua habilidade de manu-
seio. Assim, saí a cata dos antes amigos 
de cachaça e prosa. Não os encontra. 
No caminho, preso por uma corda a 
um pé de juazeiro apenas um cachor-
ro vira-lata como são tantos e todos os 
cachorros de Fabianos, Antonios, Joa-
quins, Josés. Com a destreza de quem 
teve a ferramenta como primeiro brin-
quedo ele desfere um lancinante golpe 
de roçadeira no animal, que agoniza 
com a coluna dilacerada.

E os adjetivos vão assumindo pro-

porções múltiplas e fortes: desuma-
no, doente, desvairado, bruto. Alguns, 
mais afoitos, lhes deseja a mesma sina 
do vira-lata por ele ferido de morte. 
E a violência se dissipa e se mistura, 
como natural, nas práticas cotidianas. 
E perde sua compreensão de invenção 
humana.

Esquece que a mão que habilmente 
manuseou a roçadeira é a mesma que, 
na infância, foi arrastada para o tra-
balho árduo na roça, onde, entre espi-
nhos, estiagens e calor, lhe foi ensinado 
que somente a brutalidade, a força, a 
violência são qualidades necessárias 
para a sobrevivência. E o menino cresce 
longe da escola, física e politicamente 

distante. No acanha-
do grupo escolar as 
linhas e páginas de 
cartilhas e livros não 
lhes trazia lições de 
vida. A sobrevivência 
não carece de letras, 
mas de destreza no 
uso da força. Afinal, 
estudar para que se o 
manuseio de enxadas 

e roçadeiras não consta como lição de 
livros escolares?

E a violência começa a ser ensina-
da e aprendida como a mais necessária 
lição. Necessária e “natural”, em todas 
as fases da vida. Com amigos, com mu-
lheres, com crianças, com idosos, com 
animais. Apenas a violência lhe con-
fere o mínimo traço de dignidade. E o 
cachorro vira-lata mortalmente gol-
peado amanhã será a mulher, um fi-
lho, um amigo, uma árvore ou o que se 
apresente como obstáculo ao exercício 
pleno da vida como expressão de bru-
talidade, violência e rudeza; atributos 
“naturais” a quem é negado o direito de 
humanidade.

 E a violência começa 
a ser ensinada e aprendida 

como a mais necessária lição. 
Necessária e ‘natural’, 

em todas as fases da vida.   

 A força dessa crise, para 
não dizer dialeticamente o 

positivo desse mal, é talvez a 
redescoberta dos nossos valores, 
da diminuição das ganâncias, do 
retorno à casa e à família, que 
vêm sendo abandonadas.   
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Complexo de eventos paraibano foi escolhido um dos melhores equipamentos do país para a realização de congressos e eventos 
Nem mesmo um ano atí-

pico e com impossibilidades de 
receber público impediu que as 
ações no mercado de congressos 
e eventos promovidas pelo Gover-
no da Paraíba, por meio do Centro 
de Convenções de João Pessoa e 
Convention Bureau, levassem a 
Paraíba e seu complexo de even-
tos à premiação nacional “Jacaré 
de Prata”, como um dos melhores 
equipamentos para realização 
de congressos e eventos, na 21ª 
edição do Prêmio Caio. 

Considerado o “Oscar dos 
Eventos”, tradicionalmente o 
Prêmio Caio reúne centenas de 
profissionais na primeira dezena 
de dezembro, para anunciar e 
premiar as melhores empresas 
e profissionais da Indústria de 
Eventos e Turismo do Brasil. A 
cerimônia de premiação ocorreu 
nesse 15 de dezembro, no Expo 
Center Norte, em São Paulo, e 
o principal objetivo do prêmio 
é reconhecer as principais em-
presas organizadoras de eventos 
do país, centros de convenções, 
prestadores de serviços, hotéis, 
resorts e destinos, além de valo-
rizar o trabalho de profissionais 
para o desempenho sustentável 
do turismo no país. 

A presidente da PBTUR, 
Ruth Avelino, comemorou a 
premiação: “É sempre uma pre-
miação muito importante, pois 
representa a avaliação dos pro-
fissionais e entidades do merca-
do de eventos que - somada ao 
reconhecimento dos promotores 
com a realização de vários even-
tos, nacionais e internacionais, 
em nosso espaço - significa um 
retorno muito importante e nos 
motiva a trabalhar cada vez mais 
pela promoção do destino para 
eventos”. 

Segundo o diretor do Centro 
de Convenções de João Pessoa, 
Ferdinando Lucena, a premiação 
fortalece o trabalho desempe-
nhado ao longo dos anos. “Esta 
premiação mostra o reconheci-
mento ao trade turístico do nosso 
estado e dos nossos parceiros 
pelo trabalho desenvolvido pela 
equipe do Centro de Convenções 
de João Pessoa e dos nossos par-
ceiros. Procuramos sempre reali-
zar atendimento personalizado, 
com qualidade, e nos mantermos 
atualizados e dispostos a melho-
rar, adaptando nossos espaços de 
acordo com as necessidades do 
mercado de eventos. É a segunda 
vez que recebemos esta premia-

ção nacional e isso demonstra 
que estamos no caminho certo. 
Agradecemos a todos os profis-
sionais de eventos do Brasil que 
votaram em nosso empreendi-
mento”, ressaltou. 

Já o presidente do Conven-
tion Bureau de João Pessoa, hote-
leiro Marcus Abrantes, frisou que 
é a segunda vez que a Paraíba 
figura entre os melhores com-
plexos do país e ressalta que “a 
premiação é resultado de um 
somatório de esforços e de uma 
política de estado adotada pelo 
Governo do Estado incentivan-
do a atração de novos eventos 
para o destino em parceria com 
o Convention Bureau e as demais 
entidades empresariais do trade 
turístico”.  

O Prêmio Caio é apoiado 
oficialmente pelas entidades re-
presentativas dos segmentos de 
eventos, promoção comercial, 
marketing promocional e turis-
mo de negócios: Abetar, Abla, 
Abrace, Abracor, Abracorp, Abra-
fec, Abrajet, Abrasel, Abremar, 
ADVB, Anetur, Anseditur, Braz-
toa, Eventpool, FBHA, Fenactur, 
Fenadvb, Fohb, Fornatur, Ibev, 
Ifea, Ires, Obme, Resorts Brasil, 
Sindepat e Sindiprom.

Centro de Convenções de JP 
vence premiação nacional 

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Maior bancada do Senado, com 
13 senadores, o MDB quer au-
mentar sua bancada na Casa 
para potencializar a candidatura 
peemedebista à presidência. E 
sendo assim, a vinda de Vene-
ziano é questão estratégica. Há 
uma demanda que ele terá de 
resolver para deixar o PSB: nego-
ciar uma saída consensual com a 
legenda para não perder o man-
dato por infidelidade partidária. 

É questão estratÉgica
Esta semana, em Brasília, Ve-
neziano se encontrou com o 
presidente nacional do MDB, 
deputado Baleia Rossi, que te-
ria lhe convidado para retor-
nar ao partido. A eleição para 
a presidência do Senado seria 
um dos motivos para Rossi fa-
zer convite ao senador parai-
bano. Os emedebistas Simo-
ne Tebet e Eduardo Braga são 
candidatos ao cargo.  

Em abril de 2018, Veneziano 
Vital do Rêgo encerrou um pe-
ríodo de 15 anos de militância 
política do MDB, transferindo-se 
para o PSB, partido pelo qual 
foi eleito o senador mais vota-
do, com quase 845 mil votos. 
Agora, o senador movimenta-se 
para fazer o caminho inverso: 
retornar ao MDB.  

Fará caminho inverso

reajuste aprovado pela cmjp: em tempos de 

pandemia, Faltou bom senso aos vereadores  

convidado a voltar

À luz da legislação, trata-se de procedimento legal – consta na Lei Orgânica, assim como na Constitui-
ção Federal. Refiro-me ao aumento salarial aprovado pela Câmara Municipal de João Pessoa para 
vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários municipais – o subsídio de vereador passará de R$ 15 
mil para R$ 18,9 mil, sendo que o futuro presidente da Casa terá salário de R$ 28,4 mil. Pelo Projeto 
de Lei Complementar, prefeito, vice-prefeito e secretários passarão a receber R$ 25,5 mil, R$ 19,17 
mil e R$ 17,4 mil, respectivamente. Pois bem, não é um reajuste ilegal, mas é, para dizer o mínimo, 
inoportuno, inaceitável até, a considerar o cenário de pandemia que vivenciamos no país, que gerou 
redução na receita dos municípios e que ainda deverá causar efeitos negativos nas contas públicas, 

no primeiro semestre do ano. Lucas de Brito (PV), vereador não reeleito, que votou contrário ao au-
mento, assim como Sandra Marrocos (PT) e Thiago Lucena (PRTB), disse que os colegas de 

parlamento “legislaram em causa própria”, lembrando que, antes da eleição municipal, 
havia consenso segundo o qual a matéria não seria votada este ano. Por meio de Walter 
Agra, coordenador da comissão de transição de Cícero Lucena (PP), o prefeito eleito 
garantiu que abrirá mão do reajuste em seu salário, argumentando que o momento 
exige economia de recursos e não elevação de despesas. De fato, faltou bom senso 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do arcebispo da Paraíba, dom Manoel Del-
son, admitindo que as igrejas poderão ser fe-
chadas, novamente, caso se agrave o quadro 
de contágio por covid-19: “Nada de aglome-
ração, nada de reuniões das pastorais com 
muita gente, o momento é de precaução e 
cumprimento das normas. Deus nos abençoe 
e nos livre de um novo fechamento das igre-
jas”.   

covid-19: arcebispo admite  
Fechar igrejas novamente 

na prática, É reajuste 

admite ‘novos voos’ 

Em Bananeiras, os vereadores foram mais 
‘criativos’, digamos assim, por ironia: não 
aprovaram aumento salarial, mas um décimo 
terceiro salário para prefeito, vice-prefeito, ve-
readores e secretários municipais. Na prática, 
no entanto, o projeto aprovado representará 
reajuste salarial e, portanto, aumento de des-
pesas para o município. 

Prefeito reeleito de Cabedelo, Vítor Hugo (PP) des-
carta a possibilidade de concorrer à vaga na Câmara 
Federal, em 2022, como vinha sendo especulado. 
Porém, admite ser candidato a deputado estadual ou 
até candidato a vice-governador. Caso saia vencedor 
em uma das duas opções, Mercinho Lucena (Repu-
blicanos), vice-prefeito, assumirá a prefeitura.   
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Novo Fundeb

Câmara aprova texto sem 
verba para escolas religiosas

A Câmara retirou a 
possibilidade de que esco-
las religiosas, filantrópicas 
e comunitárias, incluindo 
as do Sistema S, recebam 
recursos do Fundo Na-
cional da Educação Bási-
ca (Fundeb). O projeto de 
regulamentação poderia 
transferir até R$ 12,8 bi-
lhões por ano da rede públi-
ca para essas instituições, 
conforme cálculo do Todos 
pela Educação.

A sessão de ontem, foi 
presidida pela deputada Tá-
bata Amaral (PDT-SP), uma 
das parlamentares mais ati-
vas na área. Por 470 votos 
a 15, a Câmara aprovou o 
relatório original apresen-

tado pelo deputado Felipe 
Rigoni (PSB-ES), que não 
considerava repasses para 
escolas religiosas, filantró-
picas e comunitárias.

Na semana passada, os 
deputados haviam apro-
vado duas emendas que 
acabaram por desfigurar o 
texto do relator. A propos-
ta relativa ao Sistema S e 

entidades filantrópicas foi 
aprovada por 258 votos a 
180. Já a que incluía escolas 
religiosas foi aprovada por 
311 votos a 131.

Após muita polêmica 
e críticas de diversas enti-
dades ligadas à educação, 
na terça-feira, 15, o Senado 
decidiu votar o relatório de 
Rigoni, excluindo repasses 
para escolas religiosas e o 
Sistema S.

Ontem, o texto voltou 
para apreciação da Câmara. 
Agora, os deputados vão 
analisar os destaques - pro-
postas que podem modi-
ficar o texto original. Um 
dos principais, apresenta-
do pelo Novo, visa retomar 
esses repasses para essas 
entidades.

Fotos: Francisco França/Secom-PB

Agência Estado

Foi retirado do texto-base 
a possibilidade de escolas 
religiosas, filantrópicas e 
comunitárias receberem 

dinheiro do Fundeb.



Edson Fachin vetou decisão dos tribunais de Justiça do RJ, PE e CE de excluir a obrigatoriedade da medida em alguns casos

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), estendeu a todos os esta-
dos a determinação de realiza-
ção de audiências de custódia, 
no prazo de 24 horas, em todas 
as modalidades de prisão, inclu-
sive as temporárias, preventivas 
e definitivas. O ministro deferiu 
pedido de extensão apresentado 
na Reclamação (RCL) 29303, ajui-
zada pela Defensoria Pública da 
União (DPU). A determinação foi 
inicialmente dirigida ao estado do 
Rio de Janeiro e, posteriormente, 
a Pernambuco e Ceará. A decisão 
deverá ser submetida a referendo 
do Plenário do STF.

Segundo a DPU, a questão 
alcança diretamente todos os vul-
neráveis submetidos à sistemáti-
ca procedimental penal brasileira, 
e não apenas os do Rio de Janeiro, 
especialmente porque outros tri-
bunais, a exemplo dos Tribunais 

de Justiça de Pernambuco e do 
Ceará, emitiram normativos que 
excluem modalidades de prisão 
da obrigatoriedade da audiência 
de custódia, em sentido contrá-
rio à decisão proferida pelo STF 
no julgamento da Arguição de 
Descumprimento de Direito Fun-
damental (ADPF 347).

Em sua decisão, o ministro 
Fachin determina a todos os ór-
gãos do Judiciário que realizem, 
no prazo de 24 horas, audiência 
de custódia em todas as moda-
lidades prisionais, inclusive pri-
sões temporárias, preventivas e 
definitivas. Segundo o ministro, 
a audiência de apresentação, 
independentemente da espécie 
de prisão, não configura simples 
formalidade burocrática. Ao con-
trário, trata-se de ato processual 
relevante para a tutela de direitos 
fundamentais.

Fachin observou que a au-
diência de custódia permite ao 
juiz responsável pela ordem pri-
sional avaliar a persistência dos 

fundamentos que motivaram a 
restrição e a ocorrência de even-
tual tratamento desumano ou 
degradante, inclusive, em relação 
aos possíveis excessos na exposi-
ção da imagem do custodiado du-
rante o cumprimento da ordem.

Para o ministro, são inade-
quados atos normativos de Tri-
bunais que restringem a reali-
zação da audiência apenas aos 
casos de prisão em flagrante, 
principalmente diante da recen-
te regulamentação do tema na 
legislação processual penal (Lei 
13.964/2019, conhecida como 
“Pacote Anticrime”), e a medida 
deve ser garantida em todas as 
espécies de prisão. Na sua avalia-
ção, a situação requer identidade 
de tratamento jurídico em todo o 
território nacional, a fim de evi-
tar discrepâncias, independen-
temente do estado da federação 
em que tenha sido realizada a 
prisão, “e garantir o exercício de 
relevante direito fundamental da 
população submetida à prisão”.

Agência STF

Estados têm que fazer audiência 
de custódia para todos os crimes
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“Se conforme”

Juiz afirma que candidato em 
Bayeux foi traído por eleitores

Um candidato a vereador 
derrotado nas eleições muni-
cipais deste ano na cidade de 
Bayeux, na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, acionou 
a Justiça Eleitoral reclamando 
que havia recebido poucos vo-
tos e solicitava a recontagem 
da votação. O juiz da 61ª Zona 
Eleitoral, Euler Paulo de Mou-
ra Jansen, indeferiu o pedido 
de recontagem apontando – 
até de forma inusitada – que o 
candidato recebeu poucos vo-
tos porque foi traído por seus 
eleitores.

Em um trecho de seu 
despacho, o juiz Euler Jansen 
ressalta: “Não existe isso de 
recontagem no sistema ele-
trônico de votação e apuração, 
pois o computador, quando 

soma 1+1, NUNCA vai dar di-
ferente da soma que fez na 
primeira vez. Se ninguém 
nunca lhe disse isso, eu vou 
dizer: ‘O sigilo do voto e a in-
devassabilidade da cabine de 
votação’ servem de fato para o 
eleitor trair quem ele disse que 
ia votar e, efetivamente, vo-
tar noutro que ele realmente 
queira. Ou seja, servem para o 
eleitor ficar longe de promes-
sa, longe de conveniência e 
perto, apenas, de sua vontade. 
Se conforme”.

O candidato inconfor-
mado com seu desempenho 
eleitoral nas urnas é o servidor 
público municipal Advanilton 
dos Santos Amarante, de 49 
anos e filiado ao Partido Tra-
balhista Brasileiro (PTB). Nas 
eleições de 15 de novembro, 
Advanilton Vita (nome que 
aparecia na urna eletrônica) 

obteve apenas 66 votos e ficou 
na 16ª suplência de sua agre-
miação partidária.

O candidato derrotado 
pediu recontagem afirmando 
“considerar haver divergência 
ao resultado divulgado oficial-
mente pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE)”. Em sua deci-
são, o juiz eleitoral foi enfático: 
“Provavelmente o ex-candidato 
está com muito tempo livre. 
Coisa que não temos aqui nesta 
Justiça Eleitoral, nem na co-
mum da qual continuamos a 
atuar cumulativamente”.

E o magistrado indaga: 
“Inconsistência com o que? 
Com o seu ‘achar’? Cadê a pro-
va dessa inconsistência? Trou-
xe algum BU (boletim de urna) 
colado em porta de seção que 
teve voto diferente?”. Por fim, 
Euler Jansen decide pelo ar-
quivamento da reclamação.

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

A Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) defla-
grou, na manhã de ontem, a 
6ª etapa da  Operação “Con-
corrência Legal” em 69 trans-
portadoras localizadas nas 
cidades das cinco Gerências 
Regionais do Estado. Durante 
a nova operação, com posse 
de notas fiscais, os audito-
res fiscais estão conferindo e 
checando in loco se as merca-
dorias bloqueadas pela Sefaz, 
por terem fortes indícios de 
transações irregulares, foram 
liberadas pelas transportado-
ras sem qualquer fiscalização. 

Há indícios de que mui-
tas dessas mercadorias, reti-
das pelo Fisco Estadual, são 
de adquirentes sem inscrição 
estadual com o objetivo de 
revender esses produtos sem 
recolher o tributo, provocan-
do assim a chamada concor-
rência desleal no mercado. 
Esses adquirentes, além de 
não pagarem o tributo devi-
do, não têm também qual-
quer custo como estabeleci-
mento empresarial.

Cerca de 40 auditores 
fiscais estão de posse de to-
das as notas fiscais com mer-

cadorias que deveriam estar 
bloqueadas pelas transporta-
doras, por indícios de irregu-
laridades. Por exemplo, uma 
delas é a compra de muitos 
itens do mesmo modelo para 
um adquirente sem inscrição 
estadual. Além da expertise 
dos auditores fiscais, a Sefaz 
está utilizando o auxílio da 
tecnologia, pois as notas das 
mercadorias, antes de chega-
rem às transportadoras, são 
visualizadas no sistema cor-
porativo da Sefaz, o que eleva 
o grau de assertividade e de 
efetividade das operações de 
fiscalização.

Notificação e multa
Após a constatação das 

irregularidades in loco, a Se-
faz, por meio dos auditores, 
vai notificar as empresas 
transportadoras e conceder 
um prazo de 45 dias para 
que elas apresentem essas 
mercadorias bloqueadas. 
Caso as transportadoras não 
localizem e apresentem as 
mercadorias, serão autua-
das com multa acessória por 
liberarem os produtos reti-
dos. Segundo a legislação em 

vigor, as empresas transpor-
tadoras são declaradas Fiel 
Depositário. Elas assumem a 
responsabilidade solidária de 
não apenas pelo recolhimen-
to do tributo do ICMS sobre as 
mercadorias que estiverem 
transportando, como tam-
bém de reter mercadorias 
com notas bloqueadas em 
seus depósitos até a fiscaliza-
ção e consequente liberação 
do Fisco Estadual.

A 6ª etapa da ‘Operação 
Concorrência Legal foi assim 
distribuída: Na 1ª Gerência 
Regional, com sede em João 
Pessoa, foram 48 empresas 
transportadoras fiscalizadas; 
na 3ª Gerência Regional, com 
sede em Campina Grande, 
foram 15 empresas transpor-
tadoras fiscalizadas; na 5ª Ge-
rência Regional, com sede em 
Sousa, foram três empresas 
transportadoras fiscalizadas; 
na 4ª Gerência Regional, com 
sede em Patos, foram duas 
empresas transportadoras 
fiscalizadas enquanto na 2ª 
Gerência Regional, com sede 
em Guarabira, terá uma em-
presa  transportadora fisca-
lizada.

Sefaz realiza operação 
em 69 transportadoras

Fernando Catão é eleito e vai 
presidir TCE pela segunda vez

Giro Nordeste: Zezé Motta diz 
que Bolsonaro é “moleque”

Durante uma rápida ses-
são extraordinária, o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) ele-
geu ontem a nova mesa diretora 
que vai conduzir os trabalhos 
do órgão no biênio 2021-2022. 
À unanimidade, o conselheiro 
Fernando Rodrigues Catão foi in-
dicado pelos pares para assumir 
a vaga de presidente no lugar do 
conselheiro Arnóbio Alves Viana.

Catão já presidiu a Corte de 
Contas no biênio 2011-2012 e 
retorna ao cargo em meio ao mo-
mento de dificuldade que o TCE 
enfrenta com o afastamento de 
dois conselheiros investigados 
na ‘Operação Calvário’. “Temos 
tido críticas, percalços, mas é da 
luta. As coisas vão, a cada tempo, 

se esclarecendo e ocupando o 
espaço na realidade dos fatos”, 
falou logo após a eleição. O con-
selheiro ainda destacou que Ar-
nóbio Viana presidiu o TCE no 
“momento mais difícil interna-
mente e externamente, mas que 
soube conduzir ‘o barco para 
lugar seguro’”.

Catão comprometeu-se a 
realizar uma gestão de continui-
dade, priorizando a modernida-
de e os avanços conquistados 
pelo TCE ao longo dos anos, e 
frisou o enfrentamento à pande-
mia do novo coronavírus.

Na votação de ontem tam-
bém foram eleitos os novos vice
-presidente, conselheiro Fábio 
Túlio Nogueira; corregedor-geral, 
conselheiro Antônio Gomes Viei-
ra Filho; dirigentes das Câmaras 
Deliberativas, sendo o conselhei-

ro Arnóbio Viana na presidência 
da 1ª Câmara e o conselheiro 
André Carlo Torres Pontes na 2ª 
Câmara; e o novo ouvidor do TCE, 
o conselheiro substituto Renato 
Sérgio Santiago Melo. A posse da 
mesa diretora será realizada no 
dia 13 de janeiro de 2021.

Perfil
Natural de Campina Gran-

de, Fernando Rodrigues Catão 
é engenheiro civil pela Universi-
dade Nuno Lisboa, do Rio de Ja-
neiro, e conselheiro do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba 
desde maio de 2004. Além de 
presidente, exerceu também 
as funções de vice-presidente 
do TCE-PB e de corregedor no 
biênio 2015-2017. Comandou a 
presidência da 1ª Câmara (biê-
nio 2017-2018).

A atriz, cantora e ativista Zezé 
Motta resiste na arte brasileira há 
mais de cinco décadas. Durante 
esses anos, foram mais de 50 fil-
mes, 40 projetos na televisão e 
14 álbuns gravados. Nos últimos 
anos, a artista observa que o gover-
no do presidente Jair Bolsonaro, 
aliado aos nomeados a cargos e 
entidades, vem atacando a vida 
e a memória, principalmente da 
população negra. Perguntada no 
Giro Nordeste sobre a portaria de 
exclusão de 27 personalidades 
negras do rol de homenageados 
pela Fundação Cultural Palmares, 
a atriz manifestou revolta.

