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Orla da capital 
vai estar liberada 
na virada do ano
Pessoenses e turistas vão poder ocupar as areias da praia, mas em grupos pequenos e com o 
uso de máscaras e álcool em gel. As tradicionais tendas e barracas estão proibidas. Página 5

Foto: Roberto Guedes

Principais municípios definem 
detalhes para posse de prefeitos
Campina Grande, Bayeux, Santa Rita e Cajazeiras marca-
ram solenidades para o período da manhã. Já na capital, 
cerimônia de transmissão do cargo será à tarde. Página 13

Donos de veículos já podem 
consultar valor do IPVA 2021
Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizou no seu 
site os valores para cada modelo e segmento, com base na 
pesquisa e tabela da Fipe para o próximo ano. Página 7

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

164.416

7.504.833

81.767.775

3.647

191.570

1.784.379
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS Ano redondo com tudo para ser bem lembrado, foi o 
mais funesto desde as duas grandes guerras. O inimigo tão 

invisível quanto o velho deus do tempo.   Página 2

Gonzaga Rodrigues

Colunas

 Ficava ansiosa pela chegada do mês de dezembro, que, 
além de sinalizar as férias escolares, significava banhos de 
mar e as cantorias do pastoril em Maceió.   Página 10

Vitória Lima

Prevenção  Secretaria de Estado da Saúde já aplicou 
528.467 testes para diagnóstico da covid-19. Página 8

Foto: Marcus Antonius

Turismo Ocupação hoteleira chega a 80% neste final de ano na Paraíba e a 50% 
em João Pessoa; índice é considerado baixo por causa da pandemia de covid. Página 7

Esportes

Paraíba

Cultura

Políticas

Cagepa libera patrocínio 
a festivais audiovisuais
Companhia inicia na próxima semana o desembolso 
das cotas de patrocínio de projetos selecionados em 
edital da Secretaria de Estado da Cultura. Página 3

Pesquisa do IBGE  Desemprego aumenta 7,1% 
no trimestre e atinge 14 milhões de brasileiros. Página 12
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Paraibano 2021 Futuro da competição ainda é 
incerto, e jogos podem iniciar só no 2o semestre. Página 16

Médico Azuir Lessa é mais 
uma vítima da covid-19
Radiologista estava internado em um hospital da capital e 
morreu ontem, aos 95 anos. Conselho Regional de Medicina 
e Sindicato dos Médicos prestaram homenagem. Página 4

Últimas

Geral

Último programa de 
2020 será exibido hoje à 
noite pela TV Funesc, no 
Youtube, e contará com a 
apresentação de mensagens 
ao público produzidas pelos 
artistas do repente. Página 9

“De Repente na 
Rede”: poetas 
populares saúdam 
o novo ano

Foto: Marcus Antonius

De acordo com balanço da Polícia Rodoviária Federal divulgado ontem, foram registradas 26 ocorrências no Estado durante o feriadão, com 28 pessoas feridas. Página 6

PB teve 56% menos acidentes graves no Natal
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O governador João Azevêdo fez, no início desta semana, no 
programa “Fala, Governador”, transmitido, às segundas-feiras, 
em cadeia estadual de rádio, sob o comando da Tabajara, ou-
tra importante reflexão acerca da pandemia de covid-19. Ao se 
reportar às pessoas que alegam cansaço em relação aos proto-
colos de segurança, o gestor mencionou a difícil situação dos 
profissionais de saúde, que estão na linha de frente do comba-
te à doença.

Ora, se não é agradável permanecer em casa, usar máscaras de 
proteção e evitar aglomeração, seja no ambiente residencial, seja 
no espaço público, imagine o quanto é complicado, para dizer o 
mínimo, consumir dias e dias em exaustivos plantões hospitalares, 
testemunhando, inclusive, situações desesperadoras, tendo que 
triplicar os cuidados com a higiene pessoal, para evitar contami-
nar ou ser contaminado pelo coronavírus.

O que o governador disse, em outras palavras, é que as pes-
soas, de modo geral, precisam ter consciência do momento de-
licado pelo qual se está passando, e que a melhor maneira de 
apressar o fim da crise é seguir as regras estabelecidas, para 
o enfrentamento correto da situação de emergência sanitária. 
É preciso muita paciência, porque o contexto realmente não é 
fácil, e se preocupar não só com o bem-estar pessoal, mas tam-
bém da coletividade.

A pandemia de coronavírus mostrou que é preciso cultivar 
com muito zelo a consciência cidadã, com vistas a fazer germi-
nar com maior rapidez as sementes da solidariedade. Quanto 
mais pessoas se preocuparem apenas consigo mesmas, mas a 
pandemia se alastra e se enraíza, causando incômodos de vá-
rias naturezas e, o que é pior, ceifando vidas. Não é sensato 
“ter pressa de viver”, se o que se expõe ao vírus pode ser a 
própria vida.

Vale ressaltar, que João Azevêdo tem muito a comemorar – as 
contas estaduais estão em dia, e importantes investimentos fo-
ram executados ou estão em vias de serem concretizados. No en-
tanto, o que fez o governador? Preferiu não festejar os feitos de 
sua gestão, numa demonstração de respeito às quase quatro mil 
vítimas do coronavírus, na Paraíba. Neste momento, o que merece 
ser solenizado é o início da vacinação contra a covid. 

O que solenizar

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

A Morte da “Aura”

Artigo Eduardo Augusto
eduardomelosocial@gmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Escrever sobre Walter Benjamin é 
uma tarefa difícil e árdua, não só pela 
vasta e profunda obra, mas também 
pela vida que levou. Uma vida trágica, 
com muitas dificuldades, ele foi um es-
trangeiro em seu próprio país. Não po-
deria deixar de relembrar, mesmo que 
em poucas palavras, o pensador que 
ele foi e seu legado tão atual e urgente 
nesse momento onde mais uma vez as 
hordas fascistas batem a nossa porta.

Benjamin pertencia ao movimento 
da Teoria Crítica. Amigo de Theodor 
Adorno e Max Horkheimer, os quais 
foram muito influenciados por Benja-
min, principalmente em uma das mais 
importantes obras, a 
“Dialética do Esclare-
cimento”. A Teoria Crí-
tica é uma corrente de 
pensamento fundada 
a partir da Escola de 
Frankfurt e inspirada 
em Marx, que coloca em 
xeque os fundamentos 
da racionalidade e da ci-
vilização ocidental.

Benjamin nunca conseguiu se tor-
nar professor universitário. Teve sua 
tese de habilitação recusada (O Drama 
Barroco Alemão). Sem a carreira aca-
dêmica acabou sentenciado a uma vida 
precária, vivendo como jornalista free-
lancer e ensaísta, situação agravada pe-
los anos de exílio. Toda essa adversidade 
o levaria a uma condição marginal e o 
tornaria um outsider.

Em maio de 1940, tropas hitle-
ristas invadem a França e antes que 
chegassem a Paris Benjamin foge para 
o sul com sua irmã. Sem poder levar 
nada além da escova de dentes e sua 
máscara de gás, deixa seus manuscri-
tos e parte do que seriam as “Passa-

gens” com seu amigo Georges Bataille 
que guardou tudo na Bibliothéque Na-
tionale. De junho a agosto se refugia 
em Londres. E no fim de agosto, em 
Marselha, consegue um visto para os 
Estados Unidos. 

Assim segue para Espanha, tentan-
do entrar ilegalmente pelos Pirineus. É 
detido em Portbou por não ter visto de 
saída francês. Com a metade da Europa 
ocupada pelos nazistas, ele seria entre-
gue a Gestapo. Como último ato de re-
sistência ele se suicida na madrugada 
do dia 27 de setembro do mesmo ano. 

Walter Benjamin deixou uma vasta 
obra que é de uma atualidade impres-

sionante como o texto 
“A obra de arte na era 
de sua reprodutibilidade 
técnica”, onde questio-
na os meios técnicos de 
produção que denigrem a 
obra de arte e sua “aura”, 
fazendo-a perder sua 
autenticidade e singu-
laridade e também suas 

teses “Sobre o conceito de história” e 
seu trabalho fragmentado “Passagens”. 
Obras que devem ser visitadas e revis-
tadas para que se sirva de farol diante 
do obscurantismo que nos bate à porta.

Benjamin nos deixou há 80 anos, 
num vilarejo entre a Espanha fran-
quista e França ocupada pelas hordas 
hitleristas e seu túmulo já não pode 
mais ser encontrado. Encontrar seus 
restos mortais não se faz necessário, 
pois ele vive em seu legado, com sua 
obra pulsante. 

Devemos seguir seu conselho e 
escovar a história a contrapelo e não 
deixar que o obscurantismo e o nega-
cionismo se apossem das vozes dos 
oprimidos e esquecidos. 

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Um ano inesquecível 
Nara Valusca, editora da Retrospectiva 

2020 do nosso jornal, com palavras simples 
encontra a expressão mais próxima do esta-
do de angústia dos que sobrevivem à mais 
funesta das pestes sem fronteiras sofridas 
pela moderna humanidade: “Praticamente 
nem vimos o tempo passar. Estávamos ocu-
pados demais com nossas preocupações em 
sobreviver. (...) Fomos do absoluto desconhe-
cimento do perigo, no início do ano, à exaustão 
dos boletins diários como 
número de mortos”. – pa-
lavras editoriais no final 
da Retrospectiva. 

Foi exatamente isto. 
Apenas nos dois extre-
mos sociais, na extrema 
riqueza superprotegida 
e na extrema pobreza ao 
deus-dará não se temeu 
tanto o contágio mortal. 
Na primeira, por dispor 
de tudo a seu alcance, da 
higienização à ilha on-line 
de provisões; na segunda, 
por ter de escolher entre enfrentar o risco do 
vírus ou pegar a isca oficial, beneficente da 
subsistência. Milhões entraram nessa. 

Depois veio a eleição obrigatória, que, his-
toricamente, por motivos menos relevantes, 
tiveram noutros tempos adiamento a pretexto 
da coincidência de mandatos. 

E chegamos a isso. Ao pavor, se você ti-
ver de descer no elevador e caminhar até a 

esquina da padaria. Os mais prevenidos es-
tão sujeitos ao descuido. A pagar o pão, e num 
descuido às vezes bom, generoso para olhos 
ou para todos os sentidos, esquecer a mão in-
fectada e levá-la impura para casa. Imagino os 
que têm de ir com as mãos, os olhos, o corpo 
todo ao trabalho. Mais que se cuidem nunca 
estão livres da distração sua e alheia.

Ano redondo com tudo para ser bem lem-
brado, foi o mais funesto desde as duas gran-

des guerras. O inimigo tão 
invisível quanto o velho 
deus do tempo, o Cronos 
devorador de homens e 
também de deuses. 

Um ano que veio 
contaminar até mesmo o 
prazer ou aquele momen-
to dito como inesquecível. 
Um final feliz, um belo fim 
de passeio, um instante de 
ternura, um filme ou espe-
táculo, estes sim, inesque-
cíveis. Chegou-se até ao 
“Meu tipo inesquecível” 

que a Seleções do Reader Digest popularizou 
por tantos anos.  Até nisso se mete o vírus. E o 
ano funesto e terrível que acaba amanhã ter-
mina se apropriando de um adjetivo de outras 
horas e emoções. 

Desse inesquecível vamos demorar a 
nos refazer. Talvez o tempo de duas gerações, 
quando os que não se lembram também já 
tenham ido. 

 Ano redondo com tudo para 
ser bem lembrado, foi o mais 
funesto desde as duas grandes 
guerras. O inimigo tão invisível 

quanto o velho deus do tempo, o 
Cronos devorador de homens e 

também de deuses.   

 Encontrar seus restos 
mortais não se faz 

necessário, pois ele vive 
em seu legado, com sua 

obra pulsante.    
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Recursos passarão a ser liberados na próxima semana; Companhia está disponibilizando R$ 540 mil para projetos

A Diretoria Administra-
tiva e Financeira da Compa-
nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) informou, 
na tarde de ontem, que ini-
ciará na semana que vem 
o desembolso das cotas 
de patrocínio dos projetos 
selecionados no Edital de 
Festivais de Audiovisual da 
Paraíba, realizado pelo Go-
verno do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Cultura (Secult).

O primeiro projeto 
cultural contemplado com 
a liberação de recursos da 
Cagepa é a Mostra Audiovi-
sual de Cabedelo - CineForte, 
que está programada para 
acontecer entre os dias 6 e 
9 de janeiro.

“Estamos ultimando a 
publicação no Diário Oficial 
do Estado do contrato de 
patrocínio à Mostra Audio-
visual de Cabedelo. Vencida 
essa última etapa, assinare-
mos o contrato e faremos au-
tomaticamente a liberação 

do recurso”, destacou Jorge 
Gurgel, diretor Financeiro 
da Cagepa. “Esse desembol-
so estará ocorrendo na pri-
meira semana de janeiro”, 
acrescentou.

No total, a Cagepa está 
disponibilizando R$ 540 mil 
para patrocinar os projetos 
selecionados na chamada 
pública, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura (Lei 
Rouanet). “Acreditamos que 
ainda em janeiro estaremos 
liberando as cotas de patro-
cínio de mais seis projetos”, 
pontuou Gurgel.

De acordo com o pre-
sidente da Cagepa, Marcus 
Vinícius Neves, desde o ano 
passado, a Companhia pas-
sou a patrocinar iniciativas 
culturais no estado. “Por su-
gestão do governador João 
Azevêdo, em 2019 começa-
mos apoiando o Fest Aruan-
da. De lá pra cá, só fizemos 
ampliar os investimentos 
no segmento cultural”, ob-
servou. 

Cagepa começa a liberar cotas 
de patrocínios para festivais 

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto

Trocando em miúdos: apenas 
um acontecimento atípico 
impedirá que Dinho e Bruno 
Farias sejam eleitos presi-
dentes do Legislativo munici-
pal para os dois biênios. Eli-
za Virgínia (PP), candidata a 
vice-presidente do primeiro, 
tem explicação para a desis-
tência de Mikika. “Não con-
seguiu brecha para [gerar] a 
dissidência”. 

Vitória assegurada 
O fato é que o emedebista en-
xergou a inviabilidade de sua 
postulação, sobretudo após os 
16 vereadores ratificarem, na 
segunda-feira, o apoio à chapa 
adversária. Mikika tinha o apoio 
de 11 vereadores, número, por-
tanto, inferior ao mínimo neces-
sário para eleger-se: 14 votos. 
“A vida nem sempre é como a 
gente quer. É o que pode e o 
que não pode”, resignou-se.

Mikika Leitão (MDB) desistiu de bater 
chapa com o grupo de Dinho (Avan-
te) e Bruno Farias (Cidadania), que 
reúne 16 dos 27 vereadores da Câ-
mara Municipal de João Pessoa, pela 
Presidência da casa. “Não vou morrer 
por causa de uma presidência”, disse, 
numa emissora de rádio, “abdicamos 
de nossa candidatura em nome da 
governabilidade”.  

“Não Vou morrer” 

Lei federaL deVerá impedir a reaLização de 

coNcurso em 2021, eNteNde cícero LuceNa 

ou pode ou Não pode 

Às vésperas de assumir a condição de prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (foto) está às voltas com 
um problema: realizar o concurso público de mais de 600 vagas cujo edital foi lançado pelo prefeito 
Luciano Cartaxo (PV) a poucos dias de deixar o cargo – ocorreu no dia 15 deste mês. O certame anun-
ciado por Cartaxo é fruto de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) feito com o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) com o intuito de reduzir o número de funcionários codificados na prefeitura. Ocorre 
que existe a Lei Complementar 173, do Governo Federal, que proíbe a realização de novos concursos 

durante a calamidade gerada pela pandemia da covid-19 – pela legislação, até o dia 31/12/2021, a 
União, os Estados e os Municípios, assim como o Distrito Federal, não podem criar cargos que representem 

aumento de despesa para os cofres públicos. Numa emissora de TV, Cícero Lucena expôs um argu-
mento pertinente face à proibição que a lei impõe: “Eu posso, por um lado, estar cumprindo o TAC, 

mas, por outro, ser punido por estar descumprindo a lei”. Por força dessa situação, a tendência é 
que o certame seja cancelado – o futuro procurador do município, Bruno Nóbrega, foi aciona-

do para tratar dessa demanda com o MPT. Cícero ressaltou, porém, que no decorrer da sua 
gestão serão realizados concursos, com foco prioritário nas áreas de Saúde e de Educação. 

“Nós temos o compromisso de fazer concurso público e iremos fazer”, garantiu. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Romero Rodrigues (PSD), que deixará o cargo 
de prefeito de Campina Grande em dois dias, 
voltou a falar sobre a sua pretensão de dispu-
tar o Governo do Estado, em 2022 – “Vou fazer 
acontecer essa candidatura”, disse. Precisará, 
antes de tudo, convencer o PSDB, partido do 
qual é aliado. É que o tucano Pedro Cunha Lima 
também projeta estar na cabeça da chapa ma-
joritária.   

para ser caNdidato, romero 
precisará dissuadir o psdB 

o Vice e a câmara (1) 

o Vice e a câmara (2) 

Em João Pessoa e Campina Grande, os prefei-
tos eleitos, Cícero Lucena (PP) e Bruno Cunha 
Lima (PSD), respectivamente, têm maioria 
tranquila nas Câmaras Municipais. Outro 
ponto em comum: seus respectivos vice-pre-
feitos, Léo Bezerra (Cidadania) e Lucas Ribeiro 
(PP) são vereadores na Legislatura que está se 
encerrando.  

“O prefeito tem muitas atribuições e pode, às vezes, 
não ter tempo para fazer isso”, costuma dizer Lucas 
Ribeiro ao se referir à ponte que ele pretende fazer 
entre o Executivo e o Legislativo, nas articulações para 
a aprovação de matérias. A propósito disso, Léo Bezer-
ra exerceu esse papel no tocante à condução da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), pela Câmara da capital.   
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Com a Energisa

Consumidor tem até hoje para renegociar dívidas

Em um ano com altas 
taxas de desemprego e atí-
pico devido à pandemia do 
novo coronavírus, o número 
de inadimplentes cresceu 
em todo o país. Pensando 
nisso, a Energisa realiza, 
desde a segunda semana de 
novembro, a negociação de 
débitos com condições es-
peciais pelos canais digitais 
da empresa. Até o momen-
to, mais de 4,5 mil clientes 
regularizaram as contas. A 
negociação ocorre até hoje 

com isenção de juros e en-
cargos para pagamentos à 
vista para clientes residen-
ciais, comerciais e rurais.

Visando atingir o maior 
número de devedores, a em-
presa oferta mais opções 
para o pagamento. Segundo 
Felipe Costa, gerente de Ser-
viços Comerciais, “além do 
parcelamento pelo cartão 
de crédito ou pelo auxílio 
emergencial, a Energisa está 
disposta a analisar as condi-
ções dos seus clientes que 
podem optar por outras for-
mas de pagamento com en-
trada reduzida, descontos e 

flexibilização das parcelas 
na conta de energia. Estar 
em dia com a distribuidora 
evita as ações de cobrança, a 
suspensão do fornecimento 
ou a negativação do nome. 
O 13º salário é uma boa 
oportunidade para colocar 
as contas em dia”, destacou.

O serviço é oferecido 
apenas através de canais 
digitais para garantir a se-
gurança dos clientes e dos 
servidores da empresa. De 
acordo com a assessoria de 
imprensa, a Energisa vem 
trabalhando com expedien-
te reduzido e atendendo, 

presencialmente, apenas 
casos específicos que não 
são resolvidos pelos canais 
telefônicos ou digitais.

As negociações podem 
ser realizadas através da 
GISA, assistente virtual, dis-
ponível 24 horas no serviço 
de mensagens WhatsApp. 
Nesta via de contato, o 
cliente deve iniciar a con-
versa com o número (83) 
9.9135-5540 e digitar a pa-
lavra “parcelamento”. O site 
da empresa no link https://
www.energisa.com.br/pa-
ginas/login.aspx também 
está disponível. Nesta op-

ção é necessário realizar 
o cadastro e selecionar a 
opção “negociar dívida”. 
O aplicativo Energisa On, 
disponível nas lojas da An-
droid e Apple, é outra via. 
Além dos canais digitais, o 
call center pode ser aciona-
do através do número 0800 
083 0196.

Devido a decreto do 
presidente Jair Bolsonaro, 
o prazo da proibição para a 
suspensão do fornecimen-
to de energia por falta de 
pagamento por famílias de 
baixa renda, beneficiadas 
pela Tarifa Social da Ener-

gia Elétrica (TSEE) termi-
na no dia 31 de dezembro 
deste ano. 

Em contato com a Ener-
gisa, a empresa ressaltou 
que a medida será realiza-
da por cumprimento de or-
dens do Governo Federal, 
por isso, as famílias devem 
buscar a negociação para 
evitar a suspensão do forne-
cimento de energia a partir 
de janeiro de 2021. A me-
dida é válida para todos os 
clientes de distribuidoras 
de energia do país. O aviso 
de corte é enviado para os 
clientes antes da suspensão.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

ConFiRa abaixo os PRojEtos sElECionados PEla 
sECult PaRa RECEbER Cotas dE PatRoCínio da CagEPa:

. CineForte - Mostra audiovisual de Cabedelo

. 5º Cine Paraíso - Festival de Cinema de Juripiranga

. djaniras Mostra de Cinema Feminino (Remígio)

. Humor na tela - Festival de Cinema para Rir (Lagoa Seca)

. Festival de Cinema Roliúde (Cabaceiras)

. 5º Festissauro - Festival de Audiovisual do Vale dos Dinossauros (Sousa)

. i Festival Cine das almas (Itabaiana)

. 4º Fecup - Festival de Cultura de Picotes (São Mamede)

. 6º Cine sítio (Nazarezinho)

. 6º Festival Curta Coremas

. 4º Cine açude grande (Cajazeiras)

. FestCine taperoá

. 10º Festival Cinema com Farinha (Patos)

. 2ª Mostra sumé de Cinema

. 2º Festival de Cinema de soledade

. 10ª Mostra acauã do audiovisual Paraibano (Aparecida)

. 12º Cinecongo - Festival Audiovisual da Paraíba (Congo)

. Festival de Cinema de Coxixola



Número é o maior registrado desde 15 de setembro e país agora soma 192.681 mortos; foram confirmados mais 58.718 casos

Autoridades de saúde 
registraram, nas últimas 24 
horas, 1.111 novas mortes 
e 58.718 novos casos de co-
vid-19 no Brasil. É o maior 
número de óbitos desde 15 
de setembro, quando 1.113 
pacientes morreram. Assim, 
chega a 192.681 número to-
tal de óbitos pela doença no 
Brasil. A última vez que o país 
havia batido os mil óbitos 
diários foi no dia 17 deste 
mês e, antes disso, em 30 de 
setembro. 

As informações foram 
divulgadas pelo Ministério 
da Saúde ontem, com atuali-

zação até às 16h30. O balan-
ço reúne dados levantados 
pelas secretarias estaduais 
de saúde.

Com as novas mortes 
acrescidas às estatísticas, 
o total de óbitos em fun-
ção da pandemia sobe para 
192.681. Na segunda-feira, o 
sistema do Ministério da Saú-
de marcava 191.750 óbitos. 
Ainda há 2.508 falecimentos 
em investigação.

A soma de casos acu-
mulados chegou a 7.563.551 
com os novos diagnósticos 
registrados nas últimas 24 
horas. Até ontem, o painel 
de dados trazia 7.504.833 
pessoas infectadas desde o 

início da pandemia.
Os dados do ministério 

apontam também 723.332 
casos ativos em acompanha-
mento por profissionais de 
saúde e 6.647.538 pessoas 
que já se recuperaram da 
doença.

Em geral, os registros de 
casos e mortes são menores 
aos domingos e segundas-fei-
ras em razão da dificuldade 
de alimentação dos dados 
pelas secretarias de saúde 
aos fins de semana. Já às ter-
ças-feiras, os totais tendem 
a ser maiores pelo acúmulo 
das informações de fim de 
semana que são enviadas ao 
ministério.

Agência Brasil

Agência Estado

Brasil registra 1.111 novas 
mortes causadas pela covid

UNIÃO  A Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto
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A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) divulgou que as quatro 
empresas envolvidas no de-
senvolvimento da vacina da 
Pfizer/BioNTech receberam 
o certificado de boas práti-
cas de fabricação. As infor-
mações foram enviadas pela 
Pfizer nos últimos meses e a 
análise concluída no último 
sábado, 26. A certificação é 
um dos pré-requisitos para o 
processo de registro do imu-
nizante.

Quatro empresas parti-
cipam do processo de fabri-
cação da vacina desenvolvida 
pela Pfizer/BioNTech contra 
a covid-19. A Anvisa informou 
que já dispõe de informações 
suficientes de três delas quan-

to ao cumprimento das boas 
práticas de fabricação.

Segundo a agência, a cer-
tificação dos estabelecimentos 
faz parte dos esforços do órgão 
para a "disponibilização de va-
cinas com qualidade, seguran-
ça e eficácia para a população, 
no menor tempo possível".

De acordo com a Anvi-
sa, a verificação do cumpri-
mento das boas práticas de 
fabricação dessas empresas 
está sendo feita de diferentes 
formas. Uma empresa já conta 
com inspeção feita diretamen-
te pela agência, duas foram 
inspecionadas por autorida-
de reguladora equivalente e 
a quarta ainda enviará infor-
mações requeridas pelo órgão 
após a análise técnica inicial

No Brasil, o Ministério 
da Saúde confirmou um me-
morando com a Pfizer para a 

aquisição de 70 milhões de 
doses da vacina desenvolvida 
pelas empresas, o suficiente 
para imunizar 35 milhões 
de brasileiros. A previsão 
inicial é de que o país tenha 
8,5 milhões de doses no 1º 
semestre de 2021 e outras 
61,5 milhões no 2º semestre.

A vacina desenvolvida 
pela Pfizer/BioNTech foi a 
escolhida para iniciar as cam-
panhas de imunização em 
vários países da União Euro-
peia, que prevê a entrega de 
até 12,5 milhões de doses até 
o final deste ano.

Ela também é utilizada 
no Chile e no México, que co-
meçaram a vacinação ainda 
na última quinta-feira, 24. 
E nos Estados Unidos, onde 
o acordo firmado garante a 
entrega de 200 milhões de 
doses até julho de 2021.

Luto na Medicina

Médico Azuir Lessa morre 
aos 95 anos em João Pessoa

O médico radiologista 
Azuir Lessa da Silva mor-
reu ontem, aos 95 anos, por 
complicações da covid-19, 
em João Pessoa. Ele, que era 
pai do também radiologista 
Flávio Lessa, estava interna-
do em um hospital particu-
lar de João Pessoa.

O Conselho Regional de 
Medicina da Paraíba (CRM-
-PB) e o Sindicato dos Médi-
cos da Paraíba (Simed-PB) 
divulgaram notas de pesar 
pela morte de Azuir Lessa. 

No texto, o CRM-PB la-
mentou a morte de Azuir 
Lessa da Silva e prestou 
solidariedade à família e 
amigos. “O Conselho Regio-
nal de Medicina da Paraíba 
(CRM-PB) vem a público 
externar o mais profundo 
pesar pelo falecimento do 
médico radiologista Azuir 
Lessa da Silva”. O Conselho 
ressaltou que ele foi home-
nageado pela entidade com 
a Comenda Lucas – Médico 
de Homens e de Almas na 

Semana do Médico 2020 
por ter completado 65 anos 
de formação e dedicação à 
medicina. 

Já o Simed-PB também 
prestou a solidariedade aos 
familiares e amigos de Azuir 

Lessa da Silva. “O Simed-PB, 
em nome de todos os médi-
cos associados, presta so-
lidariedade à família e aos 
amigos neste momento de 
despedida e tristeza”, disse 
a nota.

Azuir Lessa da Silva estava internado e morreu vítima de covid-19

Foto: Divulgação

STF mantém limite de horário  
de funcionamento em Campina

Anvisa certifica fábricas da Pfizer

PM apreende cerca de 60 quilos 
de drogas em tambor na capital

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, rejeitou os argumen-
tos da Prefeitura de Cam-
pina Grande para liberar o 
horário de funcionamen-
to de bares e restaurantes 
no réveillon. A decisão do 
presidente da corte segue 
o entendimento do desem-
bargador do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), 
João Alves.

A decisão é para que 
o município siga o estabe-

lecido no decreto estadual 
assinado pelo governador 
João Azevêdo (Cidadania) 
que determinou limite de 

horário de funcionamento 
durante os dias 24, 25 e 31 
de dezembro, além do dia 
primeiro de janeiro.

Conforme o decreto, 
esses estabelecimentos só 
podem funcionar com aten-
dimento presencial das 6h 
às 15h, como medida de pre-
venção à contaminação pela 
covid-19. O prefeito Romero 
Rodrigues (PSD), no entan-
to, acredita que o município 
tem condições de estender 
esse funcionamento.

Mais uma grande quanti-
dade de drogas foi retirada das 
ruas através de uma nova ação 
da Polícia Militar. Dessa vez, cer-
ca de 60 quilos de entorpecen-
tes que estavam em um tambor 
foram apreendidos, na manhã 
ontem, em João Pessoa.

As drogas foram localiza-
das pelos policiais da Força Táti-
ca do 1º Batalhão, que averigua-
ram denúncias de um ponto de 
tráfico em uma casa desabitada, 
no bairro do Cristo Redentor. No 
local, os policiais encontraram 
o tambor que exalava um forte 
cheiro de maconha e, dentro 
dele, cerca de 60 quilos da droga, 
conforme relatou a Força Tática. 

Todo o material foi apreen-
dido e apresentado na Central 
de Flagrantes, onde passará pela 
pesagem oficial e pelas devidas 
apurações. 

Ministro Luiz Fux 
considera que prefeitura 
de CG precisa seguir o 
estabelecido no decreto 

estadual.