“Recebi essa notícia com mui-
ta indignação. E eu não sou uma 
pessoa amarga, triste e raivosa. 
Mas quando chega a esse ponto, 
que não tenho o menor pudor 
de dizer, de injustiça e alienação 
diante de tudo que todas essas 
pessoas excluídas contribuíram 
para diminuir a desigualdade, 

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Foto: Secom-PB

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

contra o racismo. Felizmente a lei 
foi revogada. Mas repito sempre: 
esse senhor não nos representa. 
Na verdade, nem considero ele um 
senhor, considero um moleque”, 
afirmou Zezé Motta. 

Na ocasião, o presidente no-
meado por Jair Bolsonaro, Sérgio 
Camargo, os nomes excluídos 
são de “militantes” que não me-
receriam estar no rol das home-
nagens da fundação. Os efeitos 
da portaria foram, no entanto, 
suspensos no dia 9 de dezembro 
quando o Senado aprovou, em 
sessão remota, dois projetos de 

decreto legislativo por 69 votos 
a 3. A matéria foi encaminhada à 
Câmara dos Deputados.

Além do nome da atriz, fo-
ram excluídos da lista os nomes 
de Gilberto Gil, Martinho da Vila, 
Milton Nascimento, Marina Silva, 
Elza Soares, Leci Brandão, Bene-
dita da Silva, o senador Paulo Paim 
(PT-RS), Sandra de Sá e outras per-
sonalidades negras. “Para mim que 
fui uma das fundadoras do movi-
mento negro unificado, presenciar, 
testemunhar e conviver com esse 
momento de retrocesso é muito 
complicado”, finalizou Zezé Motta.

Zezé Motta fez mais de 50 filmes, 40 projetos de televisão e 14 discos

Foto: Reprodução

Operação “Concorrência Legal”  foi deflagrada em todas as gerências regionais da Sefaz na Paraíba
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Metropolitano premiado
O projeto  “Luau Entoando o Amor”, do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires, recebeu a menção honrosa no Congresso 
Brasileiro de Fonoaudiologia e no Ibero-Americano.  Página 8

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Desde o início da pademia, a doença tirou a vida de 3.507 paraibanos; só ontem, 20 óbitos foram registrados

Mortes por covid superam 
a população de 28 cidades

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

 
Ontem a Paraíba atingiu 

duas marcas no momento de 
retomada do crescimento de 
casos da covid-19. Com no-
vos 1.278 casos e 20 óbitos 
diários, o estado volta a ter 
uma sequência de dois dias 
com o registro de casos diá-
rios acima de mil e ainda o 
acumulado de 3.507 paraiba-
nos vítimas fatais da doença. 
No total são 157.396 casos, 
3.507 óbitos e 122.219 casos 
de pacientes considerados 
recuperados. A última vez 
que o estado contabilizou 
mais de mil casos diários foi 
de 11 a 12 de agosto.

O número de mortes em 
decorrência do agravamento 
do novo coronavírus é supe-
rior à população estimada 
de 28 cidades paraibanas. 
Se concentrado, o montante 
poderia extinguir a vida hu-
mana em Gurjão, São Fran-
cisco, Cajazeirinhas, Serra da 
Raiz, São Domingos, Tenório, 
Ouro Velho, Frei Martinho, 
Mato Grosso, Serra Grande, 
Várzea, Lastro, Carrapateira, 
Joca Claudino, São Domingos 
do Cariri, Algodão de Jandaí-
ra, Bom Jesus, Curral Velho, 
Santo André, Passagem, Za-
belê, Amparo, Areia de Ba-
raúnas, Quixaba, Riacho de 
Santo Antônio, Coxixola, São 
José do Brejo do Cruz e Para-
ri. Isto de acordo com dados 
do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), 
que apontam menos de 3,5 
mil habitantes em cada uma 
das cidades.

O estado também che-

gou à marca de 505.037 
testes para o diagnóstico da 
doença já realizados, conta-
bilizando casos em todos os 
municípios e confirmando 
mortes em 188 delas.

Dos 20 óbitos confir-
mados, 13 ocorreram entre 
a quarta-feira e a quinta-feira 
datados de 15 de maio a 17 
de dezembro. A faixa etária 
entre as vítimas foi de 37 a 
94 anos. 

Três não possuíam co-
morbidades e os demais 
apresentaram hipertensão, 
diabetes, cardiopatia, taba-
gismo, doença renal, doen-
ça neurológica e obesidade 
como fatores de risco asso-
ciados à covid-19.

Quatro falecimentos 
ocorreram em hospitais 
privados e os demais em 
hospitais públicos, distribuí-
dos entre residentes de João 
Pessoa (7), Sousa (3), Picuí, 
Serra Branca, Teixeira, Santa 
Rita, Guarabira, Cajazeiras, 
Pombal, Aparecida, São Se-
bastião de Lagoa da Roça e 
Cacimba de Dentro. Outras 
33 mortes estão sendo in-
vestigadas pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). 

Ocupação de leitos em UTI no estado é de 53%
A ocupação total de leitos 

de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado é 
de 53% e 42% nas enfermarias. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 56% nas UTI’s e 49% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 55% 
dos leitos de UTI adulto e 20% 
nas enfermarias. Já no Sertão, 
a taxa é de 83% dos leitos de 
UTI e 64% de enfermarias para 
adultos ocupados.

Cerca de 59,46% dos novos 

casos se concentram em dez 
cidades, um total de 760 ca-
sos. São eles: João Pessoa com 
245 novos casos; Pombal com 
122 casos; Patos registrou 106; 
Olho D’Água e Sousa tiveram 
o acréscimo de 48 novos casos 
cada; Campina Grande com 42 
novos casos; Cacimba de Den-
tro e Santa Rita confirmaram 
38 casos cada; Monteiro vem 
em seguida com 37; e Princesa 
Isabel encerra a lista com 36 
novos casos.

Mesmo com o aumento con-

siderável, algumas cidades, que 
estavam entre as que acumulam 
a maior concentração de casos, 
mantêm-se sem registros de 
novos ou poucos casos desde a 
semana anterior. 

Mamanguape, São Ben-
to, Belém, Alagoinha, Alagoa 
Grande, Pedras de Fogo, Mari, 
Itaporanga, Belém e Alagoinha 
tiveram notificação abaixo de 
três novos casos, o que pode 
indicar um crescimento nos pró-
ximos dias, quando a situação 
dos municípios for regularizada.

O Boletim registrou 
1.278 novos 
diagnósticos, 

totalizando157.396 
casos e 122.219 

casos de pacientes 
recuperados
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O Ministério Público Fe-
deral (MPF) e o Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
recomendaram a mais três pre-
feitos e secretários de Saúde 
que proíbam, por meio de ato 
normativo próprio, a realiza-
ção de eventos de massa de fim 
de ano que gerem aglomera-
ção de pessoas. Os gestores de 
Água Branca, Imaculada e Juru 
têm 24 horas para comunicar 
ao Ministério Público o aca-
tamento ou não das medidas 
recomendadas.

O objetivo dos Ministérios 
Públicos é diminuir a dissemi-
nação do novo coronavírus, 
causador da doença covid-19. 
As três cidades fazem parte da 
3ª Macrorregião de Saúde da 
Paraíba, cuja ocupação de lei-
tos hospitalares (UTI adulto) 
está em 80%.

No documento, encami-
nhado nessa quinta-feira (17), 
o MPF e o MPPB recomenda-
ram que, com exceção de even-
tos estritamente familiares, se-
jam proibidas festas abertas ou 
semiabertas em bares, ruas, 
granjas e outros locais públicos 
ou privados que promovam 
aglomeração.

Os MPs recomendaram 
ainda que sejam adotadas ime-
diatamente providências cabí-
veis para intensificar a fiscali-

zação, autuação e interdição de 
todos os eventos e atividades 
em desacordo com a legislação 
pertinente.

Em reunião realizada 
em 10 de dezembro de 2020 
com prefeitos e secretários 
de Saúde da região do Cariri 
paraibano e representantes 
da Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba (Fa-
mup), para tratar sobre temas 
relacionados ao enfrentamen-
to da covid-19, membros do 
MPF, MPPB e MPT manifesta-
ram preocupação com a atual 
situação sanitária, diante da 
progressão de casos novos, re-
querendo, na oportunidade, a 
adoção de providências com 
relação aos eventos, que esta-
vam ocorrendo em completa 
afronta à legislação pertinente. 

Decreto 
O MPF reforça que o De-

creto Estadual 40.304, de 12 
de junho de 2020, estabelece 
que eventos de massa somen-
te deverão ocorrer quando os 
municípios atingirem os parâ-
metros de classificação da ban-
deira verde, o que não é o caso 
dos municípios recomendados. 
A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) estabelece, inclusive, 
protocolo para as festividades 
de fim de ano.

MPs recomendam a 
proibição de festas

Aumento de casos

Dom Delson mostra preocupação com 
possibilidade de igrejas voltarem a fechar
Nilber Lucena 
Especial para A União 

Em mensagem encami-
nhada ontem, aos membros 
da Igreja Católica na Paraí-
ba, o  arcebispo da Paraí-
ba, Dom Delson, pede que 
as medidas sanitárias de 
segurança adotadas pelas 
igrejas não sejam relaxa-
das neste momento de uma 
nova onda da pandemia da 
covid-19 em todo o país. 
Dom Delson ainda externa 
preocupação com a possi-
bilidade de que as igrejas 
sejam novamente fechadas 
diante o avanço da doença. 

Sobre a possibilidade 
de fechamento das igrejas, 
diante do atual cenário da 
pandemia, Dom Delson faz 
um apelo a todos. “Volte-
mos a orientar o povo a fi-
car em casa, a usar máscara, 
a manter o distanciamento 
e sair somente para aquilo 
que é estritamente neces-
sário. Os idosos, crianças e 
pessoas em situação de ris-
co não devem sair de casa. 
Nas igrejas cuidem os se-
nhores padres de seguir as 

normas do protocolo, pois 
se continuar aumentando 
o contágio poderemos ter 
as igrejas fechadas nova-
mente, o que não é bom 
para ninguém.”

Em outro trecho da 
mensagem, transmitida 
pelas plataformas digitais, 
o arcebispo alerta para o 
relaxamento das medidas 

sanitárias que têm como 
objetivo conter a propa-
gação do coronavírus. “De-
pois de muitos meses de 
seguimento do protocolo 
houve por parte de todos 
um certo relaxamento 
das normas. Orientamos 
neste momento que volte-
mos a seguir o protocolo, 
o Ministério Público está 

preocupado com a situação”, 
falou.

Em junho, com o retor-
no de algumas atividades, a 
Arquidiocese da Paraíba ado-
tou um protocolo sanitário 
com o objetivo de garantir 
a segurança dos fiéis. Entre 
as medidas adotadas, estava 
a redução da capacidade do 
público, que ficou limitada 
a 30% da capacidade total 
de cada igreja, além do uso 
de álcool em gel ou água e 
sabão para higiene das mãos. 
E ainda o uso obrigatório de 
máscara por todos dentro 
da igreja, outra medida foi 
a proibição para a realiza-
ção de procissões, reuniões 
e eventos

“Por favor, nada de 
aglomeração, nada de re-
uniões de pastorais com 
muita gente, nada de car-
reatas que termina aglo-
merando. O momento é de 
precaução e cumprimento 
das normas e dos decretos 
emanados anteriormente 
e que continuam em vigor. 
Deus nos abençoe e nos li-
vre de um novo fechamento 
das igrejas.” 

Arcebispo Dom Delson: “Voltemos a orientar o povo a ficar em casa”

Foto: Divulgação

Foto: Agência Brasil

Dos 20 óbitos confirmados, 13 ocorreram entre a quarta-feira e a quinta-feira, segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde
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Sobrinho da vítima, Ricardo Pereira é apontado como mandante e teria planejado o crime para se apropriar de bens

A morte de Expedito Pe-
reira, ex-prefeito da cidade de 
Bayeux, na Grande João Pessoa, 
foi planejada pelo próprio sobri-
nho, com motivação financeira, 
de acordo com a Polícia Civil 
da Paraíba. A informação foi di-
vulgada na manhã de ontem, 
em uma coletiva de imprensa 
realizada na Central de Polícia 
Civil, no bairro do Geisel, com 
a participação dos delegados 
Emília Ferraz e Vitor Melo, coor-
denadores das investigações, 
e Luciano Soares, superinten-
dente da Polícia Civil da Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
A vítima de 72 anos foi morta a 
tiros no dia 9 de dezembro, no 
bairro de Manaíra. As investiga-
ções do caso tiveram cerca de 7 
dias, até o momento.

“A motivação foi financeira. 
O sobrinho tinha a confiança do 
Dr. Expedito e era responsável 
pelas finanças da vítima a ponto 

de ter acesso a contas bancárias 
e ser responsável por sacar o 
dinheiro do tio para pagar as 
contas da casa do idoso. Essa 
confiança despertou a ganância 
e cobiça do sobrinho”, explicou 
a delegada Emília Ferraz. De 
acordo com as investigações, 
o interesse do sobrinho era se 
apropriar dos bens do ex-pre-
feito, como por exemplo uma 
quantia de R$ 200 mil referente 
à venda de um imóvel.

São três pessoas suspei-
tas de participação no crime 
e, destas, duas já estão presas, 
incluindo o sobrinho da vítima, 
identificado como José Ricardo 
Alves Pereira. Já o terceiro envol-
vido, que foi identificado como 
Gean Carlos da Silva, é consi-
derado foragido. Segundo as 
informações passadas durante 
a coletiva, os indícios apontam 
que Ricardo teria planejado o 
crime com o apoio dos outros 
dois suspeitos: Gean Carlos e o 
que também está preso, Leon 
Nascimento dos Santos. 

Na ocasião, o delegado 
Vitor Melo também destacou 
outros apontamentos das in-
vestigações, como com relação 
a quem atirou na vítima. “Os 
indícios mostram que o atirador 
foi Leon. Câmeras de segurança 
flagraram o momento em que ele 
dispara contra a vítima e troca a 
camisa usada no crime. A mesma 
camisa usada por ele em suas  re-
des sociais, que foi apreendida e 
será confrontada com o material 
genético dele”, disse.

A partir de buscas feitas nas 
casas dos três suspeitos, os poli-
ciais encontraram simulacro de 
pistola, alguns documentos de 
cartórios e de imóveis da vítima, 
além de um cheque no valor de 
12 mil reais com a assinatura de 
Expedito - que não foi reconhe-
cida pela família como sendo 
dele. Devido aos indícios, o juiz 
Marcos William, titular do 1º 
Tribunal de Júri de João Pessoa, 
decretou a prisão temporária de 
30 dias dos três suspeitos, aca-
tando o pedido da Polícia Civil.

Para polícia, morte de Expedito 
Pereira foi motivada por dinheiro

Entrevista teve a participação dos delegados Emília Ferraz e Vitor Melo, e do superintendente Luciano Soares (ao centro)

Fotos: Evandro Pereira

PRF começa a Operação Rodovida nas estradas da PB

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) iniciou na tarde 
de ontem, a Operação Rodo-
vida que acontece em todas 
as rodovias federais do país 
e se estenderá até 21 de feve-
reiro do ano que vem. A ação 
tem como proposta “Integrar 
para proteger vidas e garantir 
a segurança viária” e envolve 
todos os órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito. Em João 
Pessoa, foram dois pontos de 
fiscalização durante a tarde de 
ontem, além de pontos espa-
lhados por cidades do Sertão 
e outras regiões. 

Na Paraíba a ação da PRF 
acontece em conjunto com a 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT), o 
Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(DNIT), o Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER), 
o Departamento Estadual de 
Trânsito da Paraíba (Detran
-PB), o Batalhão de Policia-
mento de Trânsito da Paraí-
ba (BPTran), as Companhias 
de Policiamento de Trânsito 
(CPTran), a Superintendên-
cia Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa (Se-
mob), a Superintendência de 
Transportes Públicos de Cam-
pina Grande (STTP) e a Su-

Foto: Marcus Antonius

Fiscalizações flagraram motociclistas não habilitados, crianças sendo transportadas em motocicletas e falta de capacete

Em João Pessoa

Polícia apreende mais 
de 200 quilos de drogas

Uma nova ação da 
Polícia Militar resultou 
na interceptação de um 
carregamento de drogas 
e na apreensão de cerca 
de 220 quilos de entorpe-
centes, na tarde da quar-
ta-feira (16), em João Pes-
soa. Dois suspeitos foram 
presos.

Os policiais da Força 
Tática do 1º Batalhão che-
garam até as drogas após 
abordarem um veículo 
que saía de uma oficina 
desativada, no bairro de 
Cruz das Armas. No carro, 
que era locado e conduzi-
do por um suspeito de 24 
anos de idade, a PM encon-
trou seis sacolas grandes 
com substância semelhan-
te à maconha.

A outra parte dos en-
torpecentes estava dentro 
do galpão da oficina desa-

Foto: Divulgação

tivada, com um segundo 
suspeito, de 26 anos, que 
fazia a segurança do local. 
Os entorpecentes estavam 
divididos em sacolas, e 
seriam distribuídos em 
João Pessoa. A ação da PM 

aconteceu com apoio da 
Coordenadoria de Inteli-
gência da corporação.

A dupla presa e os 
mais de 200 quilos de dro-
gas foram levados para a 
Central de Polícia.

Material apreendido foi levado para a Central de Polícia, na capital

Nilber Lucena
Especial para A União 

perintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos de Patos 
(STTrans).

A superintendente Execu-
tiva da PRF, Keila Melo, falou 
sobre a ação. “A Operação Ro-
dovida é uma ação integrada 
com vários órgãos de trânsito, 
que atuam na segurança viária, 
tais como a Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Militar, Semob, 
DNIT, ANTT, DER, de forma a 
garantir que a segurança viá-
ria esteja mais intensificada 
durante esse período de festas, 
nós estamos iniciando já perto 
das festividades de fim de ano. 
Já chegou o verão e daqui a 
pouco o próprio Carnaval. En-
tão, durante todo esse período 
há um grande fluxo de veícu-
los, tanto nas rodovias federais 
quanto estaduais e buscando 
preservar vidas nós lançamos 
essa operação no país todo.”

Em João Pessoa, a opera-
ção se concentrou ontem em 
dois pontos. No Acesso Oeste 
e na BR 101. Com isso, tanto 

A importância maior 
dessa operação é 

preservar vidas. Quando 
nós intensificamos a 

fiscalização no que diz 
respeito a segurança de 

trânsito nós também 
estamos intensificando a 
fiscalização de combate 

ao crime, já que na 
medida que tem maior 

policiamento na rua 
maior é a chance de 

flagrarmos ações 
criminosas também 

Keila Melo
Policial Rodoviária Federal

os condutores que trafegavam 
nas vias federais quanto por 
dentro da cidade passaram 
pelos pontos de fiscalização 
das forças de segurança do 
trânsito.

Keila fez uma avaliação 
do primeiro dia de operação 
e sobre as principais irregu-
laridades encontradas. “Nós 
flagramos muitas irregularida-
des, principalmente atreladas 
a motocicletas, então várias 
motocicletas foram recolhi-
das. Mas o que nós percebe-
mos é que infelizmente muitos 
motoristas ainda insistem em 
utilizar o cinto de segurança 
apenas nos ocupantes dos ban-
cos da frente. Os que vão atrás 
não utilizam os cintos e essas 
pessoas são as que geralmente 
morrem em acidentes de trân-
sito. Muitos motociclistas não 
habilitados e crianças sendo 
transportadas em motocicle-
tas, falta de capacete. Então 
são condutas que estão dire-
tamente relacionadas à ocor-
rência de acidentes graves e 
de vítimas fatais que é a nossa 
maior preocupação”, pontuou. 

“A importância maior des-
sa operação é preservar vidas. 
Quando nós intensificamos a 
fiscalização no que diz respei-
to à segurança de trânsito nós 
também estamos intensifican-
do a fiscalização de combate 
ao crime, já que na medida que 
tem maior policiamento na rua, 
maior é a chance de flagrarmos 
ações criminosas também”, 
destacou a superintende.  

Keila Melo fez um alerta 
sobre a combinação de álcool e 
direção durante esse período, 
principalmente por conta das 
festas de fim de ano. “E aí vai 
aquela dica: nós estamos che-
gando próximo a movimenta-
ção de verão e festas de fim de 
ano. É a hora do motorista fa-
zer uma revisão preventiva do 
seu veículo. É a hora dele che-
car a documentação e quando 
for viajar sempre fazer o uso 
do cinto de segurança, não ul-
trapassar em locais proibidos 
e jamais fazer a mistura peri-
gosa e criminosa que é dirigir 
sob efeito de álcool.” Foto: Marcus Antonius

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O caso está sob investiga-
ção pela Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa da capital pa-
raibana, a DCCPes, que conse-
guiu também localizar a moto 

utilizada no crime. Segundo as 
informações, o dono do veí-
culo disse que emprestou a 
moto a Leon e Gean. De acordo 
com a polícia, depois do crime, 

a dupla teria fugido para o 
Rio Grande do Norte usando 
um carro alugado em nome 
de José Ricardo, sobrinho de 
Expedito Pereira.
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Tibério Limeira, titular da pasta de Desenvolvimento Humano do Estado, destaca atendimento às populações carentes
José Alves 
zavieira2@gmail.com

O secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, fez um balanço sobre 
seu trabalho desenvolvido à 
frente da pasta e afirmou que 
o saldo foi bastante positivo, 
apesar da pandemia provo-
cada pelo novo coronavírus. 
Ele disse que foram muitas as 
ações emergenciais em sua se-
cretaria, e entre elas destacou 
o Abono Natalino, cujo valor 
foi aumentado em 100% e a 
distribuição de mais de 140 
mil cestas básicas. “Sob o co-
mando do governador João 
Azevêdo, também ampliamos 
o número de refeições nos res-
taurantes populares”, disse.

Com todas as dificulda-
des e perda de arrecadação o 
secretário informou que o Go-
verno do Estado destinou in-
vestimentos para instituições 
de permanência para idosos, 
repassou verbas para as ges-
tões municipais sociais, para 
enfrentamento à pandemia, 
inaugurou o Escritório Social 
para reinserção de apenados, 
e o Centro de Atendimento 
ao autista. Para 2021, Tibério 
antecipou que a expectativa é 
que as ações sejam ampliadas 
em defesa e proteção das pes-
soas mais necessitadas e disse 
ainda que vai anunciar novas 
ações no início de 2021. 

Abono Natalino
Para o secretário Tibério 

Limeira, o Abono Natalino 
é um programa que tem um 
alcance social muito gran-
de. “Durante oito anos, ele 
foi pago no valor de R$ 32 e, 
desde o ano passado, no iní-
cio do Governo João Azevêdo, 
teve o valor dobrado para R$ 
64. O benefício é pago a cerca 
de 520 mil famílias que vi-
vem em situação de pobreza 
e o governo chega com esse 
recurso no final do ano para 
garantir que as famílias pos-
sam ter um Natal e um final 
de ano melhor. Principalmen-
te agora, num ano como esse, 
bastante difícil por conta da 
pandemia”, observou.

Secretário projeta ampliação de 
investimentos em ações sociais

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Empréstimo do Banco Mundial

Estado inicia implantação de projeto hídrico
A implementação do 

Projeto Segurança Hídrica 
no Estado da Paraíba, com 
recursos do empréstimo do 
Banco Mundial, já está em 
fase inicial. O cronograma 
de atividades e a parte bu-
rocrático-administrativa 
foi discutida em missão 
virtual, entre o Governo do 
Estado e o Banco Mundial, 
no período de 9 a 15 deste 
mês de dezembro.