Foto: PMPB

Policiais militares encontraram 
a maconha escondida no 
tambor numa casa desabitada

Redação
O Estado de S. Paulo

Enquanto diversos paí-
ses já iniciaram a imunização 
contra a covid-19, o Minis-
tério da Saúde fracassou na 
primeira tentativa de com-
prar seringas e agulhas para 
a vacinação no Brasil. Das 
331 milhões de unidades 
que a pasta tem a intenção de 
comprar, só conseguiu oferta 
para adquirir 7,9 milhões no 
pregão eletrônico realizado 
ontem. O número correspon-
de a cerca de 2,4% do total de 
unidades que a pasta deseja-
va adquirir.

Agora, o Ministério da 
Saúde terá que realizar novo 
certame, ainda sem data de-
finida. A compra de seringas 
e agulhas costuma ser feita 
por Estados e municípios. Du-

rante a pandemia, porém, o 
ministério decidiu centralizar 
estes insumos. A previsão do 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, é iniciar a vacinação 
contra covid-19 no país em 
fevereiro.

A imunização da popula-
ção brasileira, porém, ainda 
depende de alguma vacina 
obter o aval da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). A estimativa é que 
108 milhões de doses sejam 
aplicadas ainda no primeiro 
semestre. Além da vacinação 
contra a covid-19, as seringas 
e agulhas adquiridas pelo Mi-
nistério da Saúde serviriam 
para a campanha de imuniza-
ção contra o sarampo.

A Associação Brasilei-
ra da Indústria de Artigos 
e Equipamentos Médicos, 

Odontológicos, Hospitalares e 
de Laboratórios (Abimo) afir-
ma que desde julho alerta o 
ministério sobre a necessida-
de de planejar a compra das 
vacinas. No pregão de ontem, 
o ministério buscava ofertas 
para conjuntos de seringas e 
agulhas de diferentes tipos. 
Dos 4 itens procurados pela 
pasta, 3 não tiveram propos-
tas válidas.

Nestes casos, os preços 
oferecidos podem ter supe-
rado valores fixados pelo mi-
nistério ou as empresas não 
apresentaram a documen-
tação necessária. O quarto 
item teve lance válido apenas 
para parte do que era oferta-
do. Procurado, o Ministério 
da Saúde ainda não se ma-
nifestou sobre o pregão para 
compra de vacinas.

Fracasso na compra de seringas

Foto: Pixabay
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Retomada do turismo
A ocupação hoteleira na Paraíba chegou a 80%, apesar das 
dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus. A 
expectativa para janeiro, no entanto, é de queda.    Página 7 Fo
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Tendas e queima de fogos de artifício continuam suspensas, mas população poderá ocupar a faixa de areia no litoral

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Réveillon: Prefeitura da capital 
não vai proibir o acesso à praia

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Nara Valusca

Sem queima de fogos, 
nem as tradicionais tendas 
ou barracas na faixa de areia. 
Será assim a passagem de ré-
veillon em João Pessoa. Mes-
mo assim, a população pode-
rá ter acesso à faixa de areia, 
desde que não haja aglome-
rações e sejam respeitadas 
as normas de segurança sa-
nitária, como uso de másca-
ras e álcool. A informação foi 
confirmada pelo secretário 
de Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), Zennedy Bezerra. 

Com a proximidade da 
virada do ano em tempos de 
pandemia, surgiram dúvidas 
sobre o que está permitido 
ou não fazer durante os feste-
jos de réveillon no Litoral de 
João Pessoa. Até rumores de 
que a faixa de praia da capital 
estaria fechada no fim de ano 
já surgiram, mas o secretário 
Zennedy Bezerra garantiu 
o contrário.  “A Prefeitura 
não fechou a orla. Então, não 
está proibida a circulação de 
pessoas na praia. Pelo me-
nos, por parte da Prefeitura 
não há decreto editado nesse 
sentido. O que orientamos é 

Saiba MaiS 
Conforme o decreto estadual, a fiscalização do cumprimento 
das normas estabelecidas ficará sob a responsabilidade da 
Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa) e dos órgãos 
de vigilância sanitária municipais, das forças policiais estaduais, 
dos Procons estadual e municipais e das guardas municipais. 
O descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de 
multa e poderá implicar no fechamento, em caso de reincidência.

Foto: xxxxxxxxxxxxxx

que não haja aglomeração”, 
frisou.

O decreto municipal, po-
rém, determinou a suspen-
são da tradicional queima de 
fogos, de shows e a proibição 
da montagem das tendas e 
barracas no litoral pessoen-
se. Quanto ao trânsito de pes-
soas no passeio público ou 
na faixa de areia, o secretário 
afirmou que tem de ter bom 
senso, porque equipes da Se-
durb e da Guarda Municipal 
vão estar a postos observan-
do a movimentação e reali-
zando fiscalização educativa. 

“A nossa fiscalização vai 
ser pedagógica, no sentido 
de orientar as pessoas a usa-
rem máscara, álcool em gel, e 
garantir o distanciamento so-
cial. Acredito que o Governo 
do Estado, também deverá 
colocar a Polícia Militar para 
fiscalizar”.

Restrições 
Vale lembrar que o 

decreto estadual número 
40.930, publicado este mês 
pelo Governo do Estado, 
também prevê medidas 
de restrição para conter o 
avanço do novo coronaví-
rus no Estado. Segundo o 
documento, nos dias 31 de 
dezembro e 1º de janeiro, só 
é permitido o atendimento 
nas dependências dos res-
taurantes, bares, lanchone-
tes, lojas de conveniência e 
similares até as 15h. 

Após este horário, o 
atendimento deverá ser 
feito apenas por meio de 
delivery ou via takeaway, 
que é a retirada do pedi-
do pelos próprios clientes. 
Neste caso, nada deve ser 
consumido dentro dos es-
tabelecimentos comerciais 
a partir das 15h.

PbTur reabre postos e atende 
turistas de forma presencial

Desde ontem, os Postos 
de Atendimento aos Turistas 
gerenciados pela Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
voltam a oferecer atendimen-
to presencial aos visitantes 
que buscarem informações 
sobre os principais atrativos 
turísticos do Destino Paraí-
ba. O serviço estava suspenso 
desde a segunda quinzena 
do mês de março deste ano, 
atendendo a uma medida do 
Governo na prevenção da dis-
seminação do coronavírus no 
estado. 

O posto de atendimento 
no Centro Turístico de Tam-
baú, na orla de João Pessoa, vai 
funcionar ininterruptamente 
das 9h às 19h. O balcão do Ae-
roporto Castro Pinto, em Ba-
yeux, vai funcionar de acordo 
com os horários de voos das 
companhias aéreas, a partir das 
11h da manhã. A presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, expli-
cou que a decisão de reabrir os 
postos de atendimento é o de 
buscar oferecer um serviço aos 
turistas que estejam na capital 
paraibana, durante os festejos 

de Fim de Ano e no Verão. 
“Estamos no início da alta 

estação e estamos recebendo 
turistas em nosso estado. O 
estado tem tomado todos os 
cuidados de saúde para que 
os visitantes possam conhecer 
os destinos locais sem preo-
cupação”, assegurou. Desde o 
fim de agosto, a Paraíba flexi-
bilizou a retomada gradual do 
turismo, quando foram defini-
das todas as regras sanitárias 
e de saúde necessárias para 
receber os turistas.  (Leia mais 
sobre turismo na página 7)
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O empresário José Ginaldo 
Valadares, que nasceu no dia 
26 de abril de 1942 e  faleceu 
na véspera do último Natal, 
cumpriu com maestria sua 
passagem na terra: homem 
dedicado à bela família que 
edificou ao lado da esposa, 
Leuza Figueiredo Valadares, 
empresário de valor quando 
fundou, há mais de 40 anos, 
a Casa do Escapamento em 
João Pessoa e, finalmente, 
amigo dos amigos quando 
exercia com dedicação e res-
ponsabilidade os objetivos e 
ideais de um maçom. 

A família de José Ginaldo 
Valadares, representada pela 
esposa, Leuza, os filhos, Ri-
naldo  e Alessandro Figueire-
do Valadares, netos e bisne-
tos, ainda sofrida com a perda 
do amado patriarca, presta 
essa homenagem como for-
ma de agradecer a honra 
de ter tido esse caririense 
de fibra  liderando a família 
Valadares, ao mesmo tempo 
que convida para a missa de 
sétimo dia que será realizada 
na Igreja de Nossa Senhora 
de Fátima, no dia  de hoje, 
30/12 (quarta -feira), às 19h.

Um homem de Deus
(Missa de sétimo dia)
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“Dinho” não aceitava o fim do relacionamento e assassinou a adolescente na frente de amigos e da família

Manoel, conhecido por 
Dinho, está sendo procurado 
pela polícia como o principal 
suspeito de ter assassinado 
a adolescente Pâmela Neri 
Ramos Quinzinho, de 16, na 
noite de segunda-feira (28) 
na cidade de Pedras de Fogo, 
Zona da Mata paraibana. Ele 
matou a jovem com dois tiros 
na cabeça e depois fugiu sem 
deixar pistas. O crime aconte-
ceu na Rua Severino Ramos 
de Oliveira, nas proximida-
des da Praça da Mangueira, 
na frente da casa da jovem e 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Jovem de 16 anos é morta com 
dois tiros pelo ex-namorado

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

pela equipe do delegado Mar-
cos Paulo Sales, responsável 
pelo  Núcleo de Homicídios 
de Alhandra.

Segundo informações 
colhidas pela polícia, Pâmela 
Neri estava na frente de sua 
residência, conversando com 
amigos e familiares, onde sua 
avó tinha um pequeno co-
mércio quando “Dinho” se 
aproximou e efetuou dois 
disparos. A adolescente mor-
reu no local.

A avó da jovem, Maria 
Lenilda, disse para a polícia 
que Pâmela havia acabado 
o relacionamento há cerca 
de três meses, mais Dinho 
não aceitava e fazia ameaças 
tanto a ex-namorada como 
também a avó. “Ele disse por 
diversas vezes que ia matar 
nós duas”, afirmou Lenilda 
que revelou ainda que o jo-
vem, que tem cerca de 20 
anos, já foi preso por tráfico 
de droga e é envolvido em 
roubo de carros e motos. 

Lenilda contou ainda 
que “Dinho” ameaçava Pâ-
mela porque ela não queria 
participar dos assaltos que 
ele fazia. Na quarta-feira da 
semana passada – dia 23, ele 
disse que a mataria caso ela 
lhe denunciasse à polícia so-
bre seu comportamento.

Pâmela foi morta na frente da mãe e amigos por “Dinho”, que está foragido

Comparado a 2019, o número de acidentes graves teve redução de 56% e a quantidade de mortos diminuiu 66%

Foram recolhidos 570 comprimidos do medicamento, que é traficado para ser usado como substância alucinógena

foi visto por várias pessoas, 
inclusive pela avó da jovem 
com quem ela morava.

O assassinato da adoles-
cente está sendo investigado 

Acusado de estupro
Um homem, identificado por Elias Soares dos 

Santos, de 43 anos, acusado de abusar sexualmen-
te de uma enteada de 12 anos foi morto a tiros na 
noite de segunda-feira (28), na Rua Tenente Fran-
cisco Tito, bairro Alto das Populares, em Santa Rita. 

A polícia tomou conhecimento que Elias Soares 
residia na mesma casa com a criança e a mãe dela. 

O caso está sendo investigado pelo Núcleo de 
Homicídios de Santa Rita. A autoria do crime ainda 
é desconhecida.

A polícia já vinha investigando a acusação de 
estupro contra Elias Soares, pois já existia suspeitas 
da mãe da criança e para constatar o fato instalou 
uma câmera no quarto onde a menina dormia e 
ficava em outro local da casa fiscalizando.

Quando moradores da localidade tomaram 
conhecimento do fato, assistiram o vídeo e, revol-
tados, mataram o homem a tiros. 

Outro crime
No final da manhã foi localizado o corpo de 

um homem apresentando um tiro na cabeça e em 
estado de decomposição enterrado em um terreno 
próximo  do Distrito Mecânico.

Segundo a perita Amanda Melo, o corpo estava 
no local há cerca de sete dias.

Nas rodovias da PB

PRF registra 26 acidentes 
com um óbito no feriadão

A Polícia Rodoviária 
Federal encerrou no do-
mingo (27), a Operação 
Natal 2020 com a ocorrên-
cia de apenas um óbito nos 
26 acidentes que deixaram 
28 pessoas feridas, sendo 
sete com ferimentos gra-
ves. Se comparado a 2019, 
o número de acidentes 
graves foi reduzido em 
56% e o número de mor-
tos diminuiu 66%, sendo 
somadas três mortes em 
2019 e um óbito em 2020.

Durante a Operação, 
iniciada no dia 23 em todas 
as rodovias federais do 
país foi registrada dimi-
nuição de 56% no número 
de acidentes graves e que-
da de 66% no número de 
mortes nas rodovias fede-

rais paraibanas se compa-
rados a 2019. A PRF regis-
trou um aumento no fluxo 
de veículos em virtude do 
feriado, principalmente 
na BR-230, rodovia que 
corta o estado do Sertão 
ao Litoral, e na BR-101, que 
liga a Paraíba aos estados 
vizinhos do Rio Grande do 
Norte e de Pernambuco. 

Os policiais fiscaliza-
ram na totalidade 3.437 
veículos e 3.600 pessoas 
nas rodovias federais que 
cortam a Paraíba com foco 
na orientação preventiva e 
alerta aos motoristas para 
o cumprimento das regras 
de trânsito.

Criminalidade
As ações de combate 

ao crime também foram in-
tensificadas no período. Ao 
todo, 13 pessoas foram de-
tidas e cinco veículos rou-
bados foram recuperados 
pelas equipes operacionais 
que reforçavam as rodovias 
federais paraibanas.

Brasil
Em todo o país foram 

registrados 991 acidentes 
de trânsito. Houve redução 
no número total de aci-
dentes se comparados a 
2019, com queda de 13% 
das ocorrências. No to-
tal 1.278 pessoas ficaram 
feridas, uma redução de 
16% e 91 pessoas vieram a 
óbito no local do acidente, 
com diminuição de 7% em 
relação a 2019.

PM apreende artane, arma 
e munição na orla da capital

Uma equipe da Com-
panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur) 
apreendeu 570 compri-
midos em João Pessoa. O 
medicamento estava com 
um homem que ao avistar 
a guarnição em uma rua do 
bairro de Manaíra, conse-
guiu fugir, no entanto, dei-
xou cair as cartelas com 
os comprimidos e ainda 
apreendeu um revólver, mu-
nições e outros materiais.

De acordo com a Polí-
cia Militar, o medicamento 
artane é uma substância uti-
lizada para o tratamento de 
doenças como Parkinson, 
mas que é traficada para ser 
usada como alucinógeno.

A Polícia Militar  vem 
intensificar o policiamento 
nessas áreas que são suspei-
tas de serem usadas como 
pontos de venda de drogas, 
principalmente nesse perío-
do perto da virada do ano.