O contrato de emprés-
timo para execução do PSH 
foi assinado no último dia 
2 de dezembro, pelo go-
vernador João Azevêdo e 
a instituição financeira, no 
valor de aproximadamente 
US$ 127 milhões. A gestão 
estadual também investirá 
recursos próprios no mon-
tante de US$ 80,2 milhões 
no setor.

O objetivo da reunião 
foi revisar os avanços desde 
a última missão em junho de 
2020, e avaliar os seguintes 
aspectos: status da assina-
tura e condições de efetivi-
dade do contrato, ações nas 
adutoras, Ramal Cariri e Ra-
mal Curimataú, saneamento 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa, reengenharia 
e reordenamento institu-
cional da Cagepa, aspectos 
de segurança de barragens, 
programa de controle e re-
dução de perdas d’água, e 
desenvolvimento institucio-
nal e gerenciamento finan-
ceiro do projeto. 

A missão virtual con-
tou com a participação do 
secretário de Estado da 
Infraestrutura, dos Recur-
sos Hídricos e do Meio Am-
biente, Deusdete Queiroga; 

da secretária executiva da 
Seirhma e coordenadora do 
projeto, Virgiane Melo; do 
presidente da Cagepa, Mar-
cos Vinícius; do presidente 
da Aesa, Porfírio Loureiro; 
o secretário chefe da Con-
troladoria Geral do Estado, 
Letácio Guedes, entre outros 
técnicos dos quatro órgãos 
do estado. A equipe do Ban-
co Mundial foi liderada por 
Alfonso Alvestegui, especia-
lista sênior em água e sanea-
mento e gerente do projeto; 
e Paula Freitas, especialista 
sênior em gestão de recur-
sos hídricos e cogerente do 
projeto, além de outros téc-
nicos da instituição.

Para o secretário Deus-
dete Queiroga, essa primeira 
reunião depois da assinatu-
ra do contrato com o BM é 
de grande importância, para 

avaliar as etapas do projeto, 
adotar algumas definições 
em relação ao início das 
aquisições e licitações de 
obras. “O BM é uma institui-
ção que acompanha as ati-
vidades, trabalhando junto 
com a equipe da Seirhma, 
a partir da concepção do 
projeto e acompanhamen-
to permanente. A discussão 
com os órgãos envolvidos 
da administração estadual 
visa também definir a apre-
sentação dos indicadores no 
estado, já que o PSH tem um 
apelo muito forte, que é me-
lhorar a condição de vida 
da população, assegurando 
água de qualidade, esgota-
mento sanitário e a preser-
vação do meio ambiente”, 
explicou o secretário.

De acordo com a secre-
tária executiva da Seirhma, 

Virgiane Melo, nessa pri-
meira missão após a efe-
tivação do contrato foram 
discutidos gerenciamento 
do projeto, procedimentos 
licitatórios, salvaguardas 
ambientais, gestão finan-
ceira, indicadores, monito-
ramento e avaliação para 
os próximos cinco anos. “A 
partir de agora vão iniciar 
os procedimentos licitató-
rios pelas equipes do esta-
do a serem acompanhados 
pelo BM”, adiantou.

A missão virtual do BM 
contou com a participação 
de 45 pessoas, sendo 30 
técnicos do estado e 15 
do BM. “A próxima missão 
está marcada para maio de 
2021. Porém, outras reu-
niões para tratar de assun-
tos específicos seguirão um 
calendário semanal, desde 

ontem, para tratar do sis-
tema adutor Transparaíba 
e quinzenal, a partir de ja-
neiro de 2021 para discutir 
o sistema de esgotamento 
sanitário de João Pessoa”, 
informou Virgiane Melo.

A ação vai beneficiar 
toda a população da Paraí-
ba, especialmente as re-
giões do Cariri e Curima-
taú, que irão receber água 
de qualidade por meio do 
Sistema Adutor Transpa-
raíba. Além disso, os in-
vestimentos irão permitir 
a reestruturação da Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) e da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa), bem como o 
reordenamento do esgoto 
de João Pessoa, ampliando 
a capacidade de tratamento 
da Cagepa na capital.

PB aplica mais de R$ 33 milhões em programa
O programa de complementa-

ção de renda, paga o valor de R$ 
64,00 a cada família que vive em 
situação de vulnerabilidade social 
nos 223 municípios, totalizando mais 
de R$ 33 milhões de investimentos, 
com recursos próprios do estado. O 
calendário obedece à terminação do 
Número de Identificação Social (NIS) 
e segue até o próximo dia 23.

Ainda de acordo com Tibério, 
num ano onde muita gente não ape-
nas perdeu familiares, mas também 
seus empregos, passando a viver em 
situação de vulnerabilidade, o Gover-
no do Estado também enfrentando 
grandes problemas, inclusive com 
queda de arrecadação, garantiu o 
pagamento do Abono Natalino. “É 
fundamental que a gente reconhe-
ça o compromisso e o esforço que 
o Governo está fazendo, injetando 
cerca de R$ 33 milhões, apenas com 
o Abono Natalino, na economia do 
Estado”, pontuou.

Restaurantes populares
No que diz respeito aos restau-

rantes populares, o secretário revelou 
que o governador João Azevêdo 
anunciou a instalação de mais cinco 
restaurantes para o ano de 2021, 
ampliando para 10 o número de 
estabelecimentos nesse modelo. Eles 
serão instalados nas cidades de Gua-

rabira, Monteiro, Pombal, São Bento 
e Cajazeiras. 

“Atualmente temos cinco res-
taurantes populares funcionando e 
servindo sete mil refeições diárias, ou 
seja, uma média de 150 mil refeições 
sendo fornecidas por mês em restau-
rantes instalados em João Pessoa, 
Campina Grande, Santa Rita, Patos e 
Sousa. Até agora, foram distribuídas 
mais de 800 toneladas de alimentos 
adquiridos junto à rede de agricultu-
ra familiar, ou seja, aos agricultores 
familiares de cooperativas. Cada 
novo restaurante tem um custo para 
o Estado em torno de R$ 2 milhões, 
representando um investimento de R$ 
10 milhões ao ano. 

O mais recente restaurante po-
pular inaugurado pelo Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Humano, 
está localizado na cidade de Sousa, 
no Sertão paraibano. Ele foi entregue 
no dia 25 de setembro e fornece 
diariamente refeições ao preço de 
R$ 1,00. Em razão dos protocolos 
indicados pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS), as refeições são 
servidas em embalagens descartáveis.

Comissão de Prevenção 
De acordo com o secretário, a 

Comissão Estadual de Prevenção à 
Violência no Campo e na Cidade 

(COECV), foi criada com a finalidade 
de prevenir e reduzir a violência em 
conflitos fundiários no campo e na 
cidade, atuando, principalmente, 
em conflitos de caráter coletivo, que 
envolvem comunidades já consolida-
das. A Paraíba é o segundo estado do 
Nordeste a instalar esta Comissão e 
o quinto do país. 

Para esse trabalho, o governador 
João Azevêdo empossou, no último 
dia 14, em solenidade virtual, os 15 
membros de órgãos e instituições 
estaduais, federal e sociedade civil. 
“Nós tivemos um ano difícil, mas que 
está sendo finalizado com a instala-
ção de uma Comissão muito impor-
tante e que irá se ater à necessidade 
de termos o envolvimento de órgãos 
com o intuito de promover com 
competência o bem comum em um 
espaço de interlocução direta com o 
Judiciário, influenciando na mediação 
e resolução de conflitos fundiários”, 
declarou Tibério.

Mais ações
No que diz respeito a outras 

ações desenvolvidas por sua pasta, 
neste ano, o secretário destacou aju-
da financeira no valor de R$ 2 milhões 
a instituições de permanência para 
idosos. O repasse de R$ 5 milhões 
às gestões municipais de assistência, 
como ajuda no enfrentamento à 

pandemia e ainda, o repasse de R$ 
3,5 milhões para políticas voltadas a 
populações em situação de rua, tam-
bém para fortalecer o enfrentamento 
à pandemia. 

Tibério lembrou que no mês de 
agosto foi inaugurado pelo Governo 
do Estado, através de sua secretaria, 
o Escritório Social, que é o equipa-
mento que atende pessoas egressas 
do sistema penitenciário. Ele disse que 
o escritório é o primeiro do Nordeste 
e o segundo do país a ser implantado 
em parceria com o Poder Judiciário. 
O escritório presta auxílio psicológico, 
social e jurídico, ou seja, presta toda 
estrutura às pessoas que saem do 
sistema penitenciário para que elas 
possam ser reinseridas na sociedade. 

Outro importante órgão inau-
gurado no mês de novembro pelo 
Governo do Estado, segundo Tibério, 
foi o Centro de Atendimento ao Autis-
ta. “Trata-se de um espaço inovador 
para atendimento de pessoas com 
autismo. Inaugurado no bairro do 
Rangel, em João Pessoa, o espaço tem 
capacidade para atender de forma 
multidisciplinar cerca de 300 usuários, 
nas áreas de terapia ocupacional, 
psicologia, nutrição e fonoaudiologia, 
entre outras terapias”, concluiu o se-
cretário do Desenvolvimento Humano 
do Estado, ao fazer um balanço de 
sua pasta no ano de 2020.

Fotos: Divulgação

Para o secretário Tibério Limeira, o Abono Natalino é um programa que tem um alcance social muito grande; benefício é pago a cerca de 520 mil famílias que vivem em situação de pobreza
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“Luau Entoando o Amor” recebeu premiação na recente edição de Congressos Brasileiro e Ibero-Americano

Projeto de humanização do 
Metropolitano é premiado 

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O projeto de humaniza-
ção “Luau Entoando o Amor”, 
executado pelo Hospital Metro-
politano Dom José Maria Pires, 
recebeu a menção honrosa do 
28º Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia e 5º Congres-
so Ibero-Americano. O projeto, 
realizado pela equipe de fo-
noaudiologia em parceria com 
a Terapia Ocupacional, consiste 
no caráter inovador, no qual as 
equipes propuseram aliar mú-
sicas, atividades que promovam 
melhor habilidades comunica-
tivas e cognitivas no ambiente 
externo da unidade hospitalar.

Segundo Deyverson Evan-
gelista, fonoaudiólogo da uni-
dade e idealizador do projeto, 
a ideia surgiu para celebrar 
o Dia Mundial da Voz, no en-
tanto, quando foi realizada a 
primeira edição, em março de 
2019, foi visto que era possível 
agregar outros profissionais e 
assim promover maior vínculo 
entre pacientes, equipe e acom-
panhantes. “Afirmarmos uns 
para os outros: A nossa voz e 
presença junto a cada pacien-
te pode ir muito além de co-
municar situações difíceis na 
rotina do hospital. É possível 
compartilhar alegrias e sorri-
sos. O Luau Entoando o Amor 
se tornou parte do calendário 
de humanização da unidade e 
já realizamos quatro edições: 
O Dia Mundial da Voz, o Luau 
Junino, Luau Infantil, em alusão 
ao dia das crianças, e uma edi-

ção natalina”, pontuou.
Para a supervisora da Fo-

noaudiologia da unidade, Tatia-
na Aires, a premiação se torna 
um grande reconhecimento pe-
las ações de humanização desen-
volvidas no hospital. “Nada seria 
possível sem que houvesse o en-
gajamento e compromisso de 
todos os profissionais de saúde. 
Para a realização de cada luau, 
sempre contamos com as demais 
equipes, pois temos pacientes 
que precisam de uma atenção 
maior ao sair do leito. Esse prê-
mio é de todos, e estamos muito 
felizes por isso”, destacou.

O diretor geral do Hos-
pital Metropolitano, Antônio 
Pedrosa, observou que os pro-
jetos de humanização desen-
volvidos na unidade tiveram 
suas atividades suspensas 
devido ao enfrentamento da 
covid-19 no ambiente hospi-
talar, contudo as equipes não 
pararam de atuar objetivando 
esse olhar humano, tanto para 
os pacientes, quanto para os 
profissionais. “Mesmo não 
podendo estar junto como se 
desejasse levando alegria para 
os pacientes, e renovando as 
energias dos colaboradores que 
participavam das ações, nossas 
equipes enviaram mensagens 
positivas nas marmitas que 
eram entregues aos pacientes 
e acompanhantes, também 
desenvolveram o projeto Pa-
lavras que Curam, com envio 
de cartas, voltadas para os pro-

Paraíba: todos os cantos Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.com

Turismo de mergulho

Alagoa Grande 
Bananeiras

TAMBABA

A Área de Proteção Ambien-
tal de Tambaba fica localizada 
no município de Conde, Litoral 
Sul da Paraíba, sendo uma Uni-
dade de Conservação Estadual 
e classificada na categoria de 
Unidade de Uso Sustentável. Ela 
foi fundada a partir do Decreto 
Estadual nº 22.882, abrangendo 
parte da microrregião do Litoral 
Sul do estado da Paraíba entre 
os municípios de Conde, Pitimbu 
e Alhandra, integrando as praias 
de Tabatinga, Coqueirinho, Tam-
baba, Graú e Praia Bela, além das localidades de Mata da Chica, Garapaú, An-
dreza, Roncador e Mucatu. Essa área está inserida no domínio da mata atlânti-

Conde

A prefeita eleita do Conde, Karla Pimentel, anunciou que a empresária Marília 
Melo ocupará a Secretaria de Turismo na sua gestão. Marília Melo é turismóloga com 
especialização em gestão hoteleira, empresária do ramo de hotelaria e sócia pro-
prietária da Aruanã Pousada, uma das mais conceituadas do Litoral Sul paraibano.

Fotos: Teresa Duarte

O fundo do mar da costa paraibana abriga, ao longo dos séculos, vários resquícios de 
naufrágios. Alguns desses resquícios são de embarcações inteiras, pertencentes a bandei-
ras de vários países que transportavam diferentes produtos. Muitas dessas embarcações 
afundadas, ainda guardam suas peças a exemplo de âncoras, entre outras. Algumas empre-
sas especialistas em mergulho que fazem passeios de turistas a esses locais, contam um 
pouco dessas histórias, resgatando a localização dos navios e suas trajetórias, a exemplo 
da “Filho dos Mares”, uma empresa que mergulha perto das embarcações e faz passeios 
turísticos, cuja rota inclui os naufrágios, tendo como responsável o inspetor de mergulho 
Gustavo Nascimento. Informações (083) 98838-1507

A terra do rei do ritmo, José Gomes 
Filho, nome artístico Jackson do Pandei-
ro, é um convite para o turismo histórico 
e rural com grande potencial que pode 
ser economicamente explorado. Loca-
lizada na microrregião do Brejo parai-
bano, Alagoa Grande teve um grande 
desenvolvimento no século XIX, através 
da agricultura baseada na cana-de-açú-
car que utilizava intensivamente a mão 
de obra escrava, sendo também, berço 
dos filhos ilustres Margarida Maria Al-
ves, líder sindical; Oswaldo Trigueiro 
de Albuquerque Mello, advogado, diplomata, jurista e político brasileiro, e do poeta Apollônio 
Zenayde. O município ainda conta com casarões muito bem conservados no centro da cidade que 
testemunham momentos de grandeza econômica, sendo eles construídos por escravos. 

O município de Bananeiras atrai turistas de várias localidades pelos 
seus atrativos. Você pode se programar para fazer um City Tour pela cidade 
seguindo em direção a Igreja Nossa Senhora do Livramento, Carmelo Sagrado 
Coração de Jesus e Madre Tereza, Memorial da Escola Agrícola, Campus da 
UFPB, antigo Colégio Dorotéia, Museu da Estação e Tunel da Viração. Outro 
roteiro pode ser iniciado com uma bela trilha de contemplação à natureza 
na zona rural, seguindo em direção ao Engenho Goiamunduca (produto da 
aguardente Rainha), passando pela Lagoa Encantada, contemplação do pôr 
do sol no Cruzeiro de Roma e Estação Bananeiras (Antiga Estação de Trem).

Foto: Secom-PB

fissionais de saúde que estavam 
em atuação no combate à pan-
demia. A nossa unidade possui 
essa característica de prestar 
uma assistência qualificada e 
eficiente de maneira humani-

zada”, descreveu o diretor.
 A equipe de Fonoaudiolo-

gia do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires conta com 
seis profissionais que prestam 
assistência em todos setores da 

unidade. Os dois grandes cam-
pos de atuação são: Deglutição e 
Linguagem. Esses profissionais 
promovem uma alimentação 
segura pela boca e reabilitam 
os padrões comunicativos de 

pacientes com dificuldades 
na linguagem expressiva oral. 
Em 2019, o Luau Entoando o 
Amor, nas quatro edições, con-
tabilizou a presença de mais 
de 400 pessoas.

Realizado pela equipe de fonoaudiologia, em parceria com a Terapia Ocupacional, o projeto vem conseguindo melhorar percepções cognitivas de pacientes 



Bate-papo musical
Nesta sexta-feira, edição do ‘Entrevista Funesc’ recebe os 
artistas vencedores do 3º Festival de Música da Paraíba: 
Bixarte (foto, à dir.), Filosofino e Wil. Página 11
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Publicado pela Editora A União, ‘O paraibano Celso Furtado’ será lançado hoje, na UFPB, em João Pessoa

Obra reúne textos inéditos de 
especialistas em Celso Furtado 

Nesta sexta-feira, no Cam-
pus I da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), em João 
Pessoa, a Editora A União lança 
a obra O paraibano Celso Furta-
do - Centenário de um pensador 
genial, publicação composta 
por uma coletânea de treze 
capítulos inéditos e originais 
escritos pelos autores de feve-
reiro a outubro de deste ano.

O evento ocorrerá às 
10h30, no Auditório Azul 
(211) do Centro de Ciências 
Sociais Aplicadas (CCSA), 
adotando todas as medidas 
preventivas de biossegurança: 
quem estiver no lançamento 
deverá observar os cuidados 
sanitários tais como o distan-
ciamento entre as pessoas, uso 
de máscara faciais e a utiliza-
ção do álcool em gel dispo-
nível. Haverá também a pre-
sença geracional e remota, em 
transmissões ao vivo, da viúva 
do homenageado, Rosa Freire 
d’Aguiar, o filho André Furtado 
e a neta, Sofia Caseli Furtado.

“Apesar de um ano difícil 
e atípico, a editora conseguiu 
manter, de certa forma, sua 
produtividade e celebrou o 
centenário de Celso Furtado 
com produções muito impor-
tantes”, apontou o gerente da 
Editora A União, Alexandre 
Macedo. 

“A Paraíba encerra o ano 
do centenário de Celso Mon-
teiro Furtado com um livro
-homenagem à altura da sua 
grandeza intelectual, acadê-
mico-científica e na atuação 
política. Esse seu ilustre filho 
de Pombal é motivo de mui-
to orgulho para os paraiba-
nos”, declarou o economista 
e ex-reitor da UFPB, Rômulo 
Soares Polari, que também é 
um dos organizadores da an-
tologia junto com Ivan Targino 
Moreira, professor-titular do 
Departamento de Economia. 
“Após 16 anos de sua morte, 
suas ideias continuam acesas, 

na luta por um Brasil justo e 
pleno de liberdade, democra-
cia, desenvolvimento sustentá-
vel e culturalmente relevante”.

Polari destaca que os tex-
tos apresentados formam uma 
unidade orgânica, pois o livro 
foca principalmente nos se-
guintes aspectos das criações 
de Furtado: inovação e quali-
dade teórica, metodológica e 
filosófica; comprometimento 
de suas teorias com soluções 
de problemas concretos e con-
tribuições para o desenvolvi-
mento nacional e regional do 
Brasil.

Ao todo, são três unida-
des: a primeira parte, Funda-
mentos econômico-filosóficos 
da obra de Furtado, discute 
as bases filosóficas e teórico-
metodológicas na criação de 
um saber comprometido com 
a superação do subdesenvol-
vimento; a segunda, A visão 
prática das ideias de Furtado, 
trata do seu ideário desen-
volvimentista para o Brasil e 
a América Latina, em suma, 
a sua vida prática e atuações 
profissionais; e, por fim, com 
o título Antevisão de grandes 
problemas sociais, econômicos, 
ambientais e políticos do século 
21, a terceira parte analisa a 
antecedência do economista 
paraibano no estudo do po-
der ilegítimo das grandes em-
presas transnacionais, rumo à 
globalização, e a tendência ao 
fracasso do desenvolvimento 
econômico predatório da na-
tureza.

O  livro traz ainda uma 
avaliação da atuação do eco-
nomista na vida política e cul-
tural do país, incluindo seus 
trabalhos como assessor, con-
selheiro e ministro de Estado 
envolvido na definição de po-
líticas econômicas e culturais. 
Também mostra suas contri-
buições aos governos Jusce-
lino Kubitscheck (1956-61) 
João Goulart (1961-64) e José 
Sarney (1985-90), além de ter 
sido o primeiro Superinten-
dente da superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene), entidade criada por 
Kubitscheck a partir de um 
projeto de Furtado.

“Cada capítulo tem a ver 
com o outro. O leitor vai ter 
condição de ver tudo o que 
foi realmente de Celso Fur-
tado em um só livro, em uma 
edição atual do que foi a obra 
dele e todos os seus aspectos”, 
completa Rômulo Polari que, 
além de estudioso do homena-
geado, é presidente do Fórum 
Celso Furtado, criado no ano 
passado.

“O livro compõe um rico 
conteúdo analítico-interpre-
tativo do pensamento de Cel-
so Furtado sobre a realidade 
econômica, social, política e 
cultural do Nordeste, do Brasil 
e do mundo. Trazem-se, luzes 

contemporâneas ao legado 
teórico-científico e prático 
furtadiano, inclusive com sua 
visão dos grandes problemas 
futuros da humanidade. Bus-
cou-se proporcionar uma lei-
tura agradável e proveitosa 
sobre a vida e as obras de Fur-
tado”, finaliza o coorganizador 
da coletânea.

Colaboradores
Além dos organizadores, 

Rômulo Soares Polari e Ivan 
Targino Moreira, O paraibano 
Celso Furtado - Centenário de 
um pensador genial contém 
textos dos seguintes estu-
diosos  da carreira do econo-
mista paraibano: Alexandre 
Leite (UEPB), André Furtado 
(Unicamp), Antônio Lacer-
da (PUC-SP/Cofecon), Jorge 

Nogueira (UnB), José Octávio 
Mello (UFPB), Lucas Milanez 
Almeida (UFPB), Marcos For-
miga (Ex-Capes/MEC), Maria 
Luiza Feitosa (UFPB), Paulo 
Cavalcanti Filho (UFPB) e Tânia 
Bacelar (UFPE).

A obra também é assinada 
pelo governador da Paraíba, 
João Azevêdo, que faz a apre-
sentação; prefácio da escri-
tora e tradutora Rosa Freire 
d’Aguiar; introdução de Sofia 
Caseli Furtado, além de um 
texto do Secretário de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEETEC/PB), Cláudio 
Furtado.

A capa e ilustrações são 
de autoria do renomado ar-
tista visual paraibano Flávio 
Tavares. Essa é uma iniciativa 
conjunta do Governo da Pa-

raíba, através da SEETEC-PB, 
o Fórum Celso Furtado de De-
senvolvimento da Paraíba e 
o Conselho Regional de Eco-
nomia.

Celso Monteiro Furtado 
nasceu na cidade de Pombal, 
no Sertão paraibano, em 26 
de julho de 1920 e é conside-
rado um dos mais importan-
tes economistas e intelectuais 
do Brasil. Seus trabalhos ao 
longo do século 20 eram o re-
flexo de suas ideias sobre o 
desenvolvimento econômico 
e o subdesenvolvimento que 
enfatizavam o papel do Estado 
na economia. Ele morreu no 
dia 20 de novembro de 2004, 
deixando sua esposa Rosa 
Freire d’Aguiar e dois filhos: 
André Tosi Furtado e Mario 
Tosi Furtado.

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Centenário de nascimento do ilustre paraibano rendeu vários livros
Além da coletânea O 

paraibano Celso Furtado - 
Centenário de um pensador 
genial, no ano do centenário 
de nascimento do renoma-
do economista, a Editora A 
União lançou uma trilogia 
batizada de Celso Furtado: 
A esperança militante, junto 
com a Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), e, mais 
recentemente, o livro Celso 
Furtado: Pensar o mundo, 
para mudá-lo, em parceria 
com a Academia Brasileira 
de Letras (ABL).

“Levando em considera-
ção as dificuldades inerentes 
da pandemia, podemos con-
siderar um ano positivo para 
a Editora A União”, avaliou o 
diretor de Mídia Impressa da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), William Costa. 
“Publicamos a antologia de 
crônicas Espelhos de Papel e 
participamos ativamente do 

centenário de nascimento de 
Celso Furtado”. 

Para William, os cinco li-
vros são edições de alto nível, 
que acrescentaram muito à 
biografia de Furtado. “Con-
seguimos, com essas publica-
ções, aproximar a sociedade 
dessa grandiosidade através 
de conhecimentos sobre ele, 
muitos inclusive inéditos, e 
ao seu pensamento, tanto 
de sua ação política quanto 
como economista”, avaliou.

Segundo Alexandre Ma-
cedo, as parcerias com a Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba e a Academia Brasileira de 
Letras foram imprescindíveis. 
“A Editora A União preten-
de no próximo ano ampliar 
suas ações e torná-las mais 
transparentes, a exemplo 
da instalação do conselho 
editorial em um colegiado re-
presentativo de instituições”, 
revela o gerente.

“A parceria com a Univer-
sidade Estadual da Paraíba 
resulta na junção de duas es-
colas editoriais muito fortes: 
A União, com sua tradição, 
e a UEPB, com sua experiên-
cia editorial por meio de um 
catálogo impressionante, 
diverso”, elencou o jornalista 
William Costa. “Essa aliança 
foi muito produtiva por isso. 
Temos excelentes profissio-
nais nas duas casas, então, 
do ponto de vista técnico, por 
exemplo, ficou um nível mui-
to alto. Os autores envolvidos 
trouxeram um conteúdo de 
alto valor”.

Lançado ao longo do ano 
em formato digital e físico, 
o diretor de Mídia Impressa 
da EPC disse que a trilogia 
A esperança militante acres-
centou e muito ao perfil de 
Celso Furtado para que  cada 
vez mais os leitores de todo 
o país tenham ideia da gran-

diosidade do paribano. “Se 
antes a gente achava que ele 
era grande, agora, com mais 
informações, temos certeza. 
Ele praticava, por exemplo, 

a literatura epistolar em seus 
diários, algo que eu não 
conhecia e que veio à tona 
nessas publicações”, comen-
tou William Costa.

Coleção ‘A esperança militante’ 
(ao lado) e ‘Pensar o mundo, para 
mudá-lo’ (abaixo): parcerias com 
a UEPB e a ABL, respectivamenteIm
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Foto: Divulgação
Foto: Evandro Pereira

Organizado pelo economista e ex-reitor da UFPB, Rômulo Soares Polari, e pelo professor do Departamento de Economia, 
Ivan Targino Moreira, coletânea foca na inovação e qualidade teórica, metodológica e filosófica de Furtado (foto)
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Com transmissão gratuita pelo Youtube, 3ª edição terá exibição de filmes, debates, mesas-redondas e laboratórios 

Mostra Walfredo Rodriguez 
começa amanhã pela web

Amanhã começa a 3ª 
edição da Mostra de Cinema 
Walfredo Rodriguez. Total-
mente virtual devido à pan-
demia, o evento acontecerá 
pelo canal oficial da iniciati-
va no Youtube (bit.ly/Mos-
traWR), a partir das 10h.

A programação se inicia 
com a apresentação Show me 
the fund, que é um mapea-
mento produzido exclusiva-
mente para os players brasi-
leiros que traz luz ao primeiro 
e fundamental elo da cadeia 
produtiva: os agentes finan-
ciadores. A iniciativa é pro-
movida pelo Projeto Paradiso, 
Brazilian Content e Cinema do 
Brasil. Durante a manhã e à 
tarde serão realizadas pales-
tras e apresentações.

Uma das novidades  edi-
ção será a apresentação dos 
três projetos do Laboratório 
de Desenvolvimento de Pro-
jetos Audiovisuais, o W.R_
Lab, que terá um dos traba-
lhos contemplados com o 
prêmio Paradiso Multiplica, 
que consiste em acompa-
nhamento e desenvolvimen-
to por um dos consultores 
do Projeto Paradiso.

Às 14h, haverá a pales-
tra “Éticas e Estéticas de um 
Cinema Negro: Construção 
de um Imaginário Antir-
racista”, co Thiago Costa e 
mediação de Carolina Por-
to. Em seguida, às 16h30, 
será feito o primeiro Encon-
tro dos Coordenadores dos 
Festivais e Mostras de Cine-
ma da Paraíba.

A partir da 20h, serão 
exibidos os curtas-metragens 
Rafameia, de Mariah Teixeira 
e Nanda Felix, Menino Azul, 
de Odécio Antônio, e Batom 
Vermelho Sangue, de R.B. 
Lima, seguido de um bate-pa-
po com os realizadores, me-
diado pelo jornalista André 
Luiz Maia.

Para o diretor executivo 
da Funjope, Maurício Burity, a 
3ª edição da Mostra Walfredo 
Rodriguez é a síntese de tudo 
que vem sendo realizado 
nesses oito anos. “Nunca se 
investiu tanto no audiovisual 
como nesses oito anos. En-
tão essa Mostra significa que 
foi um investimento positivo, 
pois vários filmes foram pre-
miados em festivais nacionais 
e internacionais, divulgando 

a cidade, além de gerar em-
pregos diretos e indiretos 
que movimentam toda a ca-
deia da economia criativa do 
audiovisual”, afirmou.

Segundo dia
Domingo será o segun-

do e último dia da Mostra. 
Às 10h acontecerá a palestra 
“Regulamentação do VOD no 
Brasil”, com Alfredo Manevy e 
mediação de Ely Marques.

A mesa-redonda “Entre 
Atos e Atitudes: A palavra 
mulher nos corpos audio-
visuais” será às 14h, com 
Danny Barbosa, Ana Célia 
Gomes, Karol Pacheco, Luzia 
Costa, Minom Pinho e Bia 
Marques, com mediação de 
Anna Dinniz.

Um debate sobre organi-
zação da Classe Audiovisual 
no Brasil será aberto às 14h, 
com a participação de  Vânia 
Lima (diretora conselheira ti-
tular da Bravi), Luiz Antonio 
Gerace (presidente do STIC 
nacional) e Maurício Xavier 
(diretor da Conne Nordeste), 
com mediação de Diego Lima 
(representante do Fórum do 
Audiovisual da Paraíba)

ConfiRA os pRinCipAis pREMiAdos dA Edição 2020 

n Mostra Competitiva nacional:
LonGAs-METRAGEns
Melhor Filme: ‘Glauber, Claro’, de César Meneghetti
Direção: José Barahona por ‘Nheengatu’
Roteiro: César Meneghetti por ‘Glauber, Claro’
Personagem Feminino: Kátia Silvério por ‘Chico Rei Entre Nós’
Personagem Masculino: Glauber Rocha por ‘Glauber, Claro’
Fotografia: Eugenio Barcelloni por ‘Glauber, Claro’
Desenho de Som: José Barahona e Damião Lopes por ‘Nheengatu’
Edição: Willem Dias por ‘Glauber, Claro’
Trilha Sonora: Sérgio Pererê por ‘Chico Rei Entre Nós’
Direção de Arte: O júri não atribuiu prêmio
Melhor Longa - Júri popular: ‘Codinome Clemente’, de Isa Albuquerque
CURTAs-METRAGEns
Melhor Curta: ‘A Profundidade da Areia’, de Hugo Reis, e ‘A Pontualidade dos Tuba-
rões’, de Raysa Prado
Direção: Bruna Barros e Bruna Castro por ‘À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente’
Roteiro: Hugo Reis por ‘A Profundidade da Areia’
Desenho de Som: Hugo Reis por ‘A Profundidade da Areia’
Atriz: Zezita Matos por ‘Remoinho’
Ator: André Morais por ‘Pranto’
Fotografia: Igor Pontini por ‘A Profundidade da Areia’
Edição: Bruna Barros e Bruna Castro por ‘À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente’
Trilha Sonora: João Simas, Thierry Castelo, Jales Carvalho, Viviane Vazzi, Pedro e 
André Lucap por ‘Rasga-Mortalha’
Direção de Arte: Raul Luna por ‘Rasga-Mortalha’
Figurino: O Júri não atribuiu prêmio
Melhor Curta - Júri popular: ‘Recôncavo’, de Pedro Henrique Chaves

n Mostra sob o Céu nordestino
LonGAs-METRAGEns
Melhor Filme: ‘King Kong en Asunción’, de Camilo Cavalcante
Direção: Camilo Cavalcante, por ‘King Kong en Asunción’
Roteiro: Camilo Cavalcante, por ‘King Kong en Asunción’
Atriz: Rejane Arruda, por ‘As Órbitas da Água’
Ator: Antonio Saboia, por ‘As Órbitas da Água’
Fotografia: Camilo Soares, por ‘King Kong en Asunción’
Edição: Petrus Cariry e Firmino Holanda por ‘A Jangada de Welles’
Desenho de Som:- João Martins e Juliana Gurgel por ‘Swingueira’
Trilha Sonora: Shaman Herrera por ‘King Kong en Asunción’
Direção de Arte: Helder Nóbrega por ‘Aponta pra Fé’
Figurino: Luján Riquelme, Lia González e Paulo Ricardo por ‘King Kong en 
Asunción’
Melhor Longa - Júri popular: ‘King Kong en Asunción’
CURTAs-METRAGEns
Melhor Curta: ‘Remoinho’, de Tiago A. Neves
Direção: Tiago A. Neves, por ‘Remoinho’
Roteiro: Eduardo Varandas Araruna por ‘Cura-me’
Atriz: Ingrid Trigueiro por ‘Cura-me’
Ator: André Morais por ‘Pranto’
Fotografia: Tiago A. Neves por ‘Reinado Imaginário’
Edição: João Paulo Palitot por ‘Makinaria’
Desenho de Som: Edson Lemos por ‘Pranto’
Trilha Sonora: Paulo Ramon por ‘A Pontualidade dos Tubarões’
Direção de Arte: Ju Escorel por ‘Pranto’
Figurino:- JR Nessim por ‘E Agora Você?’
Melhor Curta - Júri popular: ‘Makinaria’, de Igor Tadeu

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

mostra no Youtube

foto: Divulgação

Por fim, às 20h, sessão 
com o longa Seu amor de vol-
ta (mesmo que ele não quei-
ra), de Bertrand Lira.

Este ano, sete projetos 
foram selecionados pelo edi-
tal Walfredo Rodriguez, sen-

do um longa no valor de R$ 
800 mil, dois curtas no valor 
de R$ 100 mil para realiza-
dores experientes e quatro 
curtas no valor de R$ 50 mil 
para realizadores iniciantes, 
totalizando R$ 1,2 milhão.

Audiovisual

fest Aruanda divulga os vencedores da 15a edição
Encerrado na noite da 

última quarta-feira, em ceri-
mônia no Cinépolis Manaíra, 
em João Pessoa, a 15ª edição 
do Fest Aruanda do Audiovi-
sual Brasileiro apresentou 
os vencedores das mostras 
competitivas.

Na nacional de longa-
metragem, o grande ven-
cedor foi Glauber, Claro, 
documentário de César Me-
neghetti, que ganhou como 
Melhor Filme, Roteiro, Edi-
ção, Fotografia e Persona-
gem Masculino. “Gostaria 
de parabenizar toda equipe 
pelos 15 anos de existência, 
e é importante que seja reco-
nhecido este trabalho com os 

registros de vídeo e áudio”, 
disse o realizador.

Pela contribuição como 
diretor de fotografia ao audio-
visual paraibano, João Carlos 
Beltrão foi o primeiro home-
nageado da noite. Ele lem-

brou que viu o festival nascer 
e que já recebeu um troféu 
anteriormente pelo traba-
lho de direção de fotografia 
no filme Enraizados. “Quero 
agradecer a todos que confia-
ram em mim para entregar a 

câmera e luz para contar sua 
história”, comentou. 

Helena Solberg, a segun-
da homenageada, foi agra-
ciada pelo conjunto da obra 
como cineasta, produtora e 
roteirista. Ela lembrou que 

também integrou o júri do 
Festival e pode assistir uma 
série de filmes e discutir as 
mudanças que ocorrem na 
linguagem. “Acho que o fes-
tival traz oportunidade para 
discussão. Homenagem é 
também momento para refle-
xão e não só sobre o passado, 
mas também sobre o futuro, 
sobre os filmes que queremos 
fazer”, analisou.

Vânia Perazzo, homena-
geada pelo conjunto da obra e 
pioneirismo no cinema parai-
bano, falou da importância da 
UFPB na formação de realiza-
dores de audiovisual e apon-
tou a participação feminina. 
“Desejo que mais mulheres 

encarem essa profissão que 
durante muito tempo foi ex-
clusiva dos homens. Lutemos 
pelo nosso cinema, pois um 
país sem cinema é como uma 
casa sem espelho”.

Dentre os laureados, ‘Chico Rei Entre Nós’, longa da diretora Joyce Prado (E); e o curta ‘Pranto’, com atuação de André Morais (D)

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Fest Aruanda

fotos: Mano de Carvalho/Divulgação

Cena do curta-metragem ‘Batom Vermelho Sangue’, dirigido por  R.B. Lima



As três apostas do júri do 
3° Festival de Música da Paraíba 
integram o ‘Entrevista Funesc’ 
desta sexta-feira: Bixarte, Fi-
losofino e Wil conversam com 
o jornalista Jãmarrí Nogueira 
sobre o evento a partir das 19h, 
através do perfil no Instagram 
da Funesc (@funescgovpb).

A intenção do encontro 
virtual é ampliar o histórico 
de cada um dos três artistas 
que se destacaram entre os 14 
que se apresentaram na noite 
final, ocorrida no dia 6 deste 
mês, no Teatro Paulo Pontes, 
em João Pessoa, e transmitida 
pela Rádio Tabajara. 

Bixarte nasceu em Santa 
Rita, na Região Metropolitana de 
João Pessoa. É poetisa, escritora, 
atriz e rapper. Além do destaque 
no Festival de Música da Paraíba 
em 2020, ela foi bicampeã esta-
dual do Slam Parahyba e fina-
lista do Slam Brasil. Na mesma 
semana de emplacar o primeiro 
lugar no festival, Bixarte recebeu 
a notícia de ter sido selecionada 
para o edital nacional do Natura 
Musical, realizado anualmente. 
Ela está cheia de planos para o 
próximo ano, incluindo o lan-
çamento do EP por este edital. 
Bixarte também foi selecionada 
também para o edital da Lei Al-
dir Blanc.

Ela traz em suas composi-
ções aspectos voltados à identi-
dade de gênero, racismo estrutu-
ral e discursos de ódio diversos, 
baseados em fatos pessoais. A 
paraibana emplacou o máximo 
destaque no festival juntamente 
com Fúria Negra, com a compo-
sição ‘Cê Não Faz’.

A rapper adianta que deve 
lançar, no decorrer do ano, mani-
festos poéticos em seu canal do 
Youtube como forma de anun-
ciar o que estará por vir com o 
novo trabalho, este intitulado 
Tradiarcado. “Devemos estar 
todas envolvidas com esse novo 
álbum patrocinado pela Casa 
Natura. Tem também o novo 
livro, mas ainda não tem data”, 
adianta a artista, que está bus-
cando investir em sua página do 
Instagram, plataforma na qual 
conta com mais de 170 mil se-
guidores, para direcioná-los às 
outras plataformas, como o You-
tube e o Spotify. “Estamos usan-
do o Instagram como a principal 
plataforma, mas estamos agora 
focando na ideia de transformar 
esse pessoal em ouvintes tam-
bém”, comenta. 

Ocupando a segunda po-
sição, J. Caetano (Filosofino) 

ganha destaque na Paraíba a 
partir de sua poesia marginal. 
O artista é também tatuador 
independente, artista visual 
e ativista cultural antirracis-
ta, e aborda em suas canções 
questões como representativi-
dade, a exemplo de ‘Manifesto 
dos Cantos’, canção pela qual 
ganhou também o reconheci-
mento de Melhor Intérprete. 
Caetano também integra a ban-
da Orijàh e integra o trio Filoso-
fino com Daniel Big Jesi (beats) 
e Mariana Santana (flauta).

A terceira posição do fes-
tival foi ocupada por Wil Wan-
dreus, afroindígena ascendente 
da etnia Borun e criado no Rio 

de Janeiro. Wil é pesquisador 
é graduado em Comunicação 
Social, com especialização em 
Permacultura pela UFCA e veio 
para João Pessoa estudar Ciên-
cia das Religiões na UFPB. Com 
passagens em projetos musicais, 
Wil assistiu à segunda edição do 
Festival de Música da Paraíba 
e decidiu participar na edição 
deste ano, em uma composição 
inédita dedicada ao Mestre Sivu-
ca: ‘A Cor de Sivuca’.

Através do ‘Funesc na Rede’, 
são realizadas diversas ativida-
des voltadas ao ambiente virtual, 
incluindo a ‘Entrevista Funesc’. 
Além desta, transmitida apenas 
pelo Instagram, há atividades 

que podem ser acessadas pelo 
público através da Rádio Taba-
jara FM (105.5) como shows, 
debates, reportagens, perfor-
mances e oficinas.

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial no 

Instagram da Funesc
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Edição recebe os vencedores do 
3o Festival de Música da Paraíba

‘Entrevista Funesc’

Pela primeira vez inicio um texto já com 
o título na mão, ou melhor, no papel. Falar so-
bre cancelamento que nem é especificamen-
te a cultura que tanto está em moda agora, é 
falar sobre este ano inteiro. Quantas coisas 
cancelamos nestes últimos tempos? Amigos, 
lugares, viagens, opiniões... Pelos mais varia-
dos motivos, que tem como pano de fundo um 
só: esse tal vírus que anda solto por aí. Mui-
tas pessoas se foram nessa semana deixando 
a gente tenso, ansioso, triste... Pegue as sen-
sações normais de fim de ano e multiplique 
por três. Um resultado difícil de evitar.

Tem gente que está achando bom não ter 
que ser falso por um ano: confraternização, 
amigo secreto, reunião em família. “Graças 
ao bom vírus” não vamos ter esse ano. E va-
mos estragar a ilusão dos outros. Ai de quem 
burlar a lei da não aglomeração, vamos de-
nunciar todos. Vamos também denunciar 
você que é contra a ciência, contra as evidên-
cias, afinal quem você pensa que é para ser 
contra? Ironicamente. Como está chato isso 
e eu também. 

Lembrei então de um pensamento de 
Schopenhauer que vi escrito por aí: “Imagi-
nemos, por um instante, que a humanidade 
fosse transportada a um país utópico, onde 
os pombos voem já assados, onde todo o 
alimento cresça do solo espontaneamente, 
onde cada homem encontre sua amada ideal 
e a conquiste sem qualquer dificuldade. Ora, 
nesse país, muitos homens morreriam de té-
dio ou se enforcariam nos galhos das árvores, 
enquanto outros se dedicariam a lutar entre 
si e a se estrangular, a se assassinar uns aos 
outros.” Infelizmente parece que a gente tem 
buscado esse fim. 

Não queria destilar mau humor na véspe-
ra de Natal. Falou aqui uma voz adolescente 
ressentida que não vai comer peru, nem ba-
lançar na rede no Sertão, como em anos an-
teriores. Espero ao menos que não cancelem 
as férias, ou o meu desejo de isolamento das 
redes sociais. E é isso. Dezembro, nem sei di-
zer... É talvez assim: mais uma multidão que 
passou ali na avenida, quadriculando o corpo 
(cárcere não privado).

Cancelando

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Colunista colaboradora

Retrato de 1859 do filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Fotos: Edson Matos

Destaque

Nesta sexta, ‘Natal na Usina’ 
traz música e sarau on-line

Nesta sexta-feira, continua a programação virtual e 
gratuita de fim de semana do ‘Natal na Usina’: a partir das 
20h, no canal oficial Artistas da Paraíba mo Youtube, haverá 
apresentação musical com Luana Flores e Jéssica Caitano, 
com participação especial da rapper Bixarte. Já às 21h40, 
será a vez do Sarau de Suzy, com a atriz Suzy Lopes, que terá 
como convidados os artistas Paulo Vieira e Renã Herbert. 
Amanhã, a programação segue com shows de Renata Ar-
ruda e Milton Dornellas, às 19h e 21h40, respectivamente. 
Por fim, no domingo, haverá apresentação do Mamulengo 
Estrela o Norte, de Mestre Babi Guedes, às 18h, seguido da 
premiação do Concurso de Presépios.

Bate-papo on-line terá Bixarte (à dir. na foto maior com Fúria Negra), Filosofino (acima, à esq.) e Wil (acima, à dir.)

A exposição Sobrenatu-
reza Incorpórea, de Aurora 
Caballero e Guto Oca, será 
aberta nesta sexta-feira, às 
17h, na Galeria Casarão 34, 
na capital paraibana. A coleti-
va, promovida pela Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope), é a primeira do edital 
de ocupação do equipamento 
deste ano.

A abertura acontecerá 
de forma remota e pode ser 
acompanhada pelo Insta-
gram, no perfil oficial da ga-
leria (@casarao34).

Presencialmente, as visi-
tas serão de segunda a sexta-
feira, das 10h às 12h, para um 

grupo com no máximo de dez 
pessoas, e devem ser agen-
dadas pelo e-mail eventos.
casarão34@gmail.com. O uso 
de máscara é obrigatório. O 

Casarão 34 vai disponibilizar 
álcool em gel.

Sobrenatureza Incorpó-
rea propõe o trânsito entre 
a concepção de “outras natu-

rezas” a partir da interpreta-
ção de Aurora Caballero e as 
investigações de Guto Holan-
da, que partem para as rela-
ções entre a materialidade e 
o sagrado, buscando outras 
formas de se analisar a natu-
reza que permeiam o misté-
rio, a dúvida e o sobrenatu-
ral, além de pensar o sensível 
oriundo de tais relações com 
o meio ambiente.

Caballero nasceu em 
João Pessoa, onde cursa Ar-
tes Visuais na UFPB, e Oca 
nasceu em São Paulo (SP), 
mas mora na Paraíba desde 
2011, onde desenvolve sua 
produção artística.Aurora Caballero e Guto Oca apresentam ‘Sobrenatureza Incorpórea’

Artes visuais

Em João Pessoa, Galeria Casarão 34 
reabre com uma exposição coletiva

Fotos: Divulgação



Em cinco meses, 25 mil paraibanos saíram do “home office” e voltaram a exercer suas funções de forma presencial

PB tem 4o maior percentual de 
trabalhadores remotos do país

A Paraíba é o quarto es-
tado do país em percentual 
de profissionais atuando em 
trabalho remoto. Segundo 
levantamento do Institu-
to de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), 10,5% dos 
paraibanos ocupados e não 
afastados de suas atividades 
exerceram suas funções à 
distância no mês de outu-
bro. O percentual é superior 
à média nacional (9,6%) e 
está abaixo apenas das re-
gistradas no Distrito Federal 
(21,1%) e nos estados do 
Rio de Janeiro (16,4%) e São 
Paulo (13,9%).