O policiamento está 
sendo reforçado desde on-
tem quando o comando da 
PM da corporação anunciou 
a operação que será desen-
volvida, em todas as regiões 
do estado, para garantir a 
segurança da população 
com a realização de blitz, 
barreiras policiais, averi-
guação e fiscalização em 
veículos suspeitos, princi-
palmente no combate ao 
tráfico de drogas.

A Polícia Militar captu-
rou dois foragidos da Justiça 
e prendeu um homem que, 
com uma faca, ameaçava 
familiares, no Sertão da Pa-
raíba. As ações aconteceram 
na manhã de segunda-feira 
(28), nos municípios de Pa-
tos e Sousa.

Em Patos, um homem 
que estava sendo procura-
do pelo crime de homicídio 
foi preso durante o cum-
primento de mandado de 
prisão. A prisão do foragido 
aconteceu no bairro do Jato-
bá e foi realizada pelos poli-
ciais da Força Regional, que 
receberam apontamentos 
da Coordenadoria de Inte-
ligência (COInt). O acusado 
tem 29 anos de idade.

Ainda em Patos, policiais 
do 3º Batalhão prenderam 
um homem de 35 anos, com 
sintomas de embriaguez, e 
que teria ameaçado os fami-
liares. Após as ameaças o sus-
peito tentou fugir, mas foi de-
tido e preso. Os dois homens 
presos nas ocorrências foram 
levados para a Delegacia da 
Polícia Civil de Patos.

Já em Sousa, um homem 
que estava sendo procura-
do pela Justiça pelo crime 

de roubo, foi localizado no 
bairro do Mutirão. Ele foi 
preso pelos policiais do 14º 
Batalhão, que cumpriram o 
mandado de prisão contra 
o acusado, que tem 23 anos 
de idade. O homem foi con-
duzido à Delegacia da Polícia 
Civil local.

Dados
Até o último domingo 

(27), a Polícia Militar já havia 
capturado 86 foragidos da 
Justiça durante o mês de de-
zembro. Os acusados possu-
íam mandados de prisão em 
aberto por diversos crimes, 
que foram cumpridos duran-
te ações da corporação.

Na capital
Em João Pessoa, dois 

homens foram presos em 
flagrante suspeitos de tentar 
assaltar uma mulher, de 44 
anos nessa terça-feira (29), 
em Cabedelo.

O crime aconteceu nas 
proximidades da BR-230, 
próximo ao viaduto da Ave-
nida Tancredo Neves.

Um dos suspeitos tem 
20 anos e o outro comple-
tou 18 anos na segunda-feira 
(28).

Foragidos são presos 
no Sertão da Paraíba

Um grupo de assal-
tantes usa um guarda-sol 
para não ser identificado 
durante assalto à agência 
do Banco do Brasil, loca-
lizado na Avenida Assis 
Chateaubriand, no bairro 
da Liberdade, em Campi-
na Grande.

Segundo moradores 
da área, por volta das 23h 
houve um estrondo que, 
supostamente, foi quando 
os bandidos iniciaram a 
investida contra a agência 
bancária. 

O ‘guarda-sol’ foi uti-
lizado pelos assaltantes 
para não serem identi-
ficados. O grupo passou 
cerca de cinco horas na 
área de acesso aos caixas 
eletrônicos preparando o 
procedimento para terem 
acesso ao dinheiro.

A ação foi filmada, 
mas o que chamou a aten-
ção da polícia é que o alar-
me somente foi acionado 
cerca de vinte minutos de-
pois. Policiais e a perícia 
estiveram no local.

Ladrão usa 
guarda-sol 
para não ser 
identificado

Foto: PMPB

Foto: PRF
Foto: Divulgação
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Órgão realizará ajustes no sistema para implantar o CRV digital; apenas Licenciamento permanece funcionando
O Departamento Esta-

dual de Trânsito (Detran
-PB) vai suspender, de 1º a 
10 de janeiro, o atendimento 
dos serviços relacionados 
a veículos, com exceção do 
Licenciamento, para realizar 
os ajustes necessários no 
sistema com o objetivo de 
implantar o Certificado de 
Registro de Veículos (CRV), 
na forma digital.

A mudança atende à Re-
solução 809/2020, do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), que estabeleceu 
o prazo para implantação 
do CRV eletrônico em todo 
o território brasileiro. Trata-
se de uma decisão do órgão 
máximo de trânsito da União, 
que obriga os Detrans a se 
adequarem ao novo sistema.

Por ser uma alteração 
de grande porte, o coorde-
nador da Assessoria Técnica 
de Processamento de Dados 
do Detran-PB, João Holan-
da, solicitou o fechamento 
do sistema de veículos, com 
exceção do Licenciamento, 
lembrando que o atendi-
mento voltará ao normal no 
próximo dia 11.

A suspensão abrange 
os serviços na sede, Cire-
trans e postos de trânsito 
da Paraíba e não atinge os 
serviços de habilitação, que 
continuam inalterados. Os 
usuários com vistorias e 
recibos com vencimentos 
até o dia 10 de janeiro deste 
ano não serão prejudicados, 
sendo aceitos até o dia 31 de 
janeiro de 2021.

Atendimento no Detran-PB 
suspenso até 10 de janeiro 

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Nara Valusca

Turismo 

Ocupação hoteleira chega a 80% na 
Paraíba, mesmo com a pandemia

A ocupação dos hotéis 
na Paraíba durante o réveil-
lon deste ano chegou aos 
80%. Na capital, esse per-
centual é superior a 50%. 
Os números baixos em rela-
ção aos anos anteriores são 
consequência dos efeitos 
causados pela pandemia do 
coronavírus. Com a chegada 
da vacina, a expectativa é de 
que o setor volte ao patamar 
de antes da pandemia. 

De acordo com dados 
da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), a maior 
queda está prevista para 
janeiro, período de férias, 
quando normalmente a ocu-
pação hoteleira chegava a 
65%. Este ano, as reservas 

para janeiro atingem a mar-
ca de 40%.

O administrador Thiago 
Hernandez e a advogada Ju-
liana Mattos vieram da cidade 
do Rio de Janeiro e estão na 
Paraíba pela primeira vez. 
“É a primeira vez que venho 
para cá; na verdade, a gente 
conseguiu um pacote que al-
mejava e conseguia pagar na-
quele momento. É um lugar 
diferente aqui do Nordeste, 
eu conheço a Bahia, Pernam-
buco, Ceará, Piauí, mas não 
tinha conhecido a Paraíba 
ainda, então a gente escolheu 
vir para cá”, comentou Thiago. 

“Está sendo maravi-
lhoso, o povo daqui é muito 
hospitaleiro, fizemos ami-
zade com o pessoal onde 
fomos almoçar, fomos pra 
casa deles fazer churrasco, 

então está sendo maravilho-
so, estou adorando. O preço 
também, as coisas são muito 
boas e atrativas”, comentou 
o administrador. 

Com relação aos cuida-
dos sanitários devido à pan-
demia da covid-19, Thiago 
Hernandez afirmou que está 
seguindo todo o protocolo 
sanitário e comentou sobre 
as ações adotadas no Estado. 
“Vi que alguns lugares funcio-
nam só até uma certa hora. 
Acho que o governo está to-
mando medidas bem impor-
tantes aqui.” 

O contador Petrônio Be-
zerra, de 50 anos, veio de São 
Paulo e já esteve na Paraíba 
outras vezes e conta o que o 
faz retornar sempre ao Esta-
do. “Eu já vim outras vezes, 
tenho família aqui e, além do 

clima, eu gosto muito daqui 
também. Sempre de máscara, 
álcool em gel a todo momento 
e mantendo o distanciamen-
to entre as pessoas.”

Hellen Lucena é ge-
rente de um hotel na orla 
de Manaíra. Ela comentou 
que o setor hoteleiro vem 
enfrentando algumas difi-
culdades e que o retorno 
das ocupações tem acon-
tecido de maneira gradual. 
“Agora, em dezembro, nossa 
procura está acontecendo 
de forma bem gradual. Nós 
esperávamos que realmente 
acontecesse de uma forma 
mais firme, mas, está bem 
lento. Estão ocorrendo mui-
tos cancelamentos, muitas 
desistências com essa nova 
segunda onda; isso tem 
atrapalhado o nosso setor.”

Os proprietários de veí-
culos no Estado da Paraíba já 
podem consultar o valor do 
IPVA (Imposto sobre a Pro-
priedade de Veículos Auto-
motores) do exercício 2021. 
A Secretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz) liberou em seu 
portal, com base na pesquisa 
e tabela da Fipe (Fundação 
Instituto de Pesquisas Econô-
micas), o valor do tributo do 
próximo ano de cada modelo 
e segmento. O proprietário 
já pode fazer a consulta por 
meio do link (https://abre.
ai/bWmu) de quanto será o 
valor do tributo. 

Para saber o valor do 
IPVA, os donos de veículos 
precisam apenas de algu-
mas características como, 
por exemplo, ano de fabrica-
ção e a descrição do modelo 
do veículo para identificar 
o valor do tributo que será 
pago, a partir de janeiro de 
2021. O IPVA de cada veícu-
lo sofre alterações com as 
especificações de cada um 
dos modelos, compreendido 
pelo período de 2006 a 2020. 
Conforme a lei, veículos an-
teriores a 2005 – tempo de 
fabricação acima de 16 anos 
– são isentos de IPVA.  

 
Maiores reduções
A redução média do 

valor do IPVA 2021 nos di-
versos segmentos de veícu-
los vai oscilar entre 1,64% e 
4,97%. Por segmento, o carro 
de passeio/automóvel terá 
a maior redução média do 
IPVA com queda de 4,97%, 
seguida de camionete e uti-
litário com redução média 
de 4,78%, enquanto ônibus 
e micro-ônibus de 2,61% e 
Motos e Similares (-1,80%) 
terão as menores reduções 
do IPVA. Atualmente, a Pa-
raíba tem uma frota total de 
1,4 milhão de veículos, mas 
a frota tributável, excluindo 
aqueles que têm isenção por 
tempo de fabricação, serão de 
969,839 mil unidades.

 
Calendário
Os proprietários de 

veículos terão mais uma vez 
um calendário ampliado para 
realizar o pagamento do tri-
buto em 2021. Para quem op-

tar pelo pagamento da cota 
única à vista, a data limite de 
vencimento será o último dia 
útil de cada mês no período 
de janeiro a outubro. 

Por exemplo, o proprie-
tário de veículo com placa 
final 1, a data limite de ven-
cimento será o dia 29 de 
janeiro de 2020, último dia 
útil do primeiro mês do ano, 
enquanto a placa final 2 será 
o dia 26 de fevereiro, pois o 
dia 28 de fevereiro cai em um 
domingo no próximo ano. No 
mês de março, será a vez do 
proprietário com placa de 
veículo final 3 realizar o paga-
mento até o dia 31 de março 
e, assim, sucessivamente, até 
o mês de outubro, quando en-
cerra a data limite da opção 
da cota única ou parcelado da 
placa com final zero.

 
Desconto de 10% 
Já as regras para pa-

gamento do tributo como, 
por exemplo, o desconto de 
10% na cota única à vista, 
parcelamento em até três 
vezes e o calendário estendi-
do em 10 meses para paga-
mento, permanecerão mais 
uma vez inalterados para o 
exercício de 2021, confor-
me o número da placa final 
do veículo. As alíquotas do 
IPVA também permanecem 
as mesmas em 2021. Os au-
tomóveis, motocicletas, mi-
cro-ônibus, caminhonetes 
têm alíquotas de 2,5% sobre 
o valor venal dos veículos, 
enquanto caminhões e ôni-
bus têm alíquota de 1%.

 
Boletos 
Os boletos do IPVA/li-

cenciamento deverão ser im-
pressos por meio da internet. 
O boleto estará disponibili-
zado no portal da Secretaria 
de Estado da Fazenda: www.
sefaz.pb.gov.br, mas também 
do Detran-PB: http://www.
detran.pb.gov.br/. O paga-
mento deve ser efetuado nas 
agências bancárias ou no 
serviço de autoatendimen-
to dos bancos; nas lotéricas; 
ou de forma mais prática no 
mobile banking – aplicati-
vo disponível pelos bancos 
para aparelhos móveis como 
smartphones.

Liberada consulta 
do valor do IPVA

Nilber Lucena
Especial para A União 
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Perfil do turista muda e fica mais regional
Ruth Avelino, presiden-

te da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur), destacou 
o perfil do público que vem 
para o estado. “A procura 
pela Paraíba tem sido boa, 
dentro da medida do possí-
vel, lembrando que a gente 
está no meio de uma pande-
mia e que, por conta disso, 
as pessoas ainda não estão 
se sentindo muito à vontade 
como antes. Mas a gente já 
está tendo, sim, uma procura, 
uma procura muito regional, 
o pessoal de Pernambuco 
e Rio Grande do Norte, Ala-
goas e o próprio paraibano, 
que tem viajado muito pelo 
estado, o que é uma coisa 

muito boa, muito interessan-
te”, destacou. 

Ainda de acordo com a 
presidente da PBTur, com a 
retomada dos voos e a che-
gada da vacina, o cenário da 
ocupação hoteleira tende a 
melhorar. “A gente tem se 
mantido com uma ocupação 
durante o final de semana 
muito boa; durante a semana 
é que está mais complicado. 
Como o turismo é regional, 
o pessoal chega na sexta e 
fica até a segunda-feira ou 
chega na quinta e fica até o 
domingo. Quando tiver a re-
tomada dos voos, quando 
tiver a vacina, a gente acredi-
ta que esse movimento volte 

a ser como era antes, mas, 
por enquanto está assim. É 
uma retomada lenta e gra-
dual como está acontecendo 
em todo o Brasil e no mundo 
todo”, pontuou. 

Rodrigo Pinto, presi-
dente da Associação Brasilei-
ra da Indústria Hoteleira da 
Paraíba (ABIH-PB), comen-
tou sobre o atual cenário de 
ocupação da rede hoteleira 
e as perspectivas do setor 
para o próximo ano. “Não 
são boas, temos muito traba-
lho a fazer para reverter essa 
realidade. Apesar de todos 
os hotéis estarem seguindo 
os protocolos de segurança 
sanitária e estarem prontos 
para receber seus hóspedes, 
estamos observando vários 
cancelamentos de reservas 
para o réveillon e, principal-
mente, para o mês de janeiro 
devido às mudanças nas pro-
gramações que tivemos em 
anos anteriores, como a falta 
da tradicional queima de fo-
gos nas praias. Sobre vendas 
para o período do carnaval, 
bem fracas ainda.” 

Perfil
Com a pandemia, o 

perfil do fluxo turístico 
em João Pessoa tam-

bém mudou, é o que explica 
Rodrigo Pinto. “O público da 
capital era 60% turismo la-
zer e 40% corporativo. Nessa 
retornada, estamos majo-
ritariamente com o público 
lazer regional, que não é su-
ficiente para manter a estru-
tura do turismo do estado.”

Segundo ele, “o acesso 
via terrestre é majoritário 
atualmente, porém, é essen-
cial e vital que se restabele-
ça o mais rápido possível, os 
números de voos anteriores 
para viabilizarmos toda ca-
deia do turismo na Paraíba. 
Chegamos a ter 19 voos no 
passado, mas hoje, no mês de 
dezembro, só temos 9 voos 
operando normalmente, sem 
qualquer previsão de aumen-
to para os próximos meses”.