Apesar disso, assim 
como aconteceu em todo o 
país, o número de pessoas 
em trabalho remoto na Pa-
raíba sofreu queda em outu-
bro. De acordo com o Ipea, 
eles somaram 125 mil (mil 
a menos do que o registrado 
em setembro). No início da 
pandemia, no mês de maio, 
o número de trabalhadores 
atuando de forma remota no 
estado era de 150 mil (16,4% 
do total). Ou seja, em cinco 
meses, 25 mil pessoas vol-
taram a trabalhar de forma 
presencial na Paraíba.

O Ipea usou como base 
os dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios Covid-19 (Pnad Covid) 
de outubro, apurada pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Cenário nacional
Ainda de acordo com o 

levantamento, os brasileiros 
que trabalhavam remota-
mente em outubro recebe-
ram 18,5% de toda a mas-
sa de salários efetivamente 
paga aos trabalhadores do 
país embora correspondes-
sem a menos de 10% do con-
tingente de ocupados.

Em outubro, havia 7,6 
milhões de pessoas em tra-
balho remoto no Brasil, o 
equivalente a 9,6% dos 79,4 

milhões de ocupados e não 
afastados de seus trabalhos 
no período. A remuneração 
recebida por esses trabalha-
dores totalizou R$ 33,6 bi-
lhões, dentro de uma massa 
salarial efetivamente recebi-
da de R$ 181,5 bilhões pelos 
trabalhadores ocupados.

De todos os rendimentos 
recebidos pelos trabalhado-
res remotos, 39,1% estavam 
concentrados em São Paulo, 
15,0%, no Rio de Janeiro e 
5,6%, no Paraná.

Se considerada a massa 
de renda obtida por todos os 
trabalhadores, inclusive os 
que atuavam presencialmen-
te, a fatia dirigida às pessoas 
em home office alcançava 
32,98% no Distrito Federal. 
No Rio de Janeiro, 29,14% 
da massa efetivamente re-
cebida por trabalhadores 
do Estado eram de pessoas 
em trabalho remoto. Em São 
Paulo, 24,15% da massa sa-
larial eram de trabalhadores 
remotos.

O contingente de pes-
soas em trabalho remoto no 
país diminuiu em 477 mil 
pessoas em relação a setem-
bro, embora o total de ocu-
pados tenha subido a 84,1 
milhões de pessoas em ou-
tubro, 1,2 milhões de vagas 
a mais que no mês anterior.

O setor de serviços em-
prega 44,3% dos trabalhado-
res em home office, seguido 
pelo setor público (38,4%) e 
indústria (7,0%). No mês de 
outubro, 6,4 milhões dos tra-
balhadores remotos (84,1%) 
atuavam no setor formal, en-
quanto 1,2 milhão estava na 
informalidade (15,9%).

Entre os que estavam 
em trabalho remoto, 65,0% 
eram brancos. Quanto à es-
colaridade, 76,0% desses 
trabalhadores completaram 
o Ensino Superior. Regional-
mente, o Sudeste concentra 
58,4% dos trabalhadores 
remotos, seguido por Nor-
deste (15,9%), Sul (14,5%), 
Centro-Oeste (7,9%) e Norte 
(3,3%).

Os consumidores con-
sultados pela Boa Vista, 
empresa que aplica inteli-
gência analítica na trans-
formação de informações 
para a tomada de decisões 
em concessão de crédito 
e negócios em geral, irão 
usar o 13º salário de 2020 
para quitar dívidas deste 
ano. O porcentual é de 29%, 
menor, contudo, do que em 
2019 (33%)

Por outro lado, a par-
cela de consumidores que 
vai investir os recursos su-
biu de 22% para 25% nos 
dois anos. Já a fatia que vai 
guardar o dinheiro para 
pagar contas no início de 
2021, como IPTU e IPVA, 
passou de 26% em 2019 
para 27% em 2020. A Boa 
Vista entrevistou cerca de 
600 consumidores em todo 
o Brasil.

O restante pretende 
usar o 13º com viagens (5% 
ante 7% em 2019), para 
compras de móveis e ele-
trodomésticos (5% ante 3% 
em 2019), compra de pro-
dutos para ceia de Natal (3% 
ante 4% em 2019), compra 
de roupas e acessórios (3% 
ante 2% em 2019), presen-
tes (2%, mesmo porcentual 
do ano anterior) e comprar 
eletrônicos (1%, mesma fa-
tia do ano anterior).

Poupança
A Boa Vista também 

questionou quanto do 13º 
os consumidores preten-
dem poupar. Segundo a pes-
quisa, 38% responderam 
que querem guardar de 
51% a 100% do benefício. 
Essa fatia era de 31% em 
2019. Em seguida, 25% dis-
seram que não pretendem 
poupar nada, uma queda 
ante a parcela de 31% do 
ano anterior.

Da redação
Com informações da Agência Estado

Adriana Fernandes
Agência Estado

Thaís Barcellos
Agência Estado
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O número de pessoas em trabalho remoto na PB teve queda em outubro e, de acordo com o Ipea, chegou a 125 mil , uma redução de mil  trabalhadores em comparação a setembro

Foto: Reprodução

Gdf shdf ausdasdfPesquisa do Sebrae

Na pandemia, Estado ganha 29 mil 
microempreendedores individuais

A Paraíba no ano de 
2020 contou com a abertura 
de 28.982 novos registros de 
microempreendedores in-
dividuais, de acordo com o 
boletim divulgado pelo Se-
brae. Os dados ainda mos-
tram que, em comparação 
com o mesmo período de 
2019, houve um aumento 
de mais de mil novos regis-
tros durante o ano, já que 
em 2019 foram 27.968 MEIs 
abertos no estado. Os dados 
analisados são referentes até 
a primeira quinzena de no-
vembro de 2020.

A gerente da unida-
de de gestão estratégica e 
monitoramento do Sebrae 
Paraíba, Ivani Costa, afir-
ma que parte desse movi-
mento se deve à alternativa 
encontrada pelos empreen-
dedores nas facilidades de 
abertura. “Essa agilidade 
foi necessária para atender 
às mudanças no mercado”, 
afirma.

“Outro ponto que preci-
sa ser verificado é o grau de 
correlação com processos 
de terceirização na presta-
ção de serviços. A pandemia 

e seus efeitos na economia 
também impactaram na 
criação de novos tipos de 
negócios para acomodar as 
novas demandas dos consu-
midores nesse período. Um 
exemplo foi a massiva for-
malização de motoristas de 
aplicativos para serviços de 
delivery e serviços de trans-
portes para as demandas de 
logística do e-commerce”, 
destaca a gerente. 

Além disso, segundo 
ela, as atividades ligadas 
ao comércio de artigos do 
vestuário, perfumaria, be-

bidas e cuidados com ani-
mais de estimação seguem 
em crescente expansão e 
foram responsáveis pelos 
números mais expressivos 
ao longo deste ano.

Proporção feminina
O boletim também 

mostra a proporção de 
abertura de MEI por mulhe-
res. Na Paraíba, dos 28.982 
novos registros desse ano, 
16.266 foram feitos por ho-
mens e 12.692 por mulhe-
res, ou seja, uma proporção 
de 43,8%.

Crítico de uma aprovação 
rápida da proposta de refor-
ma tributária, o ex-secretá-
rio da Receita, Marcos Cintra, 
divulgou estudo que aponta 
que os setores de agropecuá-
ria e de serviços são os que 
mais teriam aumento de car-
ga tributária se a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
45, que tramita na Câmara, 
for aprovada. Por outro lado, 
a indústria de transformação, 
bancos (intermediação finan-
ceira e seguros), eletricidade, 
gás e esgoto, teriam queda da 
carga tributária.

Pelos cálculos do ex-se-
cretário, que publicou on-
tem os dados, com a abertura 
para 126 setores da econo-
mia, agropecuária, extração 
vegetal e pesca teriam um 
aumento da carga de 25%. Já 
a carga da indústria de trans-

formação cairia 19,72% e a 
dos bancos, 19,35%. O se-
tor de serviços, um dos mais 
críticos à proposta de uma 
alíquota única na reforma, 
teria alta de 24,62%.

Os dados levam em 
conta a criação do Impos-
to sobre Bens e Serviços 
(IBS) com alíquota de 25%, 
substituindo o PIS, Cofins, 
IPI (tributos federais), ICMS 
(estadual) e ISS (municipal) 
por um modelo de tributa-
ção de Imposto sobre Valor 
Agregado (IVA).

Ao Estadão, Cintra de-
fende a necessidade de uma 
discussão da reforma sem 
“preconceitos” e com tempo 
necessário para o debate do 
parecer do relator, deputado 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) 
“É preciso um debate grande 
para corrigir as distorções, 
que criam focos de oposição 
ferrenha à aprovação da re-
forma.”

A disputa em torno da 
proposta e dos números dos 
impactos do texto tem acirra-
do os debates entre entidades 
que representam os diversos 
setores, tributaristas e eco-
nomistas.

Segundo ele, a metodolo-
gia usada tem como base um 
sistema de equações simul-
tâneas geradas com dados da 
chamada “matriz de recursos 
e usos” das contas nacionais 
do IBGE. Cintra diz que incor-
porou o sistema de créditos 
e débitos da PEC. Para ele, 
é equivocada a alegação de 
que o setor de serviços paga 
pouco imposto, e a indústria 
muito.

Peso no bolso
Consultor contratado 

pelo Banco Mundial para me-
dir o impacto do IVA sobre o 
consumo das famílias, Eduar-
do Fleury, diz que a pesquisa 
setorial tem validade limitada 

do ponto de vista de impacto 
de quem paga a conta. Ou seja, 
o consumidor final. Como 
exemplo, Fleury destaca que 
a abordagem setorial não faz 
a conexão entre a indústria e 
o comércio varejista para cal-
cular o impacto real no bolso 
do consumidor. Segundo ele, 
é necessário verificar qual é o 
peso dos produtos e serviços 
no bolso das famílias.

Responsável pela elabo-
ração do texto da PEC 45, o 
diretor do Centro de Cida-
dania Fiscal (CCiF), Bernard 
Appy, alerta para os riscos 
desse tipo de cálculo. “Tem 
vários efeitos que precisam 
ser considerados, incluindo 
a cumulatividade (a cobran-
ça dos impostos em várias 
fases da produção), setor por 
setor”, diz Appy. “O IBS é um 
imposto sobre consumo, não 
é sobre setor. Quem paga im-
posto é destinatário final do 
produto”.

Consumidor vai usar o 
13o para pagar dívida

Reforma tributária favorece bancos 
e prejudica serviços e agropecuária
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Botauto feminino
A final do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino terá o clássico Auto Esporte 
(atual campeão do torneio) e Botafogo (que reúne o maior número de vitórias do 
certame). O chamado Botauto será disputado neste sábado.   Página 16
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Ação será movida pelo Instituto Projeto Público, entidade que promove o debate sobre a governança e cidadania responsável

O reajuste salarial aprovado 
pelos vereadores de João Pes-
soa em benefício próprio será 
contestado na Justiça. É o que 
garante o Instituto Projeto Pú-
blico (IPP), uma entidade civil, 
sem fins lucrativos, que promo-
ve o debate sobre a governança 
e cidadania responsável.

Desde a última quarta-feira 
(16), um grupo de advogados se 
reuniu para discutir o assunto e 
encontrar a melhor alternativa 
para se contrapor à matéria 
aprovada no Legislativo pes-
soense. “Tão logo anunciamos 
que iríamos entrar com uma 
ação, mais de vinte advogados 
se voluntariaram para ajudar 
na elaboração da peça que va-
mos apresentar à Justiça”, ce-
lebra o diretor do IPP, Daniel 
Macedo.

O advogado salienta que 
todos estão trabalhando de for-

ma gratuita para assegurar a 
revogação da medida. A ideia 
é que um juiz designado possa 
conceder o pedido de liminar 
suspendendo os efeitos da lei 
complementar aprovada pela 
CMJP, até julgamento do mérito, 
ressalta Daniel, para quem o 
reajuste é ilegal. “Para além de 
ilegal, a medida desconsidera 
o colapso social decorrente da 
pandemia, e pode gerar impacto 
de até R$ 7,2 milhões nos próxi-
mos anos”, calcula a entidade.

A aprovação do aumento 
ocorreu após votação extra pau-
ta. Além do próprio reajuste, os 
parlamentares aprovaram au-
mento nos vencimentos do pre-
feito, do vice-prefeito e dos se-
cretários municipais a partir de 
2021. Há informações ainda não 
oficiais de que o prefeito eleito e 
diplomado de João Pessoa, Cíce-
ro Lucena (Progressitas), deverá 
abrir mão do reajuste.

De acordo com o texto, de 
autoria da mesa diretora, os 

salários dos vereadores serão 
reajustados de forma escalo-
nada até 2025, passando dos 
atuais R$ 15 mil para R$ 16,7 
mil no próximo ano, chegando 
a R$ 18,991 mil no último ano 
de mandato parlamentar. Já o 
do futuro presidente da Câmara 
dos Vereadores passa de R$ 21,7 
mil para R$ 24,6 mil. Na gestão 
municipal, o prefeito, o vice-pre-
feito e os secretários vão iniciar 
o mandato com salários de R$ 
25,501, R$ 19,175 e R$ 17,432 
mil, respectivamente.

Votação da LOA
Ainda aguarda votação na 

Câmara Municipal de João Pes-
soa a Lei Orçamentária Anual 
(LOA) do exercício financeiro de 
2021. O texto, segundo o calen-
dário apresentado pela Comis-
são de Finanças e Orçamento 
(CFO), presidida pelo vereador 
Damásio Franca (Progressistas), 
deveria ter sido apreciado em 
plenário no último dia 16, mas 

vem passando por ajustes.
A expectativa é que a ma-

téria seja levada ao plenário na 
próxima terça-feira (22), se-
gundo Damásio, que também 
é relator da peça orçamentária. 
Um dos entraves para a vota-
ção foi uma reestruturação no 
orçamento na manutenção e 
implementação das ações rela-
cionadas ao combate à covid-19. 
O prefeito Luciano Cartaxo (PV) 
enviou ontem um novo proje-
to de lei modificando o orça-
mento do Fundo Municipal de 
Saúde, acrescentando recursos 
financeiros a serem utilizados 
no combate à pandemia que 
não estavam previstos quando 
a LOA foi encaminhada para o 
Legislativo.

A Lei Orçamentária Anual 
estima a receita e fixa as despe-
sas da capital paraibana para o 
próximo ano, indicando a pre-
visão de R$ 2.798.653.101,00, 
que serão destinados às ações 
do Executivo em 2021.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Reajuste salarial dos vereadores 
de JP será contestado na Justiça

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Cabedelo e Patos
O TCE rejeitou as contas de Cabedelo 
de 2017, com imputação de débito ao 
ex-prefeito Wellington Viana França (Leto 
Viana), responsabilizado pela quantia de 
R$2.850.138,00, referente a pagamento 
de “servidores fantasmas”, identificados 
na ‘Operação Xeque-Mate’, deflagrada pelo 
MPPB e Polícia Federal; e de 2014 da ex
-prefeita de Patos Francisca Motta, com 
ressarcimento de R$285.328,87, referente 
à falta de comprovação de pagamentos a 
locadoras de veículos.

Gabinete Virtual
Por unanimidade, o Pleno do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) aprovou a 
Resolução 43/2020 instituindo o Gabi-
nete Virtual (GV) como ferramenta de 
auxílio à prestação jurisdicional em todas 
as unidades judiciárias de 1º e 2º Graus. O 
texto, aprovado durante a última sessão 
extraordinária administrativa de 2020, 
teve a relatoria do presidente do TJPB, 
desembargador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos.

Pandemia estudada
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB), por meio do Núcleo Regional 
de Atendimento de Patos, encomendou 
ao Laboratório de Inteligência Artificial 
e Macroeconomia Computacional (Labi-
mec) da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) mais um estudo sobre a pandemia 
da covid-19 na cidade de Patos. Dentre as 
pesquisas, estão dados sobre o balanço da 
doença e sua tendência, a análise do perfil 
dos óbitos e ocupação de leitos.

Gastos com combustíveis
Foram reprovadas pelo TCE as contas do 
ex-prefeito de Itabaiana Antônio Carlos 
Rodrigues de Melo Júnior, relativas a 2016, 
destacando-se entre as irregularidades os 
gastos excessivos e sem comprovação com 
aquisição de combustíveis no valor de R$ 
1.757.622,00. Ficou constatado déficits 
financeiro e orçamentário e o não recolhi-
mento de contribuições previdenciárias 
dos servidores. Em todas as decisões ca-
bem recursos.

Limpeza e transporte
Por unanimidade, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) rejeitou as contas de 2015 
da prefeitura de Caaporã. Foi imputado ao 
ex-prefeito João Batista Soares a quantia de 
R$ 4.930.598,00, valor responsabilizado 
de forma solidária com as empresas be-
neficiadas e citadas no processo, pela rea-
lização de pagamentos sem comprovação 
e irregularidades apontadas nos serviços 
de limpeza urbana e transporte escolar.

Reajuste de subsídios
A Câmara Municipal de Pombal aprovou os 
Projetos de Lei 049, 050 e 051 que reajus-
tam os subsídios do prefeito, vice-prefeito, 
vereadores e secretários municipais a par-
tir de 1º de janeiro de 2021. A votação foi 
feita em duas sessões realizadas na segun-
da-feira (14). Aprovado por unanimidade 
no mesmo dia, ficaram assim os valores: 
prefeito com R$ 23,6 mil; vice-prefeito; R$ 
11,8 mil; presidente da Câmara, R$ 10,725 
mil; vereadores, R$ 7,15 mil; e secretários, 
R$ 5,455 mil.

Melhor café gourmet
A Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou projeto de resolução do 
deputado estadual Ricardo Barbosa (PSB) 
que concede a ‘Medalha do Mérito Empre-
sarial José de Paiva Gadelha’ ao empresário 
José Carlos da Silva Júnior, diretor-presi-
dente do Grupo São Braz, pelo destaque 
empreendedor conferido nacionalmente 
pela Associação Brasileira da Indústria do 
Café (Abic), que elegeu o São Braz como 
o melhor café gourmet produzido pelas 
grandes torrefações do país.

Posse: cerimoniais da Prefeitura e Câmara 
se reúnem hoje para definir solenidade

Os cerimoniais da Prefei-
tura e da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) se reúnem 
hoje para definir horário e deta-
lhes (se será presencial ou por 
videoconferência) das posses 
do prefeito diplomado Cícero 
Lucena(Progressistas) e dos 27 
vereadores eleitos (e também 

diplomados) nas eleições muni-
cipais deste ano.

“Já temos o comunicado de 
que, por causa do agravamento 
da pandemia, o prefeito eleito 
não concorda com a solenida-
de presencial, mas vamos nos 
reunir hoje para planejar e de-
finir todos os detalhes”, afirmou 
ontem a chefe do Cerimonial da 
Prefeitura de João Pessoa (PMJP), 
Socorro Gadelha, ao completar 

que “está de pleno acordo com 
a posição de Cícero Lucena”, e 
que tudo começará a ser devida-
mente projetado nesta reunião 
de hoje.

Ela disse que está em con-
tato com o Cerimonial da CMJP 
para que, mesmo em horários 
diferenciados, tudo transcorra 
de forma parecida e consideran-
do o momento de pandemia que 
vive a cidade, o estado e o país. 

“Concordamos que não há clima 
para solenidades como a de anos 
anteriores”, disse.

Socorro Gadelha (que é so-
brinha da já anunciada secretária 
da Habitação da futura adminis-
tração Cícero Lucena, que possui 
o mesmo nome: Socorro Gadelha) 
prevê que isso exigirá um traba-
lho diferente e que deve haver 
mais planejamento e organização 
da parte dos dois cerimoniais.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

“Vamos em frente e com fé 
em Deus, João Pessoa”. Foi com 
essa frase que o prefeito eleito 
da capital paraibana Cícero Lu-
cena (Progressistas) encerrou 
seu depoimento postado em suas 
redes sociais logo depois de, por 
meio online, ser diplomado pelo 
juiz titular da 64ª Zona Eleitoral, 
Fábio Leandro,do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).

Ontem, por volta das 17h 
e com transmissãopelas redes 
sociais, o prefeito eleito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha Lima 
(PSDB), também foi diplomado.

Cícero considerou o diploma 
um documento que traz inúme-
ros significados e sentimentos e 
que ser diplomado pela terceira 
vez como prefeito de João Pessoa 
traz, acima de tudo, um senso de 
responsabilidade e de compro-
misso. “Este diploma vem mos-
trar que, pelos próximos quatro 
anos, o meu grande foco será 
cuidar da nossa cidade”, afirmou 
Cícero Lucena, que, também pela 
internet, será empossado no car-
go no próximo dia 1º de janeiro.

Ele continuou seu depoi-
mento prometendo “trabalhar 
por uma cidade mais humana 
e mais justa com todos os seus 
moradores, assim também como 

por uma capital mais digna para 
todos os paraibanos”. “Agradeço 
a Deus, em primeiro lugar, e a 
minha família por sempre estar 
ao meu lado; agradeço a todos os 
que confiaram em mim; a todos 
que disseram sim ao nosso pro-
jeto”, frisou.

Ele ainda completou: “Ve-
nho dizer de coração aberto que 
minha vida a partir de hoje está 
dedicada a cuidar não só dos que 
em mim confiaram na campanha 
passada, mas de todos os mora-
dores da nossa linda João Pessoa. 
Serei o prefeito de todos, para 
todos e por todos”.

Desde a zero hora de ontem, 
o TRE começou a expedir tam-
bém os diplomas do vice-prefeito 
eleito (Léo Bezerra, Cidadania), 
dos 27 vereadores eleitos e dos 
três suplentes de cada um dos 
partidos que disputaram o pri-
meiro turno nas eleições em 15 
de novembro.

“Quase todos já receberam. 
Faltam somente alguns suplen-
tes”, afirmou, no começo da tarde 
de ontem, o chefe do Cartório da 
64ª Zona Eleitoral, Éderson Araú-
jo. Os diplomados usaram todos 
os mesmos critérios: acessaram 
a página do Tribunal, fizeram a 
solicitação com apresentação dos 
documentos necessários, recebe-
ram e, em casa mesmo, puderam 
imprimir o documento.

Cícero é diplomado 
pela Justiça Eleitoral

A Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba (DPE-PB) 
realiza hoje a eleição interna 
para a escolha da lista tríplice 
que concorrerá ao cargo de de-
fensor-público-geral do biênio 
2021-2022. Sete candidatos 
disputam o voto da categoria. 
Os três mais votados vão com-
por a lista que será encaminha-
da ao governador João Azevêdo 
(Cidadania) para a escolha do 
novo dirigente. Este ano, os de-
fensores públicos poderão op-
tar entre duas modalidades de 
votação: presencial e eletrônica.

São candidatos ao cargo os 
seguintes defensores públicos: 
Ângela Maria Abrantes, Dirceu 
Abimael de Souza Lima, Gerar-
do Lins Rabello Sobrinho, José 
Celestino Tavares de Souza, 
Maria Madalena Abrantes Silva 
(que já respondeu pelo cargo), 
Ricardo José Costa Souza Barros 
(atual defensor-público-geral e 
que tenta a reeleição) e Ryveka 
Campos Martins Bronzeado.

A alternativa (entre eletrô-
nica ou presencial) foi aprovada 
pelo Conselho Superior da DPE
-PB como medida de prevenção 
à disseminação do vírus causa-
dor da covid-19 (Sars-CoV-2). 
Aproximadamente 80% dos 
defensores públicos da Paraíba 
estão classificados no grupo de 

risco, seja pelo fator da idade ou 
por comorbidades.

Quem escolheu o voto ele-
trônico informou, no prazo es-
tabelecido pela Comissão Elei-
toral, a sua opção. O defensor 
receberá no e-mail institucional 
um link para a votação, que fica-
rá ativo no horário estabelecido 
para a eleição, das 8h às 17h. Ao 
final do processo, será enviado 
para o e-mail um comprovante 
de votação.

Já os defensores que op-
taram pelo voto presencial 
deverão comparecer, também 
das 8h às 17h, à sede adminis-
trativa, localizada à Rua Depu-
tado barreto Sobrinho, 168, no 
Bairro Tambiá, em João Pessoa.

O presidente da Comissão 
Eleitoral, o defensor público 
Argemiro Queiroz de Figuei-
redo, explica que cada defen-
sor público pode votar em até 
três candidatos. O voto será 
considerado nulo caso o de-
fensor ultrapasse as três indi-
cações. A apuração terá início 
logo após o fim da votação e 
o resultado será conhecido 
ainda hoje. A Comissão Eleito-
ral também é composta pelos 
defensores públicos Antônio 
Rodrigues (primeiro-secre-
tário) e Philippe Mangueira 
(segudo-secretário).

Sete nomes disputam 
eleição na Defensoria
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STF libera estados para compra 
de vacinas sem aval da Anvisa
Medida pode ser tomada em caso de descumprimento do plano nacional de vacinação por parte do Governo Federal

O ministro Ricardo Le-
wandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), autori-
zou governadores e prefeitos 
de todo o país a adquirir vaci-
nas registradas por autorida-
des sanitárias estrangeiras, 
caso a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
não dê aval ao imunizante es-
trangeiro dentro de um prazo 
de 72 horas. A medida pode 
ser tomada em caso de des-
cumprimento do plano na-
cional de vacinação por parte 
do governo Federal.

A Anvisa alega que a lei 
prevê o prazo de 72 horas para 
que dê aval ou não ao uso no 
país de imunizantes para a 
covid-19 registrados pelas au-
toridades sanitárias dos Esta-
dos Unidos, Europa, China ou 
Japão. O aval automático para 
a entrada dos produtos só será 
dado se a agência não se ma-
nifestar nesse prazo. O órgão 
não estipula o mesmo prazo 
no caso em que estas vacinas 
obtenham apenas a autoriza-
ção emergencial para uso na-
queles países.

O imunizante da Pfizer, 
por exemplo, obteve apenas 
este aval emergencial nos EUA 
e no Reino Unido, onde já co-
meçou a ser utilizado. O pedido 
à Anvisa para importar e distri-
buir uma vacina já registrada 
em outro país só pode ser feito 
pelas fabricantes. Ou seja, um 
governador não pode tomar 
essa iniciativa.

O prazo normal da Anvi-
sa para análise de registro de 
vacinas contra a covid-19 é de 
até 60 dias. O tempo pode cair, 
caso a fabricante tenha ado-

tado a “submissão contínua” 
de documentos e já tenha en-
tregue parte de seus estudos. 
Também se houver registro nas 
autoridades sanitárias citadas 
na lei. Registrada, a vacina pode 
ser distribuída em massa e até 
para a rede privada

No caso do uso emergen-
cial, a Anvisa estima que leva-
rá até 10 dias na análise. Esse 
tipo de aplicação emergencial 
só pode ser feito no SUS, em 
grupos restritos, como de ido-
sos e profissionais de saúde. 
Não há ainda pedidos de regis-
tro de vacinas ou de uso emer-
gencial à Anvisa.

Ações
Lewandowski tomou a 

mesma decisão em dois pro-
cessos distintos: um do go-
verno do Maranhão e outro 
do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
(OAB), que fez o pedido para 
todos os estados e municípios 
brasileiros.

No último dia 9, o Con-
selho Federal da OAB entrou 
com ação no Supremo apon-
tando omissão do governo 
Jair Bolsonaro em razão da 
demora em fornecer um pla-
no definitivo nacional de imu-
nização e garantir o efetivo 
acesso da população à vacina 
contra a covid-19.

Procurado pela reporta-
gem, o governo do Maranhão 
informou que “tem buscado 
alternativas para a vacinação 
da população”.

Ao acionar a Suprema 
Corte, a OAB destacou uma de-
claração dada pela Anvisa em 
novembro de que “uma even-
tual aprovação de uma vacina 
pela autoridade regulatória da 
China não implica aprovação 
automática para o Brasil”.

O ministro Ricardo Lewandowski autorizou governadores e prefeitos de todo o país a adquirir vacinas registradas por autoridades sanitárias estrangeiras

Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

Sexta rodada

Aprovada concessão de 22 aeroportos

A Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) 
afirmou que ontem foram 
aprovados os documentos 
jurídicos da sexta rodada 
de concessão para 22 ae-
roportos. A entrega das 
propostas será no dia 1º de 
abril de 2021 e o certame 
será no dia 7 de abril. O pro-
cesso da sexta rodada de 
concessão de aeroportos foi 
aprovado pelo Conselho do 
PPI, em 15 de dezembro, e 
no plenário do Tribunal de 
Contas da União (TCU), no 
último dia 8 de dezembro. 
Juntos, os aeroportos da ro-

dada representam 11% do 
total dos passageiros pagos 
movimentados no mercado 
brasileiro de transporte aé-
reo em 2019.

Os documentos con-
templam o edital de leilão 
e as minutas de contrato 
para a licitação dos aero-
portos de Curitiba/PR, Foz 
do Iguaçu/PR, Navegantes/
SC, Londrina/PR, Joinville/
SC, Bacacheri/PR, Pelotas/
RS, Uruguaiana/RS e Bagé/
RS, formando o Bloco Sul; 
dos aeroportos de goiânia/
gO, São Luís/MA, Teresina/
PI, Palmas/TO, Petrolina/PE 
e Imperatriz/MA, formando 
o Bloco Central; e dos aero-
portos de Manaus/AM, Porto 

Velho/RO, Rio Branco/AC, 
Cruzeiro do Sul/AC, Tabatin-
ga/AM, Tefé/AM e Boa Vista/
RR, formando o Bloco Norte.

Entre as novas regras do 
edital aprovado está a exclu-
são da exigência de ateste de 
viabilidade econômica por 
instituição financeira. Ainda 
na minuta do contrato, foi 
esclarecida a indenização de-
vida no caso de encampação.

A contribuição inicial 
de cada bloco ficou definida 
com valores mínimos de R$ 
47.865.091,02 pelo Bloco 
Norte, R$ 130.203.558,76 
pelo Bloco Sul e R$ 
8.146.055,39 pelo Bloco 
Central. Esse valor será 
pago imediatamente após 

o leilão, acrescido do ágio 
ofertado pela licitante para 
definir o vencedor.

A Anac explicou que 
nesta rodada a contribui-
ção variável a ser paga pe-
los vencedores não é uma 
parcela fixa, mas um por-
centual da receita obtida a 
partir do quinto ano.

O valor dos contratos 
contempla a receita esti-
mada de toda a concessão, 
totalizando R$ 14,5 bilhões 
para os três blocos, sendo 
R$ 3,6 bilhões para o Bloco 
Norte; R$ 7,4 bilhões para 
o Bloco Sul e R$ 3,5 bilhões 
para o Bloco Central. O total 
de investimentos previstos 
é de R$ 6,1 bilhões.

Trabalho infantil diminui de 2016 a
2019, mas ainda atinge 1,768 milhão

O trabalho infantil di-
minuiu de 2016 a 2019, mas 
ainda atingia 1,768 milhão de 
crianças e adolescentes de 5 a 
17 anos no ano passado, mos-
tram dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua) di-
vulgados ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBgE). Em 2016, 5,3% 
da população total nessa faixa 
etária realizava trabalho infan-
til, ante 4,6% ano passado.

A lentidão na redução 
aumenta o tamanho do desa-
fio de erradicar totalmente o 
trabalho infantil até 2025, con-
forme o compromisso com os 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), das Nações 
Unidas, firmado pelo Brasil.

Para Isa de Oliveira, se-
cretária-executiva do Fórum 

Nacional de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho Infan-
til (FNPETI), o compromisso 
de 2025 poderá ficar ainda 
mais distante por causa da 
crise causada pela covid-19 e 
por uma redução de ações de 
fiscalização pelo governo fe-
deral. Os dados do IBgE desta 
quinta-feira ainda não captam 
os efeitos da pandemia. “O 
prognóstico é de retrocesso 
social”, disse Isa.

Segundo a especialista, a 
queda no número de crianças 
e adolescentes no trabalho 
infantil vem desde 1992, ano 
para o qual há os primeiros da-
dos, ainda da Pnad anual. Em 
três décadas, o aumento da fis-
calização puxou a diminuição 
do trabalho infantil, disse a se-
cretária-executiva do FNPETI. 
O Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti), criado 
em 1996 pelo governo federal, 
e a atuação do Ministério Pú-

blico do Trabalho (MPT), cons-
truído ao longo dos anos 1990, 
fizeram parte do movimento.

Os dados da Pnad de 
1992 não são comparáveis 
com os atuais, segundo o 
IBgE, porque mudaram os 
critérios para caracterizar o 
trabalho infantil e as metodo-
logias para estimar os contin-
gentes populacionais. Apenas 
para ilustrar, em 1992, havia 
9,644 milhões de crianças e 
adolescentes ocupados no 
mercado de trabalho. Em 
2002, o número passou para 
6,726 milhões.

Já em 2019, o total de 
crianças e adolescentes de 
5 a 17 anos que executavam 
algum trabalho - seja em “ati-
vidade econômica”, seja para 
“autoconsumo” da família - foi 
de 2,003 milhões. O total em 
situação de trabalho infantil, 
1,768 milhão, é menor porque 
nem toda atividade é classi-

ficada assim. A partir dos 14 
anos, é possível trabalhar le-
galmente, como aprendiz ou 
com carga horária reduzida.

A redução do trabalho in-
fantil foi concentrada no setor 
formal da economia, ressal-
tou a secretária-executiva do 
FNPETI, mas persiste no setor 
informal. Em 2019, havia 772 
mil jovens de 16 a 17 anos 
com ocupações informais, 
considerados em situação de 
trabalho infantil.

O problema também está 
associado à pobreza e à vulne-
rabilidade social das famílias, 
disse Isa de Oliveira. Embora 
o número de pessoas viven-
do na pobreza tenha crescido 
entre 2016 e 2019, princi-
palmente como resultado da 
recessão de 2014 a 2016, as 
ações de fiscalização podem 
estar por trás da continuidade 
da redução, ainda que lenta, 
do trabalho infantil.

Vacinação obrigatória

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu aval 
ontem para que os governos locais possam esta-
belecer medidas para vacinação compulsória da 
população contra a covid-19. Conforme o enten-
dimento, a União, os estados, o Distrito Federal e 
os municípios podem estabelecer medidas legais 
pela obrigatoriedade, mas não podem determinar 
a vacinação forçada. 

O caso foi julgado de forma preventiva. Até 
o momento, nenhum dos laboratórios que desen-
volvem a vacina contra o novo coronavírus pediu 
autorização da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) para comercialização do produto. 

Com a decisão, nenhuma lei poderá prever que 
o cidadão seja levado à força para tomar a vacina, 
mas a eventual norma poderá prever a restrição de 
direitos pela falta de comprovação da vacinação, 
como deixar de receber um benefício, ser proibido de 
entrar em algum lugar ou ser impedido de realizar 
matricula escolar na rede pública de ensino. 

No mesmo julgamento, a Corte decidiu que pais 
ou responsáveis de crianças e adolescentes também 
são obrigados a vacinarem seus filhos. 

O entendimento do Supremo foi firmado no 
julgamento de três processos. A Corte julgou ações 
protocoladas pelo PDT para que o tribunal reconheça 
a competência de estados e municípios para determi-
nar a vacinação compulsória e pelo PTB, cujo objetivo 
era garantir que a imunização não seja compulsória. 
Também foi julgado o caso de uma casal vegano que 
se recusou a vacinar os filhos por convicções pessoais. 
esse caso chegou ao STF antes da pandemia.

Mateus Vargas e 
Rafael Moraes Moura
Agência estado

André Richter
Agência Brasil

Vinicius Neder
Agência estado

Cristian Favaro
Agência estado
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Fernando Diniz afirma que jogadores entenderam a importância da partida contra o Atlético-MG na vitória de 3 a 0

São Paulo volta a abrir sete
pontos como líder da Série A

O técnico Fernando Di-
niz destacou a atuação do 
time diante do vice-líder do 
Campeonato Brasileiro, no 
confronto que colocou fren-
te a frente as duas equipes 
de melhores campanhas no 
torneio, O Tricolor impôs o 
seu ritmo de jogo e conse-
guiu recuperar a vantagem 
de sete pontos na ponta da 
tabela. Agora, o São Paulo 
detém 53 pontos em 26 ro-
dadas e é seguido pelos atle-
ticanos, com 46, e pelo Fla-
mengo, com 45.

“A maior satisfação é 
ver que os jogadores en-
tenderam a importância do 
jogo, porque sabiam que era 
necessário melhorar após o 
clássico. O time se dedicou 
e trabalhou demais”, disse o 
treinador são-paulino, que 
completou.

“Foi um trabalho árduo 
e todos tiveram uma parti-
cipação muito forte no jogo. 
Os jogadores que entraram 
também estavam com uma 
energia positiva”, afirmou o 
comandante.

Com o triunfo após o 
revés no Majestoso do últi-
mo final de semana, fora de 
casa, a equipe são-paulina 
abriu novamente sete pon-
tos na tabela.

Site do São Paulo

A semana começou com uma polêmica das 
grandes no mundo dos esportes. É que a revista 
France Football, uma das mais conceituadas pu-
blicações sobre futebol, divulgou a lista com os 
onze jogadores que compõem o melhor time de 
todos os tempos. A escalação foi feita a partir da 
escolha de 140 jornalistas ao redor do mundo. 

Como em toda lista, há contestações após sua 
divulgação. Quem ficou de fora, quem merecia en-
trar no time e não entrou. Para tentar reduzir o 
impacto dos protestos que certamente viriam, a 
France Football criou três times, como um prêmio 
de consolação para quem está na história do fu-
tebol, mas não conseguiu vaga para o elenco titu-
lar. Todas as equipes foram montadas no esquema 
3-4-3.

Para o primeiro esquadrão, foram estes os 
escalados: Lev Yashin (RUS); Paolo Maldini (ITA), 
Franz Beckenbauer (ALE) e Cafu (BRA); Pelé 
(BRA), Lothar Matthäus (ALE), Xavi (ESP) e Diego 
Maradona (ARG); Cristiano Ronaldo (PT), Ronal-
do Fenômeno (BRA) e Lionel Messi (ARG). 

Para o “time B”, foram escalados: Gianluigi 
Buffon (ITA); Roberto Carlos (BRA), Franco Bare-
si (ITA) e Carlos Alberto (BRA); Alfredo di Stefano 
(ARG), Frank Rijkaard (HOL), Andrea Pirlo (ITA) e 
Zinédine Zidane (FRA); Ronaldinho (BRA), Johan 
Cruijff (HOL) e Garrincha. 

Vou me abster de citar a terceira escalação, e 
ainda de entrar em todas as polêmicas possíveis, 
suscitadas a partir das três listas. Não consigo, 
no entanto, passar sem dizer que é estranho me 
deparar com listas em que de 33 jogadores, Zico 
não faça parte de nenhuma delas. Há tantos ou-
tros que poderiam ter entrado ao menos no ter-
ceiro elenco, mas listas são assim, injustas e po-
lêmicas por essência. E apesar de ter visto Cafu, 
o mais contestado da primeira lista, jogar em alto 
nível pelo São Paulo e pela Seleção, prefiro Philipp 
Lahm, que jogava nas duas laterais, de zagueiro, 
de volante, e do que mais precisassem. 

Além da polêmica, o que eu quero mesmo é 
falar sobre os dois primeiros times. Estas listas 
envolvem jogadores que não atuaram na mes-
ma época, e buscam sempre sua fase no auge, 
até em posições por onde atuaram. Ronaldinho, 
por exemplo, jogou a maior parte da sua carrei-
ra como meia atacante, pelo centro, mas foi como 
ponta esquerda que ele fez as temporadas mais 
incríveis pelo Barcelona. 

Entendo perfeitamente o mérito de todos os 
jogadores que estão na primeira lista. Não vim 
aqui para contestar. Digo, no entanto, que se estes 
elencos existissem como times de futebol, torce-
ria para o segundo. 

Nem que sofresse. Nem que soubesse estar do 
lado dos perdedores. Sim, porque é virtualmente 
impossível vencer um adversário que tem Cristia-
no Ronaldo, Ronaldo Fenômeno e Messi formando 
um trio de ataque, recebendo passes e lançamen-
tos de Xavi, e ainda tendo Pelé e Maradona na che-
gada. Seria um time implacável.

Mesmo assim, eu fico com o segundo, e che-
go a suspirar com a beleza que seria ver Zidane 
e Garrincha atuando pelo mesmo lado do campo, 
com mais dois atacantes que de postes, não têm 
nada. Pirlo na armação de jogadas. O capitão do 
Tri atuando novamente em alto nível. Seria uma 
bela oportunidade para Cruijff reimplantar seu 
carrossel, colocar Rijkaard de pivô, e ainda Ro-
berto Carlos no ataque, tal qual era escalado nos 
times de videogames que fizeram a infância da 
minha geração.

A polêmica 
das listas

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Líder isolado do torneio, 
o São Paulo fará uma pau-
sa na disputa do Brasileirão 
para iniciar a briga por uma 
vaga na final da Copa do Bra-
sil: na próxima quarta-feira 
(23), às 21h30, em Porto Ale-
gre, enfrentará o Grêmio no 
duelo de ida da semifinal.

Apesar da segunda co-
locação no Campeonato Bra-
sileiro, o Atlético Mineiro de 

Jorge Sampaoli tem um rival 
a mais para vencer em sua 
cruzada pelo título nacional 
- a própria inconsistência. A 
dura derrota por 3x0 para o 
São Paulo nessa quarta (16) 
foi mais um alerta para o 
time comandado pelo argen-
tino, que tem grandes aspi-
rações na competição, mas 
segue deixando pontos pelo 
caminho.

A partida de “seis pon-
tos” contra o atual líder da 
competição era tida como 
crucial na briga pelo troféu, 
já que poderia encurtar a 
considerável distância en-
tre os clubes na tabela. Com 
o revés, o Galo vê o São 
Paulo abrir sete pontos de 
diferença, com apenas 12 
rodadas restantes até o fim 
da competição.

Jogadores do São Paulo em comemoração de mais um gol na vitória sobre o Atlético Mineiro, no Morumbi

Foto: Rubens Chiri/SãoPaulo

O técnico Cuca tem vá-
rios motivos para se queixar 
no Santos: dificuldades finan-
ceiras, turbulência política, 
surto de covid-19, desfalques 
importantes e outros proble-
mas. No entanto, o treinador 
preferiu valorizar o que tem 
à disposição e enaltecer os jo-
vens jogadores, vários deles 
decisivos para a goleada por 
4 a 1 sobre o Grêmio que le-
vou a equipe à nona semifinal 
de Libertadores.

Cuca teve de preservar 
quase todos os titulares na 
derrota por 4 a 1 para o Fla-
mengo no fim de semana. Os 
jovens receberam críticas, 
mas hoje deram conta do re-
cado e foram fundamentais 
para o triunfo na Vila Belmi-
ro, especialmente o atacante 
Kaio Jorge, autor de dois gols.

"O que me dói muito é 
expor a meninada no domin-
go como expus. Dói o coração. 
Não faz mal eu tomar quatro 
no Rio de Janeiro e arriscar 
6 ou 8, mas tinha que dar o 
ideal para hoje, essa intensi-
dade. Hoje foram monstros. 
Esse jogo não foi ganho só 
hoje, foi trabalhado com a 
derrota dolorosa do Flamen-
go", ressaltou o treinador, em 
entrevista coletiva após a vi-
tória.

"Eu sabia do potencial 
deles. Nunca me queixei das 
dificuldades. Eu valorizo o 
que tenho. Quando Grêmio 
empatou em Porto Alegre, 

vem raiva muito grande por-
que guris não merecem. E 
conseguimos entender. Hoje 
eu entendi porque sofremos 
o gol lá. Tivemos início avas-
salador. Pegamos confiança, 
corpo e fizemos um grande 
jogo", avaliou.

Questionado sobre as in-
tempéries que o Santos teve 
de superar para eliminar o 
Grêmio e se colocar entre os 
quatro melhores da Liberta-

dores, Cuca não reclamou, 
mas expôs as adversidades, 
incluindo a ausência de di-
nheiro no clube. "Última coi-
sa que pensamos no Santos 
é dinheiro, até porque está 
curto. Mas temos alegria para 
trabalhar", pontuou.

"Devíamos perguntar ao 
torcedor do Santos a alegria 
que ele sente. Tanta dificul-
dade, pai do céu. Jogador 
com covid-19, que na hora H 

não pode jogar. E a gente vai 
criando opções. Não dormi-
mos para pensar no Pituca, 
Pará, Jobson, Soteldo fora. A 
gente se pergunta e os meni-
nos aparecem", comentou. O 
comandante santista valori-
zou os garotos crias da cate-
goria de base, que, segundo 
ele, estão "virando homens" 
em campo.

"Passamos para eles a 
confiança e dão resultado 
desse. Fico muito feliz. Não 
sei se vamos para a final, mas 
estou muito orgulhoso des-
ses meninos. Eles estão se 
transformando em homens 
dentro do campo. É a maior 
alegria do nosso trabalho", 
observou o técnico, que con-
tou que chamou o ex-jogador 
Zé Roberto para dar uma pa-
lestra motivacional aos atle-
tas na véspera do confronto.

Na próxima fase, o San-
tos vai enfrentar o vencedor 
de Racing e Boca Juniors em 
busca de uma vaga na final, 
disputada em jogo único, no 
fim de janeiro, no Maracanã. 
No Brasileirão, o título está 
muito distante e o objetivo é 
mais modesto: ficar na parte 
de cima da tabela.

"O Santos sempre chega, 
não podemos duvidar, mas é 
pé no chão. Vamos passar Na-
tal e Ano Novo maravilhosos. 
Sabíamos que não lutaríamos 
pelo título do Brasileirão, mas 
que estaríamos na parte de 
cima. Nosso elenco não é para 
três competições, temos time 
ajustado e muitos meninos".O técnico Cuca vibrou demais com o show dos meninos da Vila no Grêmio

Libertadores

Cuca fala com orgulho em comandar
os “meninos” da Vila na temporada

Foto: Staff Images / CONMEBOL

Agência Estado
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Torcedor do Sport ganha o prêmio Fifa

Sapé está na final da Liga de Futsal

Rússia está fora
das Olimpíadas

Perilima busca hoje vaga nas semifinais da Copa do Nordeste

Marivaldo Francisco da Silva, torce-
dor do Sport Clube do Recife, que 
caminha 60 quilômetros para ver o 
time de seu coração,  foi o vencedor 
do prêmio Fifa Fan Award 2020, 
destinado ao torcedor do ano, anun-
ciado, ontem, pela entidade máxima 
do futebol mundial em solenidade 
realizada de forma remota na Suíça. 
Marivaldo, rubro-negro e pernam-
bucano, que tem 47 anos, levou a 

melhor sobre um filantropo escocês 
e torcedores colombianos na premia-
ção dos melhores do ano. Ele mora 
em Pombos, interior de Pernambuco. 
Esta é a segunda vez consecutiva 
que um torcedor brasileiro conquista 
o prêmio de fã do ano. Na tempo-
rada passada, a conquista ficou com 
Silvia Grecco, que leva o filho defi-
ciente visual ao estádio e narra os 
jogos do Palmeiras para ele.