De acordo com infor-
mações da Associação Bra-
sileira da Indústria Hoteleira 
da Paraíba, em outubro, a 
ocupação da rede hoteleira, 
na capital paraibana, era de  
37,80%, passando para 46% 
em novembro e atingindo 
55% no mês de dezembro. 
Para janeiro, a expectativa é 
de uma ocupação de 45% da 
hotelaria. Em janeiro do ano 
passado, essa ocupação foi 
de 73,87%.

Turistas precisam 
manter cuidados 
com a segurança 

sanitária
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Boletim divulgado ontem pela SES registrou 12 novas mortes e mais 423 casos de infecção pelo coronavírus

Com a confirmação de 
novos 423 casos e 12 óbitos, 
a Paraíba chegou a 164.416 
casos de contaminação pela 
covid-19, sendo 3.647 ví-
timas fatais da doença e 
125.377 pessoas conside-
radas recuperadas. Entre 
os falecimentos, seis mortes 
aconteceram entre a segun-
da-feira e a terça-feira. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), cer-
ca de 528.467 testes para 
diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados, registran-
do casos em todos os muni-
cípios e mortes em 86,10% 
das cidades.

Vale salientar que o bai-
xo registro de novos casos 
não significa um momento 
de queda da transmissibi-
lidade. Devido ao recesso 
de final de ano, as Secreta-
rias e Vigilâncias de Saúde 
municipais trabalham em 
expediente reduzido, oca-
sionando a baixa confirma-
ção de casos. 

As mortes contabiliza-
das ontem ocorreram en-
tre 12 e 29 de dezembro. 
A faixa etária entre os pa-
cientes foi de 32 a 98 anos. 
Apenas dois pacientes não 
possuíam comorbidades, os 
demais apresentaram doen-
ça neurológica, doença res-
piratória, doença hematoló-

gica, diabetes, hipertensão e 
cardiopatia como fatores de 
risco associados à covid-19. 
As vítimas são de Campina 
Grande (3), João Pessoa (3), 
Conde, Santa Rita, Sousa, 
Queimadas, Mogeiro e Ca-
cimbas. Outras 30 mortes 
estão em investigação pela 
SES.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o estado é de 48%, as 
enfermarias possuem uma 
ocupação de 35%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa registra 54% de ocupa-
ção nas UTI’s e 38% nas en-
fermarias. Campina Grande 
chegou a 53% de taxa de 
ocupação nos leitos de UTI 
e apenas 15% de ocupação 
nos leitos de enfermaria. 
No Sertão do estado, a taxa 
é de 68% dos leitos de UTI 
e 66% de enfermarias para 
adultos ocupados.

A maior concentração 
entre os novos casos ocor-
reu em dez cidades parai-

banas, são elas: João Pessoa 
com 201 novos casos; Patos 
com 27; Santa Rosa aparece 
em seguida com 26 casos; 
Campina Grande teve um 
acréscimo de 20 casos;  Ta-
peroá com 13 casos; Lagoa 
Seca confirmou 10 novos 
contaminados; Cabedelo, 
Cajazeiras, Queimadas e 
Remígio registraram, cada 
uma, 8 novos casos de con-
taminação pelo vírus. 

Cidades e casos
A lista de cidades com 

maior concentração de ca-
sos segue inalterada com 
29 nomes, correspondendo 
a 13% de todos os muni-
cípios. Lidera a lista João 
Pessoa (41.452), Campi-
na Grande (15.290), Patos 
(7.026), Guarabira (5.197), 
Santa Rita (4.083), Cabe-
delo (4.049), São Bento 
(3.765), Sousa (3.601), 
Cajazeiras (3.428), Ma-
manguape (2.914), Bayeux 
(2.641), Ingá (1.756), Ala-
goa Grande (1.734), Quei-
madas (1.671), Monteiro 
(1.523), Rio Tinto (1.507),  
Itabaiana (1.469), Pombal 
(1.464), Sapé (1.437), Pe-
dras de Fogo (1.427), Mari 
(1.275), Itaporanga (1.207), 
Belém (1.181), Catolé do 
Rocha (1.158),  Alagoi-
nha (1.112), Itapororoca 
(1.090), Caaporã (1.088), 
Sumé (1.058), Esperança 
(1.057) e Conde (1.003).

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Paraíba aplicou mais de meio 
milhão de testes contra covid 

Editoração: Clóvis RobertoEdição: Clóvis Roberto

Previsão de 15,5 mil casos em CG
O  Relatório de Pesquisa di-

vulgado pelo professor Josenildo 
Brito de Oliveira, da Universida-
de Federal de Campina Grande 
(UFCG), Campina Grande chega a 
sua quarta semana consecutiva de 
crescimento no número de novos 
casos de covid-19.

O trabalho, que analisa os da-
dos da pandemia para estimar nú-
meros para as semanas seguintes, 
prevê que até o próximo sábado, dia 

2 de janeiro, a cidade haverá alcan-
çado a marca de 15.528 casos, re-
gistrando 440 óbitos. No Estado da 
Paraíba, esse número deve chegar 
aos 167.654 caso e 3.671 mortes.

O projeto estuda dados obtidos 
através do site da Universidade 
Johns Hopkins (EUA) e do Ministé-
rio da Saúde e governos de PB e SP. 
Também conta com a colaboração 
do estudante Pedro Barbosa (UAEP/
CCT).

Aplicação de testes para diagnóstico da covid-19 é uma das formas de combater a propagação da doença

Foto: Alberto Machado/Secom-PB

Sedh empossa os membros do 
Conselho Deliberativo do Provita

O secretário do Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, empossou, ontem, 
em solenidade virtual, os re-
presentantes do Conselho 
Deliberativo (Codeli) do Pro-
grama de Proteção à Vítimas 
e Testemunhas Ameaçadas 
(Provita) Paraíba. Composto 
por seis representantes titu-
lares de órgãos e instituições 
estaduais, federal e sociedade 
civil, o Provita tem a finali-
dade de garantir segurança 
e proporcionar proteção e 
assistência às pessoas amea-
çadas ou coagidas, além de as-
segurar as integridades física 
e psicológica de testemunha/
vítima e de seus familiares 
ameaçados.

 Na ocasião, o secretário 
externou sua alegria de poder 
compartilhar desse momento 

importante e destacou o pio-
neirismo da Paraíba na execu-
ção de um programa de tanta 
expressividade no combate 
à violência. “Com a implanta-
ção desse programa, iremos 
trabalhar na proteção da vida 
dessas pessoas, principalmen-
te das ameaçadas. Trata-se de 
mais um instrumento na ga-
rantia de direitos e cidadania 
e o Governo do Estado vai ofe-
recer toda a estrutura para que 
essas testemunhas tenham 
segurança e o apoio do estado”, 
enfatizou Tibério Limeira.

 Programa de Proteção à 
Vítima e Testemunhas Amea-
çadas – O programa foi insti-
tuído pelo Decreto estadual 
nº 40.473 de 26 de agosto de 
2020, baseado na Lei Federal 
9.807/99, e será coordenado 
pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Humano 
em parceria com a entidade 
executora a Casa Pequeno 
Davi, que terá a responsabi-
lidade junto à equipe técnica 
de fornecer parecer técnico 
para o Conselho Deliberativo 
com a finalidade de admitir 
ou excluir possíveis vítimas/
testemunhas do programa.

 Integram a titularidade 
do Codeli, Janaína Gouveia 
(presidente) e Jessica Juliana 
(secretária) – Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano; Roberta Gouveia - 
Secretaria de Segurança e De-
fesa Social; major Elmer Melz- 
Comando da Polícia Militar 
da Paraíba; Mércia Rodrigues 
- Tribunal de Justiça; promotor 
José Guilherme - Ministério 
Público; Cristiane Cavalcante 
- Casa Pequeno Davi.Justiça determina desocupação 

de áreas públicas invadidas
O Ministério Público 

da Paraíba obteve duas de-
cisões liminares em ações 
civis públicas contra o Mu-
nicípio de Santa Rita, rela-
cionadas à desocupação de 
áreas públicas e organiza-
ção do trânsito. Na primei-
ra, a Prefeitura tem o prazo 
de 90 dias para cumprir a 
decisão e, na segunda, fo-
ram dados 60 dias. As duas 
ACPs foram ajuizadas pela 
Promotoria de Justiça, de-
vido ao não cumprimento 
de recomendações minis-
teriais. As ações judiciais, 
que tramitam na 5ª Vara 
Mista de Santa Rita, são 
de autoria do promotor de 
Justiça, Romualdo Tadeu 
de Araújo Dias, que atua na 
área de meio ambiente no 
município. 
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46.2020.8.15.0331, ajui-
zada no último dia 18, é 
decorrente de um procedi-
mento instaurado ainda em 
2016, durante o qual foram 
feitas diversas tentativas 
extrajudiciais para a deso-
cupação de uma área situa-
da na Avenida João Pessoa, 
ocupada irregularmente 
por feirantes. Conforme 
decisão da juíza Anna Car-
la Falcão da Cunha Lima 
Alves, a Prefeitura tem 90 
dias para regularizar essa 
situação, sob pena de multa 
diária correspondente a R$ 
1 mil, em caso de descum-
primento, sem prejuízo de 
eventuais sanções penais, 
civis e administrativas 

Já  a  ACP 0806773-
16.2020.8.15.0331, pro-
tocolada no mesmo dia, é 
decorrente de uma notí-

cia de fato instaurada em 
2015, na Promotoria de 
Justiça de Santa Rita, rela-
tiva à ocupação irregular 
de áreas públicas, em es-
pecial, nas proximidades 
do Restaurante Popular de 
Santa Rita, na Rua Pombal, 
no Centro da cidade. 

A liminar concedida 
pela Justiça dá 60 dias para 
a Prefeitura adotar todas 
as medidas necessárias 
para desobstruir a via e o 
passeio público, além de 
remover a deposição irre-
gular de resíduos sólidos 
e outros obstáculos, inclu-
sive veículos, também sob 
pena de multa diária cor-
respondente a R$ 1 mil, em 
caso de descumprimento, 
sem prejuízo de eventuais 
sanções penais, civis e ad-
ministrativas.

A Paraíba já 
registrou 3.647 
mortes causadas 

pela covid-19, com o 
registro de 164.416 

casos da doença.

Informática UFPB

Pós-graduação prorroga 
inscrições para 68 vagas

O Programa de Pós-
Graduação em Informática 
(PPGI) do Centro de Infor-
mática (CI) da UFPB divul-
gou edital retificado com o 
novo calendário para pro-
cesso seletivo, visando o in-
gresso de alunos regulares 
em 2021.1 Segundo o novo 
calendário, os candidatos a 
vagas no PPGI devem efetuar 
suas inscrições pelo Sistema 
Integrado de Gestão de Ativi-
dades Acadêmicas (SIGAA) 
até 8 de janeiro próximo. 
Além do edital, a coordena-
ção do programa publicou 

também o quadro com os 
projetos de pesquisa reali-
zados atualmente pelos do-
centes, assim como as vagas 
ofertadas por cada professor, 
em suas respectivas áreas.

O PPGI oferece, no má-
ximo, 68 vagas para o curso 
de mestrado, distribuídas 
entre as 2 linhas de pesquisa, 
considerando a(s) área(s) de 
concentração, nos termos da 
Resolução que regulamenta 
o programa. Conforme o edi-
tal, o número de vagas ofer-
tadas depende da disponi-
bilidade dos professores do 

programa, que distribuem 
suas vagas em projetos de 
pesquisa dentro das linhas 
do programa.

Não é obrigatório o 
preenchimento de todas as 
vagas da seleção. Do total 
de vagas oferecidas serão 
acrescentadas 20% a mais 
de vagas, destinadas aos can-
didatos autodeclarados ou 
oriundos da população ne-
gra, povos indígenas, povos 
e comunidades tradicionais 
e pessoas com deficiência, 
segundo a Resolução Conse-
pe/UFPB Nº 58/2016.



Mostra virtual
Exposição da artista plástica Beatriz Milhazes já está aberta 
para visitação online,  guiada pelo curador Ivo Mesquita, 
dentro da programação do Itaú Cultural. Página  11
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Edição especial do programa online da Funesc ‘De Repente na Rede’ é exibido hoje, a partir das 19h

Cultura popular na contagem
regressiva para o  Ano Novo

A Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba (Funesc) exibe 
hoje (30), a partir das 19h, a 
última versão do “De Repente 
na Rede” de 2020, em clima 
de especial de Fim de Ano.  O 
programa online desta semana 
será um especial de Ano Novo 
e terá um formato diferente 
do tradicional. Com isso, serão 
vários poetas em destaque, 
enviando mensagens ao pú-
blico, em vez de apenas um 
homenageado. 

A apresentação é do re-
pentista Iponax Vila Nova, 
que declama as poesias dos 
homenageados durante as di-
versas edições do programa 
que já foram ao ar. A exibição 
será por meio da TV Funesc, 
no YouTube (/funescpbgov). 
O evento continuará sem con-
vidados presenciais durante 
a transmissão. Porém, nesta 
última edição, alguns poetas 
vão enviar vídeos.

O programa é um des-
dobramento do projeto ‘De 
Repente no Espaço’, que era 
produzido, mensalmente, pela 
Funesc desde julho de 2015, 
sempre na primeira quarta-
feira de cada mês, sem inter-
rupções e presencialmente. O 
evento fazia parte das ações de 
ocupação do Espaço Cultural. 
A cada nova edição, o público 
contava com diferentes atra-
ções da Paraíba e de outros 
estados nordestinos.

Desafio de repentistas
Já em janeiro e julho de 

2016, foram realizados o 1º e 
2º “Desafio De Repente”, com 
várias duplas de repentistas 

da Paraíba e de outros Esta-
dos. O apresentador oficial e 
declamador Iponax Vila Nova 
é o coordenador que conduz as 
cantorias e faz a oficina de de-
clamação e versos pelo Estado.

Antes da covid-19, a pro-
gramação do evento incluía 
a apresentação de artistas da 
cultura popular do repente e 
era realizada no Espaço Cultu-
ral. Porém, a pandemia do novo 
coronavírus e o consequente 
isolamento social fizeram o 
projeto presencial ser, tempo-
rariamente, suspenso.

Para driblar essa dificulda-
de, foi criado o ‘De Repente na 
Rede’, com a proposta de suprir, 
parcialmente, essa ausência de 
ações voltadas para esse setor 
cultural. A proposta atual da ini-
ciativa é divulgar o trabalho dos 
artistas e a cultura paraibana, 
em especial durante este perí-
odo de distanciamento social. 

Atualmente, a Funesc re-
aliza toda quarta-feira o even-
to/programa “De Repente na 
Rede” pela TV Funesc, sempre 
no YouTube (/funescpbgov). A 
partir deste novo formato, em 
vídeo, Iponax Vila Nova cita 
um poeta repentista a cada 
semana. Todos os programas 
exibidos desde julho estão dis-
poníveis no YouTube(www.
youtube.com/funescpbgov).

Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com

Foto: Divulgação/ Funesc

O repentista Iponax Vila Nova (foto) é o apresentador do programa e também responsável por fazer as declamações das poesias; a iniciativa começou a ocupar o espaço digital depois do início da pandemia do novo coronavírus

Esse novo ponto de encontro 
não irá substituir o ‘De 

Repente no Espaço’, mas 
a modalidade virtual seria 

mais uma maneira de 
divulgar a cultura

Onde a declamação da poesia matuta tem 
vez e os mestres são sempre homenageados 

Nascido em Cajazeiras no Sertão 
paraibano, Iponax Vila Nova é filho 
do pernambucano Ivanildo Vila Nova 
e é considerado um dos grandes re-
pentistas da atualidade, além de um 
ativista da cultura matuta, articulador 
da arte do repente e um dos impor-
tantes nomes atuais da poesia e da 
declamação. Agora, nesta versão 
alternativa do ‘De Repente no Espaço’ 
(hoje ‘De Repente na Rede’), Iponax é 
quem tem a missão de recitar os ver-
sos dos colegas artistas via plataforma 
do YouTube.

Todas as quartas-feiras um re-
pentista é escolhido e o apresentador 
declama sozinho os versos do artista 
homenageado.A última edição 
presencial do “De Repente no 
Espaço”, aconteceu em março 
deste ano, e contou também com 
os artistas populares Valdir Teles e 
Evaldo Filho. 

Hoje as cantorias mensais se 
transformaram em semanais. E, desde 
o dia oito de julho de 2020, o progra-
ma “De Repente na Rede” apresenta 
“causos”, curiosidades e declama 
versos sobre alguns repentistas da 
Paraíba. 

O próprio apresentador e decla-
mador oficial do evento, Iponax Vila 
Nova, comentou, durante o início das 
transmissões, que este novo ponto de 
encontro não irá substituir o “De re-
pente no Espaço”, mas a modalidade 
virtual seria mais uma maneira de 
divulgar nossa cultura popular. 

Homenagem à capital
No mês de agosto, a primeira 

exibição foi uma edição especial, em 

homenagem ao aniversário de 435 
anos da fundação da cidade de João 
Pessoa. Na ocasião, houve a partici-
pação de oito repentistas da região 
Nordeste. 

Ao longo destes mais de cinco 
meses online, o ‘De Repente na Rede’ 
já homenageou vários artistas do 
nosso estado, tais como Sebastião da 

Silva, Valdir Teles, Gilmar de Oliveira, 
Fenelon Dantas, Moacir Laurentino, 
João Paraibano, Raimundo Caetano, 
João Lourenço, Nonato Neto, Pedro 
Bandeira (falecido em 24 de agosto úl-
timo, aos 82 anos) e Acrizio de França. 

Além destes nomes, outros poetas 
nordestinos também estiveram nos 
versos de Iponax Vila Nova, a exem-

plo de Sebastião Dias (PE), Zé 
Cardoso (RN), Zé Viola (PI) 
Luciano Leonel (PE) e Raulino 
Silva (RN). O apresentador 
também escolhe e declama 

outros trabalhos, entre 
os quais aqueles de 
sua autoria, durante as 
transmissões online.

(Com informações da 
Assessoria de Imprensa 
da Funesc)
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A imagem é uma 
caricatura representando  
o cordelista e repentista 
paraibano Zé Limeira 
(falecido), conhecido 
como o “Poeta do 
Absurdo”
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No Brasil, o ano é todo marcado por festas de rua, 
ou festas de largo. Algumas estão ligadas ao calendá-
rio cristão, católico, a religião dominante entre nós. 
Outras não. São independentes, mas essas são mais 
raras e de menor afluência e influência.

Neste final de ano, lembrei-me de uma festivida-
de, um folguedo de Natal, que me encantou muito na 
infância. Falo do pastoril, com sua mestra, contrames-
tra, Diana e pastorinhas. A Mestra vestia vermelho, co-
mandava o cordão encarnado. A contramestra vestia 
azul e, obviamente, liderava o cordão azul. E a Diana 
usava as duas cores: a Diana, como o atual presidente 
da República, não tinha partido. Isso tudo eu assistia 
de olhos bem abertos, em Maceió, Alagoas, nas férias 
de fim de ano. 

As referências eram as mesmas: o nascimento do 
menino Jesus. 

Nunca fui a uma Lapinha, na Paraíba. Não sei se as 
músicas são as mesmas, se as referências são iguais. 

Lendo Carlos Pereira, aqui no jornal A União, tomei 
conhecimento que a Lapinha acontecia, era encenada, 
em Jaguaribe, como parte das festividades do Natal. 
Eu também morei em Jaguaribe, na Avenida Conceição, 
mas nunca participei das festas de rua de lá. Também 
nunca me inteirei de suas tradições. Frequentei o Mun-
dial Lanches e o Luzeirinho, fui á famosa feira livre às 
quartas-feiras,  mas isso foi tudo que vivenciei em Ja-
guaribe. Ao cinema do bairro só fui uma vez, e não foi 
para assistir nenhum filme. Foi durante um projeto 
¨Seis e Meia”, para assistir a um show de Egberto Gis-
monti. E já nem morava mais no bairro. Não me lem-
bro de ter assistido alguma missa na Igreja do Rosário. 
Alana Madureira, minha amiga, é que me falava dos 
padres alemães, influência tão forte no bairro, a ponto 
de haver vários jovens dedicados ao estudo da língua 
alemã, Alana uma delas, além de Rogério Kluppel e a 
família de Socorro Gonçalves e seus irmãos, que até fo-
ram estudar na Alemanha. 

Mas, voltando ao pastoril, esta foi uma das festi-
vidades mais encantadoras da minha infância. Ficava 
ansiosa pela chegada do mês de Dezembro, que, além 
de sinalizar as férias escolares, significava banhos de 
mar e as cantorias do pastoril em Maceió, onde mora-
va nossa avó materna, que nos acolhia durante toda a 
temporada de férias. Eu torcia pelo cordão encarnado, 
eu e minha mãe. E nossos aplausos para a Mestra eram 
sonoros e efusivos. Tudo acontecia numa área contí-
gua à catedral, não sei se correspondente à Casa Paro-
quial. Para lá nos dirigíamos a pé, todas as noites. Era 
uma boa caminhada, mas não nos queixávamos, éra-
mos conduzidas pelo entusiasmo infantil e pelo dese-
jo de ouvir e cantar as canções que já conhecíamos de 
cor. Éramos eu, minha irmã e meu irmão mais velho. 
Não estou bem certa se ele ia conosco, só me lembro 
bem de nós três: eu, minha mãe e minha irmã. Nossa 
avó materna morava numa rua perpendicular à da ca-
tedral e a volta para casa era um tanto penosa, já não 
nos animava o entusiasmo da ida, mas não desanimá-
vamos. Na noite seguinte, lá íamos nós cantar com as 
pastorinhas, torcer pelo cordão que mais nos agrada-
va, o encarnado, a cantar e aplaudir. Com toda a nossa 
alegria juvenil. E, na última noite da temporada, tor-
cíamos pela cor do nosso cordão e elegíamos os ven-
cedores. Claro que essa eleição era de todo interesse 
dos padres, pois sempre sobrava um dinheirinho para 
as obras da paróquia, além de financiar o pastoril do 
ano seguinte. E sabemos todos: se tem coisa que padre 
e freira gosta, é de dinheiro! Para custear suas obras 
de caridade e para os outros pequenos luxos que a Sé 
não custeava e dizia aos párocos para se virarem para 
conseguir o necessário extra. E aquela era uma oca-
sião muito oportuna para conseguirem uma graninha 
extra. E nós contribuíamos com prazer, uma vez que o 
espetáculo era gratuito e tínhamos desfrutado de uma 
boa noite de diversão. 

Não sei se era assim que acontecia na Paraíba, 
pois, como já disse, nunca frequentei essas celebrações 
por aqui.

Quando vir morar em João Pessoa, Paraíba, já era 
casada e não me entusiasmei com as festas locais. Da 
mesma forma, não introduzi meus filhos na aprecia-
ção da Festa das Neves, por nunca ter feito parte do 
meu cardápio festivo, ao contrário das amigas nativas 
da cidade, que falavam, com saudade,  de suas expe-
riências vivenciadas no mês da festa da padroeira, o 
mês de agosto, durante a infância e adolescência. Essas 
coisas, se você não as alimenta desde muito cedo, rara-
mente são vivenciadas na maturidade.

Em João Pessoa, a festa que me conquistou foi o 
carnaval e muito contribuí para que chegasse ao es-
tágio atual. Eu e minha família nos dedicamos à revi-
talização do nosso carnaval de rua, que andava bem 
fraquinho das pernas até que tomássemos a frente e 
lhe déssemos uma injeção de ânimo. 

E nunca mais o carnaval de rua de João Pessoa foi 
o mesmo...

Lapinha ou 
Pastoril

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Foto: Arquivo pessoal

A imensa voz literária de
José Américo de Almeida

A rede que me balança
E me levanta no ar
É minha última esperança,
Porque me ensina a voar.

José Américo, em Quarto minguante

A casa de Zé sempre se viu tomada 
por imenso e formidável pomar. Cor-
rerdes folhas dividem linhos, galhos e 
sombras com prateadas espumas que 
banham florescidas canções, assim, por 
todo o tempo, de frente para o mar. Ou 
mesmo no majestoso balançar da rede, 
na varanda que faz esquina com o Cabo 
Branco e com a Ponta do Seixas. Bem 
ali, próximo ao Extremo Oriental das 
Américas.

Saguins e passarinhos, açucenas e 
margaridas, flamboyants e jambeiros, 
coqueiros e cajueiros oferecem doce 
companhia a queridas sílabas e vírgulas, 
entre vogais e sinais e outros signos e 
sons. Portas e janelas se abrem, com 
frequência, para um mundo cheio de 
inspiração e vida, pleno em gestos e 
palavras. 

O grandioso brado de José Américo 
tem encontro marcado, permanente-
mente, com outras grandes vozes brasi-
leiras. A exemplo de Augusto dos Anjos, 

José Lins do Rego, Cecília Meireles, João 
Cabral de Melo Neto, Zélia Gattai, Jorge 
Amado, Carlos Drummond de Andrade, 
Clarice Lispector, Gilberto Freire, Cora 
Coralina e Manuel Bandeira.

Uma das principais obras do patro-
no da Fundação Casa de José Américo, 
o seu romance de estreia A Bagaceira, 
publicado em 1928, pela José Olympio 
Editora, deu início ao romance regiona-
lista do modernismo no Brasil, marco 
esse divido com Mário de Andrade, com 
o incomum exemplar de Macunaíma.

Comparado em importância a Vidas 
secas, de Graciliano Ramos, e saudado 
com entusiasmo pelo escritor Tristão 
de Athayde, o livro A Bagaceira alcan-
çaria o maior número de edições desse 
admirável autor nordestino, paraibano 
de nascimento.

Ao tecer comentário sobre a obra, 
assim se expressa outro escritor e amigo 
José Lins do Rego:“Começaria dizendo 
da Bagaceira que este romance me foi 
uma forte surpresa. Deu-me uma im-
pressão, para melhor, que não esperava 
do seu autor, deixando a alegria de quem 
descobrisse em mãos de amigo uma lote-
ria premiada de sorte grande. E porque 
não dizer, alegria misturada com uma 
muito humana pontinha de inveja.”

Referência para a historiografia pa-
raibana, A Paraíba e seus problemas, pu-
blicado em 1923, por A União Editora, é 

outro importante livro que oferece vida 
aos escritos deixados por José Américo, 
durante toda a sua existência de escritor 
e homem público.

No dizer do historiador José Honó-
rio Rodrigues “A Paraíba e seus proble-
mas é um livro exemplar, pela amplitude 
da pesquisa, pela correção metodológica, 
pela capacidade crítica, pela informação 
bibliográfica (...), pela elaboração do pla-
no sistemático, orgânico e pelo resultado 
obtido, frutífero, cheio de originalidade e 
novidades, não só fatuais, mas sobretudo 
interpretativas”. 

Reflexões de uma cabra, novela, 
1922 (Edições Filippeia), Coiteiros, ro-
mance, 1935 (Companhia Editora Na-
cional), O casos de sangue, crônica, 1954 
(José Olympio Editora), O ano do nego, 
memória, 1968 (A União/Governo da 
Paraíba), Quarto minguante, poesia, 
1975 (Interplan), Antes que me esque-
ça, memória, 1976 (Francisco Alves 
Editora), são algumas das inúmeras 
publicações de sua vasta obra.

A literatura, portanto, é o ponto de 
partida e de chegada, nos últimos 40 
anos, de criação e vida da fundação que 
leva o seu nome, para essa convivência 
diária entre cultivados leitores e outros 
cultuados autores que tomam lugar, nos 
diferentes ambientes e gabinetes da 
casa, com seus magníficos e cativados 
escritos.

"Eu queria poder fazer um texto premonitório e ser a 
mensageira de boas novas. Ter a segurança de Mãe Dináh 
e a autoestima das previsões de seções de horóscopo. Me 
atenho aos achismos: acredito que a imprevisibilidade de 
2019 foi só um aperitivo do que 2020 será". Ainda que eu 
quisesse encontrar um quê de mediunidade, a verdade é 
que eu não tinha uma pandemia global em mente quando 
escrevi esse texto na virada do ano passado. A coluna, 
publicada aqui no jornal A União com o título 'Hoje é o 
primeiro dia do resto da sua vida', falava sobre os possí-
veis cenários desastrosos para o setor cultural no ano de 
2020, não por culpa de um vírus, mas sim pela ineficácia e 
negligência por parte do Governo Federal. Bem, aconteceu 
o que aconteceu: a junção do inútil ao desagradável.

O setor cultural foi o primeiro a ser afetado com a 
pandemia aqui no país. Foram meses com casas de shows, 
teatros e bares fechados. Meses sem cachê, sem público. 
Brotaram vaquinhas e chapéus virtuais. Iniciativas inde-
pendentes e formas de manter o sustento. Se quem está 
em cima dos palcos, nas telas ou nas galerias ralou, para 
as equipes técnicas foi e ainda está sendo ainda mais 
pesado. 

Logo, uma boa parte da classe artística se deparou 
com a necessidade de se profissionalizar. Estudar mais 
sobre redes sociais, elaboração de projetos culturais, gra-
vação em homestudio, produção de eventos online, uso de 
ferramentas para transmissões ao vivo… A roda se mexeu. 
A sociedade viu que não se vive sem arte. Mas, veja, não 
estou romantizando esse momento. Isso tudo aconteceu 
enquanto o poder público não auxiliava este setor primor-

dial para a economia brasileira. 
Agora, quase um ano depois, os fundos da federal Lei 

Aldir Blanc começam a chegar nas contas dos trabalhado-
res e trabalhadoras da cultura. Me lembro de uma foto que 
viralizou há um tempo nas redes sociais: "parabéns, não 
fez mais do que sua obrigação", diz uma faixa segurada 
pelos pais na formatura da filha. 

"Eu sei, depositar expectativas em algo não costuma 
ser bom. Principalmente nessa entidade onipresente e 
abstrata que é o tempo. Fico logo aperriada pensando em 
como vou equilibrar produtividade com merecidos des-
cansos", escrevia em outro momento do texto. Se sou-
béssemos, teríamos pulado mais no carnaval? Teríamos 
conseguido seguir planejamentos e estratégias para nossa 
vivência e convivência com o lar?

Desta vez, não vou arriscar previsões – depois de 
terraplanistas, antivacinas, e incrédulos da pandemia, 
temo até mesmo pensar nas possibilidades. Desejos tenho 
muitos, porém nem tão românticos quanto os de outrora: 
além da óbvia melhoria da saúde pública e declínio total 
dos casos e mortes de covid, que 2021 seja o momento 
de termos maior senso de responsabilidade coletiva e de 
justiça. Que seja o momento de acreditar na ciência, já que 
frustrantemente o último ano escancarou os negacionis-
tas de plantão. De pressionar o poder público e fortalecer 
candidatos que prezam e atuam pela cultura, educação e 
saúde para todos. De ter fé nas tuas crenças, mas também 
no kit amigo-de-todos de álcool 70, distanciamento social 
e máscara. 

É, respira fundo. 2021 vem aí, meu bem.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Sobre o ano velho e o ano novo

Juca Pontes

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Em fevereiro de 2020, exposições artísticas públicas ainda aconteciam com normalidade em cidades como Montevidéu, capital do Uruguai
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Mostra virtual

Para o amigo José Alves Cardoso (Dom Cardo-
so) que não conseguiu ver este ano acabar.

Não insista, para 2020 não deu, por que agora ia 
dar? Estou falando daquelas mandingas  que se faz 
na passagem do ano  acreditando que o seguinte será 
de prosperidade e fartura. Eu mesmo fiz umas coisi-
nhas. Vesti-me de branco, fui à praia, pulei sete ondas, 
comi lentilha e no dia primeiro de janeiro não comi 
caranguejo porque o danado só anda de lado e eu não 
queria que minha vida fosse assim em 2020. Mas foi.

E olhem que eu de cara, me simpatizei com ano 
que entrava. Achei o número bonito. Em 2 de feve-
reiro, a data iria estabelecer um palíndromo (02 – 
02 – 2020), pois pode-se ler de trás para frente e 
de frente para trás. Tem apenas doze divisores na-
turais e não sei mais porque cargas d’água me sim-
patizei com o numeral. Mas deu no que deu, um ano 
para se esquecer. 

Então vamos listar aqui o que não fazer nessa 
passagem para 2021. Se dessem certo esse ano que 
está indo para o balde de lixo teria sido uma maravi-
lha. Vamos a elas.

Se você está procurando um novo amor reco-
mendava-se que a primeira pessoa a saudar deveria 
ser do sexo oposto. Não faça isso. Se fizer vai ficar 
mais um ano literalmente na mão. Abrace quem esti-
ver mais perto, mas sem outras intenções.

Para atrair dinheiro devia-se colocar uma nota 
de R$20,00 na carteira e só usá-la no último dia do 
ano. Esquece, você apenas vai fazer uma poupança ri-
dícula que não renderá dividendos.

Se quisesse atrair riqueza era só ir até a porta de 
entrada de sua casa e atirar para dentro três moedas 
de R$1,00. A única consequência disso é você vai ter 
que se abaixar e pegar de volta as três pratinhas e 
nesse instante sua coluna vertebral vai acusar um 
desconforto que terá que aturar o ano todo.

Na hora da passagem, dar três pulinhos para 
frente usando só o pé direito em seguida tomar três 
goles de champanhe, diziam que isso faria você subir 
na vida. Uns fizeram, subiram tanto na vida que fo-
ram parar no céu. Não faça isso de jeito nenhum você 
pode ir visitar as minhocas, antes do esperado.

Para impulsionar sua carreira profissional, na 
hora da contagem regressiva, diziam ser de bom alvi-
tre subir numa cadeira ou em um banco e descer com 
o pé direito quando fosse terminada a contagem. Se 
tiver mais gente por perto dirão que você está que-
rendo aparecer, e que quer ser mais importante do 
que os demais presentes. Isso não é bom, pois cau-
sa desconfiança e até mesmo inveja. Vai ter gente de 
olho gordo em você o ano inteiro.

Comer uma colher de lentilha traz fortuna. Traz? 
Para mim não trouxe. Se tivesse dado certo, neste ano 
eu comeria um balde desses grãos. Esquece isso.

Ir à praia e pular as sete ondas quando der meia-
noite eu fiz e vi muita gente fazendo o mesmo, deu no 
que deu. Não perca seu tempo.

Colocar clara de ovo em um copo descartável e 
deixá-lo exposto ao luar na virada do ano, dizem que 
é tiro e queda para engravidar. Para mim o que faz 
engravidar é outra coisa. Sempre que tentei do meu 
jeito e deu certo.

Pegar os grãos de uma romã que você abriu na 
virada do ano, secá-los e deixá-los devidamente guar-
dados, isso lhe trará prosperidade. Já viu algum mi-
lionário com sementes de romã guardadas na gaveta? 
Se souber, me conte.

Umas acham que usar lingerie colorida vai atrair 
o homem de  sua vida. Não caia nessa. Como andam as 
coisas o que pode ocorrer é que aquele cara que você 
estava de olho, comece a querer usar as lingeries e 
não mais  cuecas.

Enfim, comemore se quiser, mas não se fie nes-
sas mandingas. Beba seu champanhe ou sua cerveja, 
aprecie sua ceia. Devemos mais comemorar o fim des-
se ano que está acabando do que saudar esse próximo 
que não sabemos como vai ser. Finalmente, 2020 está 
no fim. Escapamos. Muita gente da melhor qualidade 
não conseguiu. Não faltou quem não tivesse sua vida 
virada de cabeça para baixo. Negócios que quebra-
ram, planos que tiveram de ser adiados. Um ano para 
apagarmos de nossa memória. Ufa!

Eu, nessa última noite do ano só quero ver um 
bom filme, ler um livro. Tomarei meu vinho enquan-
to me ocupo dessas duas atividades ditas acima e na 
hora que o sono chegar, vou pular na cama e acordar 
em 2021 com a certeza que o pior ano de nossas vidas 
chegara ao fim. 

Não vai 
dar Certo

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Exposição  de Beatriz Milhazes
na programação do Itaú Cultural

Já está aberta a visita guiada online 
pela exposição “Beatriz Milhazes: Ave-
nida Paulista”. A programação virtual, 
oferecida pelo Itaú Cultural, começou 
na tarde do último dia 28 e inclui um 
passeio guiado e comentado pelo cura-
dor da mostra, Ivo Mesquita. A grade 
envolve colagens, gravuras e pinturas 
da artista em exibição nos três andares 
do espaço expositivo da instituição.

Ivo Mesquita passeia durante 25 
minutos entre as principais e mais 
representativas obras de Beatriz Mi-
lhazes, em cada piso. Além disso, co-
menta a construção criativa  e o desen-
volvimento de cada uma. A mostra é 
realizada em conjunto com o Museu de 
Arte de São Paulo Assis Chateaubriand 
(Masp) e percorre o arco de produ-
ção da artista entre os anos de 1989 a 
2020, mostrando o desdobramento de 
seu trabalho para outros suportes além 
da pintura.

Ao todo, são aproximadamente 170 
obras, muitas inéditas nas duas institui-
ções, o que torna esta a maior exposi-
ção de Beatriz já vista pelo público. No 
Masp, os curadores Adriano Pedrosa e 
Amanda Carneiro reuniram pinturas, 
em grandes e pequenos formatos bem 
como esculturas e desenhos.

No Itaú Cultural, são apresentadas 
79 obras, sendo três inéditas: Havaí em 
amarelo vibrante, Cor de pele e Giro 
horizontal, entre colagens, gravuras e 
um minidocumentário sobre a obra de 
Milhazes, realizado pelo Núcleo de Au-
diovisual e Literatura da entidade.

De acordo com Ivo Mesquita, Bea-
triz Milhazes inventou um imaginário 
visual no qual ela se reinventa e refaz 
a cada trabalho. “Em sua obra, a gra-
vura a colagem e a pintura têm auto-
nomia e existem em sua plenitude, 
mas elas se nutrem e alimentam entre 
si amarradas pelo imaginário da ar-
tista, desenvolvido sobre a linguagem 
das cores que possam transformar a 

percepção do observador” , explicou.
Na visita online, o curador passeia 

entre os trabalhos de Milhazes nos di-
ferentes pisos. No primeiro, caminha 
entre  Bibi (2003), Gamadinho (2004), 
Sabor Cereja (2005), além de outras 
gravuras e colagens. Mesquita lembra 
que a partir dos  paralelos, evoluções 
e desenvolvimentos destas obras, a ar-
tista se encontra e cria a diferença na 
repetição.“Mesmo nas pequenas repe-
tições que se encontram nos trabalhos, 
se percebe a proposta de novas formas 
que mudam a percepção do observa-
dor”, acrescenta. 

No piso 1S, Ivo Mesquita conduz 
o público entre as rosáceas, flores e 
compassos. Iniciando por Aubergine V 
(red), primeira colagem da artista fei-
ta em 2003, com vários papéis, emba-
lagens de doces e tecido sobre papel 
cartão. 

Depois, outras obras são vistas até 
chegar em Jamaica, de 2007, que apre-
senta uma rosácea que se desenvolve na 
gravura em círculos. Além desta, em Noi-
te de verão (2006-2007), o curador deta-
lha que esta forma parece flutuar sobre 
o branco do papel. “Não há lugar para o 
repouso do olhar no trabalho de Beatriz, 

sempre há movimento”, pontuou.
Por último, no andar 2S, o curador 

demonstra uma linha mais didática e 
ilustrativa, detalhando os processos de 
trabalho na gravura, na colagem, além-
dos momentos de interação entre elas 
e a pintura. Com isso, aponta que as 
obras mostram como uma se transfor-
ma em outra e como as ideias se desdo-
bram, pois revelam como uma mesma 
matriz (ou aparas de antigas gravuras), 
formam um motivo em um suporte e 
aparecem em nova composição em ou-
tro meio.

As atividades presenciais do Itaú 
Cultural foram encerradas no último dia 
24 e continuam assim até 4 de janeiro. 
Porém, a programação online foi manti-
da para todo o Brasil. Após o recesso de 
fim de ano, a exposição volta a abrir em 
5 de janeiro e segue até 30 de maio de 
2021. Os interessados podem acompa-
nhar o curador no passeio no ambiente 
virtual da organização, disponível por 
meio do seguinte link: https://www.
itaucultural.org.br/visita-virtual-expo-
sicao-beatriz-milhazes-avenida.

(Com informações da Assessoria de  
Imprensa do Itaú Cultural)
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O “passeio” online pelo trabalho da artista plástica é guiado pelo curador Ivo Mesquita (foto)

Herman J. Mankiewicz 
(1987-1953) sempre foi con-
siderado o homem por trás de 
Cidadão Kane. Em Mank, de 
David Fincher, produção da 
Netflix, ele toma a frente da 
cena. Orson Welles, diretor de 
Cidadão Kane, filme conside-
rado por boa parte da crítica 
como o maior de todos os tem-
pos, faz apenas algumas breves 
aparições. Aqui, Mank é rei.

Verdade que um rei caído, 
ou pelo menos em alto estágio 
de decadência. Vamos vê-lo, 
logo no começo, transportado 
(literalmente) para um rancho 
em Victorville, Califórnia, com a 
perna quebrada. No isolamento, 
em companhia de uma enfer-
meira, uma datilógrafa e um 
caminhão-pipa de destilados, 
Mank, maravilhosamente in-
terpretado por Gary Oldman, 
deverá escrever o roteiro para 
um futuro filme de Orson Wel-
les. Que virá a ser, todos sabem, 
nada mais nada menos que Ci-
dadão Kane.

Há um detalhe prévio e 
interessante a considerar. o 
roteiro inicial de Mank foi es-
crito pelo pai de David Fincher, 
Frank Fincher, nos anos 1990. 
O próprio Frank queria filmá
-lo, com Kevin Spacey no papel 
principal. No entanto, o estúdio 
por ele contatado desistiu ao 
descobrir que seria um filme 
em preto e branco. O projeto 
não saiu e Frank Fincher mor-
reu em 2003.

Agora, o filho resolveu 
retomá-lo, e com liberdade, já 
que a Netflix, depois do sucesso 
de Roma, de Alfonso Cuarón, 

parece não ter qualquer pro-
blema com produções em preto 
e branco. David Fincher, como 
Welles faria com o roteiro de 
Mankiewicz, mexeu no texto 
original de seu pai, talvez para 
torná-lo mais atual.

Digo "talvez" porque se 
Mank é de fato um mergulho 
na indústria cinematográfica 
e também na política dos anos 
1930, diz respeito também do 
nosso tempo. É como uma fala 
que vem do passado para o pre-
sente, através da campanha elei-
toral pelo governo da Califórnia, 
um dos panos de fundo desse 
filme complexo e labiríntico.

Concorriam para gover-
nador o republicano Frank 
Merrien e o democrata Upton 
Sinclair, escritor e homem de 
ideias avançadas, tido como 
esquerdista. Sinclair era o fa-
vorito dos liberais da Califór-
nia, mas uma besta fera para o 
establishment, isto é os chefões 
de estúdios, milionários da in-
dústria, grã-finos e magnatas da 
imprensa. Entre estes últimos, 
o big boss William Randolph 
Hearst, que viria a ser modelo 
do personagem Charles Foster 
Kane no filme famoso de Welles. 
Vejam como as coisas vão se 
amarrando.

Em Mank, o escritor com 
a perna engessada em seu ran-
cho, evoca o passado em su-
cessivos flashbacks. Em vários 
deles, ressurgem essas figuras, 
o miliardário Hearst (Charles 
Dance), o dono da Metro, Louis 
B. Meyer (Anliss Howard), o 
produtor Irving Thalberg (Fer-
dinand Kingslay). E também a 
jovem amante de Heast, Marion 
Davies (Amanda Seyfried), que 
seria retratada de modo carica-

tural em Cidadão Kane e de cer-
ta forma reabilitada em Mank.

Na memória de Mankie-
wicz, esses figurões patrocinam 
um verdadeiro complô para evi-
tar a vitória de Sinclair. Inclusive 
produzindo e divulgando filmes 
de contrapropaganda. Usam 
atores e atrizes desconhecidos 
(os "extras"), para retratar os 
eleitores de Merrien como pa-
triotas e os de Sinclair como 
idiotas ou aliados dos comu-
nistas. Em resumo, uma fábrica 
de fakenews, décadas antes da 
invenção dessa expressão e das 
redes sociais que as veiculam, 
mas que conecta aquele mundo 
com o nosso. Um fato trágico 
associado à fabricação dessa 
propaganda política engano-
sa será decisiva na trama de 
Mank. Dará ao seu protagonista 
o impulso decisivo para agir de 
maneira enérgica na defesa do 
que julga ser seu direito.