A Liga Metropolitana de Futsal está 
na reta final de sua competição e 
o primeiro finalista saiu na última 
quarta-feira, no Ginásio Hermes 
Taurino, em Mangabeira, quando 
a seleção sapeense venceu a SM 
Metalúrgica, da cidade de Bayeux, 
por 3 a 0, com gols de Theo Nunes, 
Jefferson e Rodolfo. A decisão está 
programada  para o próximo domin-
go, a partir das 11 horas, no mesmo 

local. Boi Bravo ou Super 5, ambos 
de Santa Rita, será o adversário da 
seleção sapeense. A competição 
teve início no dia 26 de setembro e 
contou na fase classificatória com a 
participação de 24 clubes, divididos 
em quatro grupos de seis equipes. 
Apesar da pandemia do novo coro-
navírus todos os cuidados sanitários 
estão sendo observados pela Liga 
Metropolitana na disputa do torneio.

A Corte Arbitral do Esporte confir-
mou, ontem, uma suspensão de 
dois anos à Rússia pelo escândalo 
de doping, o que faz com que o país 
seja proibido de usar seu nome, sua 
bandeira e seu hino nas competições 
até dezembro de 2022, incluindo os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano 
que vem, e os Jogos de Inverno, que 
serão em Pequim, na China, no iní-
cio de 2022. A decisão da CAS vem 
do julgamento do recurso impetrado 
pela Rusada, a agência antidoping 
russa, da punição de quatro anos 
imposta pela Agência Mundial An-
tidoping no ano passado. “O painel 
da CAS determinou por unanimi-
dade que a Rusada não está em 
conformidade com o Código Antido-
ping Mundial em conexão com sua 
falha em obter a entrega dos dados 
subjacentes para a Wada”, iniciou o 
tribunal em sua decisão. 

A Desportiva Perilima busca, hoje a partir das 15 horas, diante do CSA, de Alagoas, no Estádio Ademir Cunha, em Paulista-PE, uma 
vaga nas semifinais da Copa do Nordeste Sub-20, que vem acontecendo apenas nas Região Metropolitana do Recife. A equipe 
paraibana tem 100% de aproveitamento na disputa com três vitórias no Grupo C, o mesmo desempenho de outros três concorrentes 
ao título como Sport no Grupo D, Náutico no Grupo E e Santa Cruz no D, todos com nove pontos. Os outros confrontos das semifinais 
de hoje serão Sport x Fortaleza, Náutico x Ceará e Santa Cruz x CRB. As semifinais da competição estão previstas para o próximo 
domingo, dia 20, e a grande final na próxima terça-feira, conforme informações do site da CBF n amanhã de ontem. 

Curtas
Foto: Instagram/Perilima

Depois do empate de 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas, time se reapresenta hoje na Maravilha do Contorno

Botafogo retoma treinos para 
definir vaga na Copa do NE

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O Botafogo se reapre-
senta hoje na Maravilha do 
Contorno para iniciar a sua 
preparação para o segundo 
e decisivo confronto contra 
o Atlético de Alagoinhas-BA 
pela Pré-Copa do Nordeste. 
A partida está marcada para 
a próxima terça-feira (22), no 
Estádio Almeidão, às 21h30 
,onde o time paraibano, jo-
gando em casa, buscará a 
classificação para a fase de 
grupo da maior competição 
regional do país.

Na última quarta-feira as 
equipes se enfrentaram no Es-
tádio Carneirão na cidade de 

Alagoinhas, casa do Atlético e 
o resultado foi o empate em 1 
a 1. Dentro de campo a equipe 
paraibana foi melhor durante 
a maior parte da partida, mas 
acabou saindo atrás do placar 
após o lateral Christianno co-
meter uma penalidade que foi 
convertida pelo lateral esquer-
do Felipinho, sem chance de 
defesa para o goleiro Felipe.

Depois do gol, o Botafogo 
passou a ter dificuldades na 
criação de jogadas até que em 
uma cobrança de escanteio 
primorosa, Marcos Aurélio 
encontrou o atacante Ramon 
que marcou o gol de empate 
botafoguense. Esse foi o se-
gundo confronto entre as duas 
equipes em 2020 e a segunda 
ocasião onde as duas equipes 
saíram de campo empatadas. 
A primeira foi em fevereiro 
desse ano quando, também 
jogando na Bahia, as equipes 
empataram em 0 a 0 pela Copa 
do Brasil, resultado que clas-
sificou o Belo para a segunda 
fase da competição nacional. 

Dessa vez, o empate em 
João Pessoa está fora de co-
gitação para o Botafogo que 
treinará durante o fim de se-
mana em busca das correções 

necessárias para que a equipe 
chegue forte para a partida 
decisiva da qual depende todo 
o planejamento do clube para 
2021 - em caso de classifica-
ção para a fase de grupos, o 
clube terá acesso a cerca de 

R$ 1,2 milhão em cotas de 
participação. 

Para a partida, o time 
deve contar com o retorno 
do volante Fernando Júnior e 
do meia-atacante Diego Rosa 
que vinha sendo titular do 

time até ser diagnosticado 
com covid-19, já tendo cum-
prido com a quarentena os 
atletas podem ser alternativas 
importantes para o técnico 
Evaristo Piza. Por outro lado, 
o treinador botafoguense se-

guirá sem o lateral esquerdo 
Mário, o zagueiro Donato e o 
goleiro Rhuan, estes, foram 
diagnosticados com o corona-
vírus na última segunda-feira 
e por isso, seguirão em qua-
rentena.

O goleiro Felipe é um dos jogadores 
mais importantes no Botafogo, não 
só pela grande experiência, mas 
também pelo espírito de liderança

Foto: Instagram/Botafogo

Futebol feminino

Botauto na decisão do Campeonato Paraibano
Foto: Instagram/Botafogo

E foi com muita emoção 
que as duas equipes finalistas 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol Feminino foram 
conhecidas na noite da últi-
ma quarta-feira. Nos pênaltis, 
Auto Esporte e Botafogo se 
garantiram na grande decisão 
que acontece amanhã às 10 
horas, no Estádio Almeidão, 
em João Pessoa, conforme 
decisão da Federação, pro-
motora da competição, onde 
o Botauto marcará o encontro 
entre as atuais campeãs do 
torneio, a equipe automobilis-

ta, e as maiores vencedoras na 
história do certame, as Belas 
do time da estrela vermelha. 

Essa será a segunda vez 
que um Botauto irá decidir a 
principal competição do fute-
bol feminino da Paraíba, em 
2011 quando as duas equipes 
se encontraram para decidir 
o estadual pela primeira vez, 
o triunfo foi botafoguense e 
foi, justamente nessa ocasião 
que as Belas ergueram pela 
primeira vez o título de cam-
peãs paraibanas de futebol. 
Depois dessa conquista o clu-
be venceu outras quatro vezes 
a disputa.

Por outro lado, a equi-

campeãs do ano passado e 
garantir a sua participação 
na Série A2 do Campeonato 
Brasileiro desse ano. Agora, os 
automobilistas, mesmo com 
um elenco bastante reformu-
lado após a saída do treinador 
Guilherme Paiva, hoje auxiliar 
de Gleide Costa no Botafogo. 

Agora, comandado por 
Marconi Araújo, o Auto Espor-
te conseguiu dar a volta por 
cima e desbancar o Kashima, 
que havia chegado com fa-
voritismo para essa disputa 
das semifinais da competição, 
após um empate em 0 a 0 no 
primeiro tempo e a vitória por 
3 a 1 nas grandes penalida-

des. Enquanto isso, as Belas 
também tiveram que vencer 
nos pênaltis, por 3 a 2 para 
garantir sua vaga depois de 
também empatarem em 0 a 
0 no tempo normal.

Com os resultados, os 
dois mais tradicionais times 
de João Pessoa chegam para 
fazer uma final em jogo úni-
co amanhã em uma partida 
que promete marcar mais um 
capítulo histórico do clássico 
mais antigo do futebol parai-
bano, o Botauto.

Não custa lembrar que 
na fase de classificação o Bo-
tafogo goleou o Auto Esporte 
por 4 a 0.

As Belas do Belo voltam a disputar mais uma final de campeonato

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

pe alvirrubra, depois de ficar 
com o vice-campeonato em 
2011, só retornou para a de-

cisão do paraibano feminino 
oito anos depois, mas, nesse 
caso, para levantar a taça de 

Botafogo e Atlético de 
Alagoinhas voltam a se 
enfrentar na próxima 
terça-feira por uma 

vaga na fase de grupos 
da Copa do Nordeste



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00035/2017, em 27.04.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa EMLURPE – EMPRESA DE LIMPEZA 

URBANA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços para recolhimento, transporte, recebimento e destinação 

final de resíduos sólidos. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 15 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviço de Manutenção de Veículos 
Automotivos da Secretaria Municipal de Saúde - Areia/Pb.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00140/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde e: CT Nº 00399/2020 - 17.12.20 - A 

SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTD - R$ 17.401,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa física ou jurídica para serviço de manutenção, limpeza, higie-
nização e desinstalação de ares condicionados da Secretaria de Educação, Areia-PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00139/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00398/2020 - 17.12.20 - 

FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR 27075454811 - R$ 3.150,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO 4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 00167/2017-CPL

OBJETO: Efetuar os Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos Resíduos 
dos Serviços de Saúde (Hospital, SAMU, ESF/SB), para Secretaria de Saúde de Areia/PB.OBJETIVO: 
Prorrogação de Prazo contratual por mais 1 (um) ano, até 31 de dezembro de 2019.FUNDAMEN-
TO LEGAL:Pregão Presencial n°00040/2017, processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei Federal n°. 10520/02, de 17 de Junho de 2002, e subsidiariamente 
pela Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como a Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada.SIGNATÁRIOS:FUNDO MUNICIPAL 
DE AREIA/PB e SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELLI, CNPJ nº 07.575.881/0001-18. DATA 
DE ASSINATURA: 17/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo Aditivo nº 07 ao contrato n° 00199/2018, referente a TOMADA DE 
PREÇOS 00007/2018, PARTES: Prefeitura Municipal deAreia eLJS Construtora EireliEPP, CNPJ. n° 
21.601.339/0001-13; OBJETO: Prorrogaçãode. Prazo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º 
E 2º da LEI 8.665/93. SIGNATÁRIOS: JOÃO FRANCISCO ALBUQUERQUE eLJS CONSTRUTORA 
EIRELI EPP.DATA DA ASSINATURA: 17/12/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
  CONTRATO N.º 38/2020

CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MARIA GARCIA BARROS SILVA, CPF nº 025.633.814-01.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 15/12/2020 a 31/12/2020.

Alagoa Grande(PB), 15 de dezembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no Município de 
Alagoa Grande.

 HOMOLOGAÇÃO
Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação da Chamada Pública nº 002/2020 

a vencedora: MARIA GARCIA BARROS SILVA - item 02, no valor total de R$ 6.400,00 (Seis mil 
e quatrocentos reais). 

 Alagoa Grande(PB), 15 de dezembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB 
NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE E RESCISÃO CONTRATUAL

TOMADA DE PREÇOS 03.2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI/PB, neste ato representada por seu Prefeito 

Murílio da Silva Nunes, vem NOTIFICAR a empresa LJS CONSTRUTORA EIRELI - EPP, CNPJ: 
21.601.339/0001-13, já qualificada no Contrato 002/2019, da aplicação de penalidade culminada 
no art. 87, inciso III e IV, da Lei 8.666/93, qual seja a empresa declarada inidônea, com suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos e da rescisão do contrato mencionado e Oitavo Termo Aditivo, ambos 
expirados em 15.12.2020, conforme decisão fundamentada da autoridade. Assim, fica a empresa 
notificada para, querendo, apresentar DEFESA conforme previsão do art. 109, da Lei nº 8666/93, 
de 21.06.1993, a contar da data da publicação desta notificação, dirigido a Prefeitura Municipal de 
Araçagi, na Av. Olívio Maroja, 278, Centro – Araçagi/PB – CEP: 58.270-000.

Araçagi/PB, 17 de dezembro de 2020.
MURÍLIO DA SILVA NUNES

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2020 - TERMO ADITIVO Nº 001
TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 079/2020

DISPENSA (COVID-19) Nº 019/2020
OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas, conforme condições, quantidades estimativas, esta-

belecidas neste Termo de Referência para atender famílias que se encontram em situação de 
vulnerabilidade social e os alunos da rede municipal de ensino.VALOR DO ADITIVO:R$ 189.200,00 
(cento e oitenta e nove mil e duzentos reais) ou seja 22,91% (vinte e dois vírgula noventa e um por 
cento) do valor inicialmente contratado.CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aroeiras - CNPJ: 
08.865.636/0001-08.CONTRATADO: Coroa Comércio e Fracionamento de Cereais Ltda – CNPJ: 
21.391.428/0001-82.FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.979/2020 e demais normas legais.
Aroeiras - PB, 03 de dezembro de 2020.PUBLIQUE-SE.

MYLTON DOMINGUES DE AGUIAR MARQUES
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO
1º ADITIVO DE 2020
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 2,03% (doze vírgula 

vinte por cento) sobre o valor total do contrato de R$ 144.226,48 (Cento e Quarenta e Quatro Mil 
Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos), no valor de R$ 2.922,64 (Dois Mil 
Novecentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos), totalizando o valor final do con-
trato de nº 00096/2020 datado de 30.09.2020, chegando ao valor total de R$ 147.149,12 (Cento e 
Quarenta e Sete Mil Cento e Quarenta e Nove Reais e Doze Centavos), objetivando a Contratação 
de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Unidade Escolar Alice de Melo 
Viana, Rua Nova – Belém/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS DE 
SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ: 29.769.351/0001-43

JUSTIFICATIVA: Conforme justificativa em anexo.
DATA TERMO ADITIVO: 17/12/2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo especializado para digitalização dos documentos 
do setor de contabilidade entre outros da Administração. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00017/2020. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - Dotação consignada no or-
çamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELÉM e KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - R$ 17.000,00 – Dezessete Mil 
Reais - CT Nº 00111/2020 – 15.12.2020.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2020
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00017/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa no ramo especializado para digitalização dos documentos do 
setor de contabilidade entre outros da Administração; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA LIMA LUCENA - R$ 17.000,00 – 
Dezessete Mil Reais.

Belém - PB, 15 de dezembro de 2020.
RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 12.2020.
OBJETO: Acréscimo de 12,74% (doze vírgula setenta e quatro por cento) ao valor contratado 

de R$ 31.544,40 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), 
representado pelo valor de R$ 4.017,89 (Quatro Mil Dezessete Reais e Oitenta e Nove Centavos), 
objetivando a: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão de obra na 
pavimentação em paralelepípedos das Ruas Projetadas 6 e 7 no Distrito de Rua Nova - Belém/PB

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM – RENATA CHRISTINNE FREITAS 
DE SOUZA LIMA BARBOSA. CONTRATADA: JOSÉ SANDRO LOPES DOS SANTOS – CNPJ: 
26.932.006/0001-90

JUSTIFICATIVA: Trata-se da inclusão de 01 (um) trecho da rua projetada 07, que não foi licitada, 
pois, o primeiro projeto tomado como base para o cálculo do paralelepípedo e meio fio não abrangia 
a extensão completa da rua, ao verificar o ocorrido, foi feito um novo levantamento topográfico.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 17.12.2020
VALOR TOTAL CONTRATO MAIS ADITIVO: R$ 35.562,29 (Trinta e Cinco Mil Quinhentos e 

Sessenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

RENATA CHRISTINNE FREITAS DE SOUZA LIMA BARBOSA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.043/2020/CSL/SEMAS/PMCG

O Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05,considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.043/2020/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à CONTRATA-
ÇÃO DE  EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE ARTES DIGITAIS E VÍDEOS EDUCATIVOS COM 
ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS COM PRODUÇÃO EXTERNA EM HD PARA AS REDES SOCIAIS 
E TODAS AS SUAS PLATAFORMASEM ATENDIMENTO AO CMDDCA, em razão da empresa 
ROBSON FABIO DA SILVA 08357764410, com CNPJ: 33.465.574/0001-94, embasada no art. 24, 
inciso II, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$ 10.000,00(dez mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamen-
tária: Funcional Programática: 08.243.1018.2131(Ações programas rede atendimento criança e 
adolescente).Elemento da Despesa: 3390.39. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 15 de dezembro de2020.
MAÉSIO TAVARES DE MELO

Secretário Municipal de Assistência social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.114/2020/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.114/2020/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMCA/SEMAS/PMCG E ROBSON FABIO DA SILVA 08357764410. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA PARA PRODUÇÃO DE ARTES DIGITAIS E VÍDEOS EDUCATIVOS 
COM ENTREVISTAS E DEPOIMENTOS COM PRODUÇÃO EXTERNA EM HD PARA AS REDES 
SOCIAIS E TODAS AS SUAS PLATAFORMAS EM ATENDIMENTO AO CMDDCA. PRAZO: ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2020. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.114/2020/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, II LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.243.1018.2131 ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39. FONTE DE RECURSOS: 1001, SIGNATÁ-
RIOS: MAÉSIO TAVARES DE MELO E ROBSON FABIO DA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 
(DEZ MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 16/12/2020.

MAÉSIO TAVARES DE MELO
Secretário Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de divulgação móvel, no 

caminhão com painéis de leds para o evento natal iluminado em Campina Grande e pela STTP. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00036/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
04.122.2001.2092 – Ações administrativas da STTP 33.90.39 99 – 1001 – Outros serviços de 
terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CON-
TRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 
00091/2020 - 17.12.20 - ROSEVANIA LAZARO DOS ANJOS - R$ 8.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00036/2020
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00036/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para a prestação de serviço de divulgação móvel, no 
caminhão com painéis de leds para o evento natal iluminado em Campina Grande e pela STTP; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROSEVANIA LAZARO 
DOS ANJOS - R$ 8.000,00.

Campina Grande - PB, 17 de Dezembro de 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.131/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 011/2020

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para Reforma nas Escola Abel 
Mendonça na Comunidade Aparecida, Escola João Guedes Machado no Sítio Poço do João, Escola 
Maria do Carmo Barbosa no Sítio Barra do Vieira, Escola Cassimira Leite Montenegro na Zona 
Urbana e Escola Nevinha Dantas no Distrito de Tataíra no Município de Desterro – PB, conforme 
projeto básico e edital em anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 08:30hs do dia 05 de janeiro de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br , e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 17 de dezembro de 2021.
Nivia Alves de Moura

Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de TNT Antibacteriano Impermeável e Lycra, tendo em vista a confecção 

de capotes e máscaras de proteção para profissionais de saúde e população em geral, visando o 
enfrentamento da pandemia do COVID–19 neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00057/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Esperança e: CT Nº 00380/2020 - 15.12.20 - J H DO NASCIMENTO COMERCIO DE MAQUINAS 
- CNPJ 28.037.287/0001-43 - R$ 31.302,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTA-

ÇÃO DE AVENIDA NA VILA OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência 
nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00127/2020 - Catao Bongiovi Comercio 
e Servicos Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 meses. ASSINATURA: 17.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRENSA ESPECIALIZIDA NO FORNECIMENTO DE PROFIS-

SIONAIS DE SAÚDE, (TERCERIZAÇÃO MEDICOS) PARA O COMBATE AO VIIRUS COVID 19 ( 
CORONA VIRUS) NO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00031/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:06.0001– FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE: 10 122 1011 2091 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO–PESSOA 
JURIDICA. 10 301 1011 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS: 173 339.39 
00 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00101/2020 - 09.12.20 - PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME - CNPJ 20.514.305/0001-29 - R$ 
90.000,00. LOCAL DE EXECUÇÃO: Neste Município

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 28 de 
Dezembro de 2020, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00018/2020, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCU-
LOS TIPO UTILITÁRIO, DESTINADO A ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. 
Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 17 de Dezembro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas para 
Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de João 
Pessoa/PB. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da 
SEPLAN, comunica aos interessados que a empresa AP ENGENHARIA LTDA, interpôs recurso 
Administrativo processo n.º 2020/104588 no dia 14/12/2020, contra o resultado do julgamento da 
Habilitação. Ficam franqueadas vistas ao processo. 

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA N° 33011/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Construção da Praça Cícero Leite no 
bairro do Cuiá em João Pessoa/PB. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão 
Especial de Licitação da SEPLAN, torna público o resultado de julgamento da proposta comer-
cial da CONCORRÊNCIA N° 33011/2020: EMPRESA CLASSIFICADA: ECOMAQ – EMP. DE 
CONSTRUÇÃO E MÁQ. EIRELI EPP R$ 625.032,70 DESCLASSIFICADA: Nenhuma. O relatório 
detalhado de julgamento da proposta comercial encontra-se disponível no Portal da Transparência 
da Prefeitura Municipal de João Pessoa e na CEL cujo endereço consta no preâmbulo do edital. 
Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma da Lei.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação - SEPLAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

Aviso de Licitação (ADL)
Brasil

Programa João Pessoa Sustentável
Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração do Plano de Desenvolvimento Comunitário 
do Complexo Beira Rio, em João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Licitação Pública Internacional nº 81001/2020
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este 

Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano de De-

senvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe utilizar 
parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato de 
Financiamento nº 4444 – OC/BR.

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes elegíveis 
a apresentar propostas lacradas para ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESEN-
VOLVIMENTO COMUNITÁRIO NAS COMUNIDADES DO CBR ATRAVÉS DO PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional de: 
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.pb.gov.
br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado ao final 
deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, disponível para 
download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154.

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. Todas as propostas deverão 
estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta, no montante de um por cento 
do valor apresentado  na proposta comercial.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: (será gerado posteriormente).

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. Todas as propostas deverão 
estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta, no montante de um por cento 
do valor apresentado na proposta comercial.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
José Rivaldo Lopes

Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Município de João Pessoa

Paraíba, Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: 2° Termo Aditivo ao contrato nº. 09192/2018;
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de outsourcing de 

impressão.
Partes: Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e MAQ-LAREM 

MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2018/099382, 
ADESÃO Nº. 09007/2018;

Signatários: Sra. Edilma da Costa Freire, pela Secretaria de Educação e Cultura, e o Sr. Vanderley 
de Lima Fernandes, pela Empresa MAQ-LAREM MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Classificação: 10.104.12.361.5174.2862.
Natureza: 3.3.90.39/1111/1113/1124.
Fonte: Recursos Ordinários/FUNDEB e FNDE (Salário Educação).
Vigência: De 12 (doze) meses, iniciando-se em 18 de dezembro de 2020 e encerrando-se em 

17 de dezembro de 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 555.450,84 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta 

reais e oitenta e quatro centavos).
João Pessoa, 17 de novembro de 2020.

Edilma da Costa Freire
Secretária de Educação e Cultura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.010/2018/SEINFRA
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.027/2018/SEINFRA – Execução dos Serviços de Fresagem 

em pavimento flexível (asfalto) em Diversas Vias urbanas da Cidade de João Pessoa/PB. 
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Matera Empreendimentos Ltda.
OBJETO: É objeto do presente ADITIVO a Prorrogação de Prazo Contratual por mais 120 

(CENTO E VINTE) dias.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Victor Arcoverde Cavalcanti/ MATERA.
Data da Assinatura: 16/12/2020

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária de Infra Estrutura/PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145373/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.009/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para 
Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Valentina, Ruas: Antônio 
Firmino Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. 
Cid. Salgado de São Félix, Trav. Cidade de Manaíra, João Pessoa - Pb - LOTE 12. Da análise da 
documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta na 
Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: A3T CONSTRU-
ÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA..– CNPJ Nº 09.047.935/0001-06, ANTUNES ENGENHARIA EIRELI 
- ME - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, e INABILITADAS as empresas  COENCO SANEAMENTO 
LTDA..- CNPJ  Nº 34.356.435/0001-95 e IDEIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., - CNPJ  
Nº18.502.819/0001-12, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos 
princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso 
contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado 
na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo 
nº   2019/145376/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta 
decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 17 de dezembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.010/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/145378/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pú-
blica Nº 07.009/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Valentina, Rua: 
Jurandir Ribeiro e Bairro Planalto da Boa Sentença, Ruas: Rua Marcos Albino, Rua Sargento 
Pedro Nazaré, Rua Fortaleza, Rua Hermenegildo Francisco, João Pessoa - PB - LOTE 13. Da 
análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação 
exposta na Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas: A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA..– CNPJ Nº 09.047.935/0001-06, ANTUNES ENGE-
NHARIA EIRELI - ME - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, COENCO SANEAMENTO LTDA..- CNPJ  Nº 
34.356.435/0001-95, e INABILITADA a empresa  e IDEIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA., 
- CNPJ  Nº18.502.819/0001-12, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento 
aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor 
recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser 
processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do 
Processo nº   2019/145376/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação deste julga-
mento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 17 de dezembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 05.600/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/2020
DATA DE ABERTURA: 08/01/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE 

OSTOMIA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sra. Juliana 

Pereira de Lima torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição dos 
interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIO e SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, 9.280/2019 
e 8.642/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores. 

João Pessoa, 17 de Dezembro de 2020. 
Juliana Pereira de Lima

Pregoeira da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE ADIAMENTO
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 91001/2020 

ADENDO N° 02 AO EDITAL
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Progra-

ma “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, de 05 de 
setembro de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA 
CURTA DE CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada 
na Qualidade e no Custo – SBQC N° 91001/2020, que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO 
COMPLEXO BEIRA RIO - CBR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA 
SUSTENTÁVEL), FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/
OC-BR (BR-L 1421)”, estabelecida conforme Relatório de Formação de Lista Curta elaborado 
pela Comissão de Avaliação Técnica instituída pela Portaria nº 226/2020, de 13 de março de 
2020, publicada no Semanário Oficial do Município de João Pessoa de nº 1728, em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores 
financiados pela Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na 
Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. Conforme estabelecem os Itens 2.13 e 2.14 da 
GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a lista curta a Solicitação de Propostas 
(SDP) e Adendo nº 01, com Termo de Referência e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao 
certame de SBQC nº 91001/2020. As propostas técnicas e comerciais deverão ser apresentadas 
conforme estabelecido no Adendo nº 02 da Solicitação de Propostas (SDP), até o dia 03/02/2021. 
No dia 04/02/2021 às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas Técnicas por 
VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.com, e dis-
ponibilizada para acompanhamento dos interessados no Canal Oficial do Programa João Pessoa 
Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Qualquer 
proposta entregue posteriormente à data estabelecida não será recebida. A Solicitação de Propostas 
(SDP), Adendo nº 01 e demais documentos relativos ao certame também estão disponíveis para as 
licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4533. Qualquer informação referente ao 
certame será prestada através do link acima citado.

LISTA CURTA DE CONSULTORES:
CONSÓRCIO SETEC / ARCHITECTUS / JWURBANA
CONSÓRCIO TPF / ARCO / ENGECORPS
CONSÓRCIO COBRAPE / TRACTEBEL
CONSÓRCIO QUANTA/TECHNE
CONSÓRCIO IDOM / BOLDARINI
CONSÓRCIO ENGECONSULT / TECGEO

João Pessoa, 17 de dezembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE 2º ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
ADENDOS Nº 01, 02, 03 e 04 AO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 82001/2020GN 2350-15
Data: 17 de dezembro de 2020
Contrato de Empréstimo Nº 4444 OC/BR
Edital Nº: 82001/2020
1. O Município de João Pessoa recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvol-

vimento - BID, relativo ao custo do Programa João Pessoa Sustentável e pretende aplicar parte dos 
recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para atualização e 
complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valo-
res genéricos e a implantação sistemas de informações geográficas do Município de João Pessoa/PB.

2. O Município de João Pessoa – PB doravante denominado “Contratante”, solicita propostas 
fechadas de Concorrentes elegíveis para a execução dos Serviços referidos no Item 1 acima e 
descritos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

3. A documentação completa relativa à licitação, Edital e Adendos nº 01 e 02, pode ser ins-
pecionada e adquirida no Portal da transparência do Município de João Pessoa, no link https://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5077por qualquer interessado.

4. As propostas deverão ser apresentadas na Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro dos 
Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – Paraíba, 
no dia 18 de janeiro de 2021, às 10:00hs, onde será realizada a sessão pública de abertura  das 
propostas, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.

5. Os Serviços devem ser executados no Local de Execução: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 
2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João 
Pessoa - Paraíba, conforme descrito no Termo de Referência.

João Pessoa, 13 de novembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

UNIÃO  A
Esportes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo [0km] modelo Ambulância Tipo A - Simples remoção 
tipo Furgão. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP005/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Mulungu: 20.600 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FMS - 10 302 2020 1029 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - 4490.52 99 
220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mulungu e: CT Nº 0110/2020 - 
09.12.2020 - REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - CNPJ nº 02.365.912/0001-92 – VALOR 
CONTRATADO: R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

MELQUÍADES JOÃO DO NASCIMENTO SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.006/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços deimplantação de pavimentação em paralelepípedo em vias 

públicas do Município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.004/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem na zona urbana do Município 

de Piancó-PB , CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-09/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.005/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de implantação em vias públicas urbanas do Município de 

Piancó, CONTRATO DE REPASSE N° 1060.357-53/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2020, que objetiva: Aquisição de Frangos 
abatidos congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o 
período Natalino, do corrente ano; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ALMIR ZECA DA SILVA - R$ 48.675,00.

Pirpirituba - PB, 14 de Dezembro de 2020.
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Frangos abatidos congelados, para serem distribuídos com famílias ca-
rentes deste Município durante o período Natalino, do corrente ano. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00036/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS E OUTROS: 3.3.90.32.01 
Material de Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00138/2020 - 15.12.20 - ALMIR 
ZECA DA SILVA - R$ 48.675,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATODO SEGUNDO TERMO DE ADITIVO 

AO CONTRATO Nº 00077/2020
LICITAÇÃO: DISPENSA  nº 00015/2020.

CONTRATADA: JOSÉ CAMPOS DE LACERDA JUNIOR ME – CNPJ nº 28.474.715/0001-03.
OBJETO DO CONTRATO: Locação de um veículo, emplacado, revisado, em bom estado de 

conservação, com ar condicionado, com no mínimo 100cv de potência, que transporte no mínimo 
6 /seis/ pessoas,  e que tenha isolamento entre os passageiros e o condutor,  preparado para o 
transporte de pessoas com, ou suspeita de infecção por COVID-19, Para ficar à disposição por 
tempo integral da secretaria de Saúde do Município  de Pedra Brancas.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
RATIFICAÇÃO: As demais cláusulas do Contrato permanecem inalteradas, e são pelo presente 

Termo de Aditivo, ratificadas.
FUNDAMENTO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra branca-PB, 16 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NE-

CESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (SAÚDE BUCAL) E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 
2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO 
DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO 1992 
AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS (SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL – INCISO 
I DO ART. 5O DA LC NO 173/2020. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00246/2020 - 16.12.20 - CIRURGICA 
BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME - R$ 2.276,00; CT Nº 00247/2020 - 16.12.20 - PHOSPODONT 
LTDA - R$ 33.911,06; CT Nº 00249/2020 - 16.12.20 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS 
LTDA - R$ 8.674,01.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2020, que objetiva: Prestação de serviços 
para a confecção de SHOW PIROTÉCNICO – GIRÂNDOLA – REVEILLON/2020 na cidade de 
SOLÂNEA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR 
LOURENÇO DE AMORIM ME - R$ 49.700,00.

Solânea - PB, 11 de Dezembro de 2020
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços para a confecção de SHOW PIROTÉCNICO – GIRÂNDOLA 

– REVEILLON/2020 na cidade de SOLÂNEA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00044/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 09.00 – SECRETARIA DA 
INDUSTRIA COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2069. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 00258/2020 - 14.12.20 - ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME - R$ 49.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0267/2019-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea
Contratada: DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI  - Cnpj: 05.913.968/0001-22.
Objeto: o presente aditivo tem por objeto prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do 

contrato, contado a partir do dia 10.12.2020 até o dia 10.12.2021, bem como, acrescer ao valor 
contratado a importância de R$ 98.000,00 (NOVENTA E OITO MIL REAIS) para pagamento do 
período prorrogado.

Valor do Aditivo: R$ 98.000,00
TOMADA DE PREÇOS nº: 0004/2019
Data da Assinatura do aditivo: 10 de Dezembro de 2020.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, às 09:30 horas do dia 20 de janeiro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo melhor técnica e menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para realização de concurso de provas e títulos para o provimento de 
vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB para os níveis 
fundamental, médio e superior. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 17 de dezembro de 2020.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

DIREITO DE PREFERÊNCIA
Ficam os senhores acionistas comunicados que em decorrência de aumento de capital subscrito e 

integralizado pelo acionista controlador Governo do Estado da Paraíba, ocorrido em 17 de Dezembro 
de 2020, calculado com base no valor patrimonial da ação desta Companhia na data supracitada, 
foi concedido aos demais acionistas, conforme disposto no artigo 171 da Lei 6.404/76, para no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data desta publicação, o direito de preferência para adquirir 
ações do capital social da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba - CAGEPA, na proporção do 
capital de que é possuidor e nas mesmas condições do acionista controlador acima mencionado. 

João Pessoa, 18 de dezembro de 2020.
Lúcio Landim Batista da Costa

Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DO LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA, no Distrito de Lagoa de Dentro, cidade de 
Campina Grande/PB, de propriedade de GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- Ivana Borborema Cunha Lima, Oficiala Substituta do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Campina 
Grande/PB, de acordo o que estatui a Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, torna público, para 
conhecimento de quem interessar possa, que foram depositados neste Serviço Registral, pelo(a) 
GUIMARÃES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ: 01.374.949/0001-16 e registrada 
na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o nº 25.2.00259485-8, por despacho de 19/09/1996 
e Alterações, CNPJ: 01.437.949/0001-16, com sede na Rodovia BR 230, nº 3260, Anexo A, Distrito 
de São José da Mata, Campina Grande/PB, Planta, Memorial e demais  documentos referente ao 
LOTEAMENTO PORTAL DA SERRA, no Distrito de Lagoa de Dentro, cidade de Campina Grande/
PB, constituído de 10 quadras e 83 lotes, a quadra 08 (destinada a Equipamento Comunitário) e 
as quadras 03, 05 e 09 (destinada a Área Verde) – Área Verde – 1.396,00m²; Equipamento Comu-
nitário – 2.071,30m², Loteada – 14.567,76m², Circulação Viária – 9.844,63m²; Área total do terreno 
27.599,36m², referente a matrícula nº 120.061 do 1º Serviço Registral de Imóvel da Comarca de 
Campina Grande/PB, com as seguintes  características: denominado terreno 02 – com Inscrição 
Municipal – 12.01.387.2.0401.001-IMP/2019, Frente, (Norte) Numa linha quebrada formada por 
(07) sete segmentos retos e consecutivos medindo respectivamente 40,96 metros, 26,02 metros, 
25,31 metros, 25,25 metros, 19,24 metros, 7,32 metros e 32,82, limitando-se com a estrada 
Carroçável; lado Direito, (Leste), Numa linha quebrada formada por (09) nove segmentos retos e 
consecutivos, medindo respectivamente 52,03 metros, 58,97 metros, 41,03 metros, 54,00 metros, 
112,50 metros, 1,23 metros, 11,15 metros, 23,51 metros e 5,67 metros, limitando-se com o terreno 
03 de Pro. Eugênia da Cunha Carvalho, e com terras de Pro. do Sr. Manoel Gonçalves Valença, 
Lado Esquerdo, (oeste), Num a linha quebrada por (05) cinco segmentos retos e consecutivos, 
medindo respectivamente 26,09 metros, 63,26 metros, 3,50 metros, 26,84 metros, 18,38 metros, 
limitando-se com um terreno 01 de Pro. Eugênia da Cunha Carvalho, e com os fundos das casas 
de nº 3220, 3216, 3212, 3560, 3204, 3200, 3194, s/nº, s/nº, s/nº, s/nº, 3178, 3174 e s/nº da Rodovia 
Deputado Raimundo Asfora (Alça Sudoeste); Fundos, (Sul) Numa linha quebrada formada por (13) 
treze segmentos retos e consecutivos medindo respectivamente 49,34 metro, 10,70 metro, 3,39 
metro, 18,83 metro, 42,20 metro, 1,18 metro, 18,17 metro, 13,86 metro, 7,37 metro, 56,16 metro, 
8,01 metro, 81,87 metro, 6,19 metro, limitando-se com o terreno 04 e 05 de Pro. Eugênia da Cunha 
Carvalho, e com a rua Manoel Virgílio dos Santos, com área de 27,879,69m². Todas as medições, 
ângulos e demais especificações, exigidas por Lei. Todo aquele que se julgue capaz ou com direito 
sobre o imóvel loteado ou tenha justas razões para oferecer impugnação ao LOTEAMENTO, deverá 
fazê-lo dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação deste Edital. Findo o 
qual não haverá reclamação ou impugnação, para contestar a presente retificação, a qual não 
havendo reclamação ou impugnação, será o loteamento registrado, para que por ele se realizem 
as vendas das quadras e lotes prometidos á venda. Campina Grande, 11 de dezembro de 2020.  
Ivana Borborema Cunha Lima - Oficiala Substituta.

FUJI S/A. – MARMORES E GRANITOS – CNPJ-MF 41.137.225/0001-71
 BENEFICIÁRIA DOS Incentivos – FINOR. Capital Fechado

– EDITAL – 
Ficam convidados os Acionistas a se reunirem em AGO, no dia 24/12/2020 às 08h00min na 

sede social, na Av. Deputado Raimundo Asfora, 1795 - Velame – Campina Grande – PB, a fim de 
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: I) Matéria de que trata o art. 132 e 168 § 2º da Lei 
6.404/76 e aprovação das demais contas referente ao exercício findo em 31.12.2019; II) Outros 
assuntos de interesse social. AVISO AOS ACIONISTAS – Acha-se à disposição dos Senhores 
Acionista na sede social da empresa, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, 
Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício 2019. 

Campina Grande – PB, 16/12/2020. 
Antônio Fernando de Holanda

Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção Pesada e da Construção Civil e do Mobiliário das Regiões do Brejo ao Sertão do Estado 
da Paraíba, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores pertencentes 
às categorias supra, com base territorial em todo Estado da Paraíba, com exceção dos municípios 
abrangidos pelos Sindicatos Laboral de; Da Grande João Pessoa, Sousa, Cajazeiras/Região e Patos/
Região, para tomarem parte de mais uma importante Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia: 27 de Dezembro de 2020 (Auditório da Casa do Trabalhador) Sito, a Rua: Maximiniano 
Machado, 273 – José Pinheiro, na cidade de  Campina Grande/PB, em 1ª (primeira) convocação 
para as 09h00min, com 2/3 (dois terços) dos associados quites com suas mensalidades sociais, e, 
não havendo quórum legal, a mesma será realizada em 2ª (Segunda) convocação  ás 10h00min, 
com maioria simples dos presentes, para discutir e analisar a seguinte ordem do dia: a) Leitura do 
Edital de Convocação, b) Previsão Orçamentária para o exercício de 2021, e  c) Assuntos diversos. 
Campina Grande/PB, 16 de Dezembro de 2020. JOSÉ DE ANCHIETA ARAÚJO – PRESIDENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
da Construção Pesada e da Construção Civil e do Mobiliário das Regiões do Brejo ao Sertão do 
Estado da Paraíba/PB, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores 
pertencentes às categorias supra, com base territorial nos municípios do Estado da Paraíba, com 
exceção dos municípios abrangidos pelos Sindicatos Laborais de; Da Grande João Pessoa, Sousa, 
Patos/Região e Cajazeiras/Região-PB, para tomarem parte de mais uma importante Assembleia  
Geral  Ordinária, a ser realizada no dia: 27 de Dezembro de 2020, (Auditório da Casa do Traba-
lhador) sito, a Rua: Maximiniano Machado, 273 – José Pinheiro, na cidade de Campina Grande/
PB, em 1ª (primeira) convocação para as 11h00min, com 2/3 (dois terços) dos trabalhadores das 
categorias mencionadas, e, não havendo quórum legal, a mesma será realizada em 2ª (Segunda) 
convocação ás 12h00min, com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem do 
dia: a) Leitura do Edital de Convocação, b) Autorizar o Sindicato a celebrar Convenção Coletiva 
de Trabalho, Acordo Coletivo, ou ainda instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica, com a 
correspondente classe patronal, c) Autorização da Assembleia Geral p/ efetuar desconto à título 
de Taxa de Custeio, para custear as assistências Sociais do Sindicato, cujo o desconta se dará no 
mês de Março de 2021. e d) Assuntos diversos. Campina Grande, 16 de Dezembro de 2020. JOSÉ 
DE ANCHIETA ARAÚJO -  PRESIDENTE. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias de Extra-
ção e Beneficiamento de Mármores, Calcários, Pedreiras, Pirita, Minerais Não Metálicos e Bentonita 
do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições estatutárias, convocam todos os trabalhadores 
pertencentes às categorias supra, com base territorial em todo Estado da Paraíba, para tomarem 
parte de mais uma importante Assembleia  Geral  Ordinária, a ser realizada no dia: 20 de Dezembro 
de 2020, em sua sede social, sito, à Rua: Maximiniano Machado, 273 – José Pinheiro, Campina 
Grande/PB,  (Auditório da Comunidade Assistencial Casa do Trabalhador) em 1ª (primeira) convo-
cação para as 09h00min, com 2/3 (dois terços) dos associados das categorias mencionadas, e, não 
havendo quórum legal, a mesma será realizada em 2ª (segunda) convocação, para as 10h00min, 
com maioria simples dos presentes, para discutir a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital de 
Convocação, b) Autorizar o Sindicato a celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo, 
ou ainda instaurar Dissídio Coletivo de natureza econômica com a correspondente classe patronal, 
c) Assembleia – autorizar o desconto a título de taxa assistencial para custeio das assistências do 
sindicato, desconto no mês de Janeiro de 2021, d) Previsão Orçamentária para o exercício 2021, 
e e) Assuntos diversos. Campina Grande, 16 de Dezembro de 2020. JOSÉ HUMBERTO ARCENIO 
DA COSTA – PRESIDENTE.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2020

O Ministério Público Estadual através do seu Pregoeiro, torna público, a quem possa interessar 
que a licitação objetivando a seleção de pessoa(s) jurídica(s) do ramo pertinente para Contratação 
de empresa para aquisição de condicionador de ar do tipo Split Hi-Wall, com instalação e garantia, 
conforme quantitativo e especificações constantes do Termo de Referência do Edital, referente ao 
Pregão em epígrafe, foi considerada FRACASSADA, rejeitando proposta vencedora, bem como 
das licitantes remanescentes convocadas  no certame. 

João Pessoa, 16/dezembro/2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2020

O Pregoeiro Oficial do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna 
público para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, com fulcro no que 
dispõe o art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10.520/2002, de 17.07.2002,  o procedimento licitatório, na 
modalidade de Pregão Eletrônico n. 021/2020, tipo Menor Preço Global para o Itens Ofertados,  com 
registro neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2020.000744, objetivando a  Contratação de 
empresa para aquisição de eletrodomésticos e eletrônicos, conforme Termo de Referência anexo 
do Edital. Foi declarada vencedora do certame a empresa, CCK COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 
22.065.938/0001-22 (Item 03 – R$ 1.045,00; Item 04 – R$ 549,00), Item 01 – proposta rejeitada; 
Item 02 – declarado deserto.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTÇA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020
PROCESSO Nº:    001.2020.020537
OBJETO: Recuperação estrutural do reservatório superior e implantação dos sistemas de 

prevenção e combate a incêndio e prevenção contra descargas atmosféricas.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

HOMOLOGO o procedimento licitatório n. 001.2020.020537, modalidade Tomada de Preço 
n. 003/2020, do tipo Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada Por Preço Unitário, tendo 
como objeto a Contratação de empresa para serviços de engenharia contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia civil para executar obra de recuperação estrutural do 
reservatório superior e implantação dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e prevenção 
contra descargas atmosféricas na sede administrativa do Ministério Público do Estado da Paraíba, 
Município de João Pessoa, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, conforme quantitativos e 
especificações constantes no Projeto Básico, em conformidade com o julgamento do certame pela 
Comissão de Licitação do Ministério Público do Estado da Paraíba, nos termos do relatório final, 
alicerçado no inciso VI do artigo 43 da Lei Federal n. 8.666/93 e posteriores alterações. ADJUDICO 
o item licitado a licitante vencedora ZOIH ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 00.460.107/0001-
12, com o valor global de R$ 680.000,00.

Publicação na forma legal.
João Pessoa, 16 de dezembro  de 2020.

FRANCISCO SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO
Procurador-Geral de Justiça

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

O Pregoeiro Oficial do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna 
público para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, com fulcro no que 
dispõe o art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10.520/2002, de 17.07.2002,  o procedimento licitatório, na 
modalidade de Pregão Eletrônico n. 012/2020, tipo Menor Preço Global para o Lote Ofertado,  com 
registro neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2020.002642, objetivando a  Contratação 
de empresa especializada para aquisição de Servidores de Rede,  com instalação, configuração, 
garantia e suporte para atender as necessidades do Ministério Público da Paraíba, conforme as 
especificações constantes no Termo de Referência do Edital. Foi declarada vencedora do certame 
a empresa, ZOOM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 06.105.781/0001-65, com o valor total de R$ 
289.998,00 (Duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais).

João Pessoa, 16 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
LICITAÇÃO SUSPENSA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020
PROCESSO: 02.592/2020

REGISTRO NA CGE Nº 20-01200-5
A Comissão Permanente de Licitação da UEPB torna público que o PREGÂO ELETRÔNICO 

nº 0019/2020, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA ARMADA, PORTEIROS E MONITORADOR. PARA OS 
DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB. CONFORME ESPE-
CIFICAÇÃO CONSTANTE NO ANEXO I DESTE EDITAL- teve sua abertura SUSPENSA, para 
alterações do edital em razão da nova convenção coletiva de trabalho e impugnação do mesmo. 
A nova data de abertura será divulgada na forma da Lei.

Informações: C. P. L. - (83) 3315-3348 ou 3315-3412 .
Campina Grande, 17 de dezembro de 2020

Rosália Alves Monteiro
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2020 

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901762020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 07/01/2021 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRINHA DE SALVAMENTO E RESGA-
TE, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba - CBMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01582-6.
                                                                                                  João Pessoa, 17 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

A LJL Construções, Inc. Locações e Consultoria Ltda, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretária de Meio Ambiente a Licença Prévia e de Instalação para construção de um  Condomínio 
Residencial Multifamiliar Residencial Horizonte II , Situado na Rua Pedro Montenegro de Oliveira 
s/n Quadra 160 lote 310 Bairro Gramame– João Pessoa PB.

PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 35.500.289/0001-92, situ-
ado à Av. General Bento da Gama, 126 – Torre, torna público que requereuda SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente a RENOVAÇÃO DA  LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 340/2019, com 
vencimento em 12/06/2020,para comércio de pneus e câmaras de ar, manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, situado à Av. General Bento da Gama, 126 – Torre.

POSTO DE COMBUSTIVÉIS RV LTDA – CNPJ/CPF Nº 35.724.553/0001-71 Torna público que a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº2028/2020 em João Pessoa, 07 de dezembro de 2020 – Prazo: 709 dias. Para a atividade de: 
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Na (o) – Rua EMPRESARIO 
PAULO MIRANDA D OLIVEIRA Nº 631 COMPLEMENTO SALA 01   BAIRRO: PORTAL DO SOL
MUNICÍPIO JOAO PESSOA/PB  CEP 58046-520.  Processo 2020-010488/TEC/LO-1576

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de dezembro de 2020   18
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