E o que será esse direito 
reivindicado por Mankiewicz? 
Simplesmente o de ser credita-
do como roteirista de Cidadão 
Kane. Ser reconhecido por aqui-
lo que escreveu. Ora, ele deve-
ria permanecer anônimo, pois 
havia assinado contrato com 
Welles abdicando da autoria.  
Também é bom lembrar que 
esta é outra polêmica do mundo 
do cinema. Em 1971, a famosa 
crítica de da revista New Yor-
ker, Pauline Kael, escreveu um 
longo ensaio intitulado Criando 
Kane (Raising Kane). No texto 
(edição brasileira da Record), 
ela sustenta, com todas as le-
tras, que o roteirista Herman J. 
Mankiewicz seria o verdadeiro 
autor de Cidadão Kane.

Mank é, portanto, o basti-
dor dessa intrincada história da 

indústria do cinema, um mun-
do de egos hiper desenvolvidos, 
com suas alianças e trapaças, 
rivalidades e mesquinharias, 
grandezas e baixezas. Tudo em 
torno de um filme mítico, saído 
da cabeça de um diretor caris-
mático que nunca mais teria 
liberdade para trabalhar da 
mesma maneira nos estúdios. 
E de um roteirista de gênio, 
inventor de uma palavra-ta-
lismã do cinema moderno - 
Rosebud - e que morreria onze 
anos depois, de complicações 
decorrentes do alcoolismo.

Ambos - cinema e política 
- andam muito juntos, mais do 
que gostaríamos de saber, so-
bretudo no milionário sistema 
de estúdios norte-americano da 
época, em que a briga por espa-
ço no mercado era também uma 
disputa de poder. Uma guerra, 
na qual, se sabe, vale tudo.

Mank tem esse fascínio 
e essa complexidade. Fala da 
escritura do roteiro de Cidadão 
Kane e, no próprio processo, 
coloca-se como um espelho 
antecipado desse filme famo-
so. Por isso, teria de ser, como 
Kane, moldado numa estru-
tura em flashback, com idas 
e voltas no tempo. O escritor, 
preso à cama em seu rancho 
no deserto, evoca suas expe-
riências anteriores para dar 
vida aos personagens e à ficção 
que está criando. A arte fala 
da vida e a recria, e também 
a reinterpreta. Mank tinha de 
ser em preto e branco, como 
Kane. E precisava ter, no papel 
principal, um ator tão fantástico 
como Gary Oldman, que não 
se deixasse ofuscar pela lem-
brança de Orson Welles como 
Charles Foster Kane.

Mank: retrato fiel de uma rede de intrigas
Luiz Zanin Oricchio 
Agência Estado



Empregados sem carteira assinada no setor privado aumentam 9%, chegando a 9,5 milhões de trabalhadores

Número de desempregados 
chega a 14,1 mi no trimestre

O número de pessoas 
desempregadas chegou a 
14,1 milhões no trimestre 
encerrado em outubro. É 
um aumento de 7,1% em 
relação ao trimestre ter-
minado em julho, o que 
representa 931 mil pesso-
as a mais à procura de em-
prego no país. Com isso, a 
taxa de desocupação ficou 
em 14,3%, um crescimento 
de 0,5% em relação ao tri-
mestre anterior. Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
divulgada ontem pelo IBGE.

Além do aumento no 
número de pessoas à procu-
ra de emprego, houve alta de 
2,8% na população ocupada, 
que chegou a 84,3 milhões 
de pessoas. “Esse cenário 
pode estar relacionado a 
uma recomposição, ao retor-
no das pessoas que estavam 
em afastamento. Nesse tri-
mestre percebemos uma re-
dução da população fora da 
força de trabalho e isso pode 
ter refletido no aumento de 
pessoas sendo absorvidas 
pelo mercado de trabalho e 
também no crescimento da 
procura por trabalho”, ex-
plica a analista da pesquisa 
Adriana Beringuy.

“Ao longo do ano, acom-
panhamos a expansão da 
população fora da força 
de trabalho, de pessoas se 
retirando do mercado de 
trabalho, e nesse momento 
percebemos o retorno de 
parcela desses trabalha-

dores”, completa. Apesar 
do aumento no número de 
pessoas ocupadas frente ao 
trimestre anterior, ainda há 
queda na ocupação e au-
mento na população fora da 
força quando a comparação 
é feita com o mesmo perío-
do de 2019.

“Se compararmos com 
o mesmo trimestre do ano 
anterior, temos uma popu-
lação ocupada que é menor 
em quase 10 milhões de 
pessoas e um aumento de 
12 milhões na população 
fora da força. Então esse 
pode ser um início de uma 
recomposição, mas as per-
das acumuladas na ocupa-
ção durante o ano ainda são 
muito significativas”, afirma.

A analista acrescenta 
que a maior parte do aumen-
to no número de ocupados 
veio do trabalho informal, 
que soma os profissionais 
sem carteira assinada (em-
pregados do setor privado e 
trabalhadores domésticos), 
sem CNPJ (empregadores e 
por conta própria) ou sem 
remuneração (auxiliam em 
trabalhos para a família).

O número de emprega-
dos sem carteira assinada 
no setor privado aumentou 
9% em relação ao trimestre 
anterior e chegou a 9,5 mi-
lhões. Já o contingente dos 
trabalhadores por conta 
própria sem CNPJ cresceu 
em 918 mil no trimestre 
encerrado em outubro. “Es-
ses dois contingentes são 
importantes no trabalho in-

formal. Dessa expansão da 
população ocupada de 2,3 
milhões no total, 89% são 
de trabalhadores informais. 
Isso mostra que essa reto-
mada da ocupação está sen-
do puxada pelo trabalhador 
informal, principalmente o 
trabalhador sem carteira do 
setor privado e o conta pró-
pria sem CNPJ”, diz.

Com isso, a taxa de 
informalidade chegou a 
38,8% da população ocu-
pada, o que representa 32,7 
milhões de trabalhadores 
informais no país. No tri-
mestre anterior, essa taxa 
foi de 37,4%. Já o nível da 
ocupação ficou em 48%, ou 
seja, apesar do aumento de 
0,9% frente ao trimestre 
anterior (47,1%), menos da 
metade da população em 
idade para trabalhar está 
ocupada.

A pesquisa também 
aponta estabilidade do ren-
dimento médio real habitu-
al (R$ 2.529) e da massa de 
rendimento real (R$ 207,9 
bilhões) frente ao trimestre 
anterior.
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Um poema pode nos tirar do “sério”, nos 
tornar eternamente adolescentes, amoro-
sos, comprometidos com rosas e cruzes do 
mundo.

Um poema é como uma noção de um 
possível Deus: é pai e mãe. Um poema 
desconstrói nossos tensos orgulhos e 
prepotências.

Quando frequentava praças, ruas, 
calçadas, parques e todos os ares do Rio 
de Janeiro, aprendi que o coração político 
comporta a filosofia, que a beleza de um 
filme em preto-e-branco revela tantos tons 
quanto todas as cores.

Aprendi que o “Anônimo do século 17” 
- que toquei em meu show com Cleodato 
Porto, “Puxa-puxa” ou “Música contemporâ-
nea da cidade de João Pessoa” - é redesco-
berto quando um “rapper” passa pelo porto 
do Recife e acena em direção ao tudo.

Em tudo isso, há poesia. Sei que o belo 
anônimo não é apenas um.

nnnnnnnnnn

Se todos ouvissem Victor Jara cantan-
do “Te recuerdo, Amanda”... “La calle moja-
da, corriendo a la fabrica donde trabajaba 

Se todos lessem e fizessem poesia...
nnn Au-
tor de “Te 
recuerdo, 
Amanda”, 
o chileno 
Victor Jara 
(ilus-
tração) 
- assassi-
nado pela 
ditadura de 
Pinochet 
- foi influ-
enciado 
por Violeta 
Parra e 
o grande 
poeta Pablo 
Neruda. 
nnn Há 
59 anos. Em 25 de 
agosto de 1961, Jânio 
Quadros renunciou à 
Presidência sete meses 
depois de assumir. Justi-
ficativas para a atitude:   
“forças ocultas”.
nnn ”Not so much 
impassive. / Just imagine! 
/ Immense illumina-
tion... / I’m an imaginary 
imagination... / Not yet  
immaculate... / Imagine 
me  / in immoderate /  
imminence... / Impas-

sioned?... / Not so much  
impassive. / Just imagine! 
/ Immense, / imperisha-
ble illumination?...”
nnn A quase canção 
(abaixo, ao lado) de 
minha autoria é dedicada 
a todos os que procuram 
na ausência de precon-
ceitos uma maneira de 
enfrentar os desafios 
poéticos e ideológicos da 
próxima década. 
nnn Terminada a pan-
demia, Ney Matogrosso 
fará turnê nacional.

Geléia geral

Manuel”... O sangue das vítimas da ditadu-
ra de Pinochet nunca sairá da memória. 

Se todos lessem Carlos Drummond... 
Se todos olhassem a aurora como se fosse 
mensagem de deuses... Se todos tocassem 
a mão do irmão como se fosse a da mãe, do 
filho, do pai.. Se todos lessem e fizessem 
poesia... Penso isso ao ter tirado da gaveta 
o papel que achei no chão do quarto em 
Cruz das Armas, que imprimi com um tre-
cho em prosa de Mário Quintana (foto):

“Eu acho que todos deveriam fazer 
versos. Ainda que sejam maus. É prefe-
rível, para a alma humana, fazer maus 

versos a não fazer nenhum. O 
exercício da arte poética é sempre 
um esforço de auto-superação 
e, assim, o refinamento do estilo 
acaba trazendo a melhoria da 
alma. E, mesmo para os simples 
leitores de poemas, que são todos 
eles uns poetas inéditos, a poesia 
é a única novidade possível. Pois 
tudo já está nas enciclopédias, que 
só repetem estupidamente, como 
robôs, o que lhes foi incutido”. 

LEMBRANDO CHRISTIAN ESCOBAR
 

Filho da atriz Ruth, Christian Esco-
bar, passou uma semana em João Pessoa, 
foi aos Estados Unidos, voltou ao Brasil 
e morreu em Belo Horizonte. Não houve 
tempo de fazer transplante de fígado.

Tenho saudades, sim, de Christian - de 
seus poucos, mas ótimos poemas -, mas não 
ando à procura do possível tempo perdido e 
usei algumas recentes horas da madrugada 
para ler Victor Hugo: “Os trabalhadores do 
mar”. O personagem Gilliat me fascinou tanto 
quanto o anônimo do século 21, com o nariz 
e os lábios feridos, usando uma boina talvez 
francesa, em noite do Centro Histórico. 

Ocupação cresce na agricultura, 
indústria, construção e comércio 

O crescimento na ocupação atingiu 
quatro dos dez grupos de atividades 
observados na pesquisa: agricultura, 
pecuária, produção florestal, pesca e 
aquicultura (3,8%), indústria (3,0%), 
construção (10,7%) e comércio e repara-
ção de veículos automotores (4,4%). Nos 
demais, o cenário foi de estabilidade.

Já em relação ao mesmo trimestre 
de 2019, a ocupação recuou em oito dos 
dez grupamentos: indústria (-10,6%), 
construção (-13,7%), comércio, repara-
ção de veículos automotores e motocicle-
tas (-11,2%), transporte, armazenagem e 
correio (-13,4%), alojamento e alimenta-
ção (-28,5%), informação, comunicação 
e atividades financeiras, imobiliárias, 
profissionais e administrativas (-4,0%), 
outros serviços (-20,4%) e serviços do-

mésticos (-25,4%). Houve estabilidade 
na ocupação da agricultura e da admi-
nistração pública nessa comparação.

A força de trabalho potencial, que 
inclui pessoas que não estavam nem 
ocupadas nem desocupadas, mas que 
possuíam potencial para se transforma-
rem em força de trabalho, caiu 14% (ou 
2 milhões de pessoas). Já em relação 
ao mesmo trimestre do ano anterior, 
houve aumento de 54,9% (4,3 milhões 
de pessoas).

Os desalentados, que são um sub-
grupo de pessoas da força de trabalho 
potencial, foram estimados em 5,8 
milhões, ficando estável em relação 
ao último trimestre. No entanto, ao ser 
comparado com o mesmo trimestre do 
ano anterior, o aumento é de 25%.

Luci Ribeiro
Agência Estado

Tarifa zero para importação de remédios e insumos

A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) prorrogou até 
30 de junho de 2021 a vigência 
de resolução de março que re-

duziu a zero a alíquota do Im-
posto de Importação para pro-
dutos considerados essenciais 
ao enfrentamento da pandemia 
de covid-19. A redução das alí-
quotas terminaria no dia 31 
de dezembro de 2020, mas foi 

ampliada para 298 produtos, 
abrangendo medicamentos e 
seus insumos, testes para a de-
tecção do vírus e as vacinas.

A lista inicialmente con-
templada pela redução era 
maior.

A decisão publicada nes-
ta terça-feira no Diário Oficial 
da União (DOU) discrimina 
quais produtos ficarão de fora 
da prorrogação do benefício. 
Dentre eles, álcool volume 
70%, luvas de malha de pro-

teção, viseiras de segurança.
O governo afirma que o 

objetivo da medida, ao man-
ter a redução das tarifas a 
zero, é aumentar a oferta de 
medicamentos, bem como 
insumos para a produção na-

cional de bens destinados a 
combater a pandemia, dimi-
nuindo os custos para a fabri-
cação desses bens no país e 
aumentando a sua disponibi-
lidade para o sistema de saú-
de brasileiro.

Contingente dos 
trabalhadores por 

conta própria sem CNPJ 
cresceu em 918 mil no 

trimestre encerrado 
em outubro, segundo a 

pesquisa do IBGE

A taxa da informalidade chegou a 38% da população ocupada, o que representa 32,7 milhões de trabalhadores

Foto: Helena Pontes
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Dúvidas para 2021
O ano de 2020 foi terrível para o futebol paraibano: temporada interrompida pela 
covid-19 e uma retomada sem as torcidas nos estádios. E 2021 começará sob uma 
atmosfera de dúvidas pela realização ou não do Campeonato Paraibano.   Página 16
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Bruno Cunha Lima será empossado pela manhã em Campina Grande e Cícero Lucena assume Prefeitura de JP à tarde

A próxima sexta-feira (1º) 
será marcada pelas cerimônias 
de posse em todas as prefeituras 
paraibanas e Câmaras Munici-
pais. Em João Pessoa e em Cam-
pina Grande, as programações 
incluem eventos religiosos e ses-
sões solenes para investidura 
de cargos aos novos represen-
tantes.

Na capital paraibana, a pos-
se dos vereadores só ocorrerá na 
tarde do dia 1º, com uma soleni-
dade restrita na Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), no 
Centro da cidade. A chegada do 
prefeito diplomado Cícero Luce-
na (Progressista) e do vice Leo 
Bezerra (Cidadania) é aguarda-
da no fim do dia, após cerimônia 
de transmissão de cargo do atual 
gestor, Luciano Cartaxo (PV). 
Detalhes do evento ainda não 
foram divulgados.

Em Campina Grande, a pro-
gramação relativa à posse do 
prefeito e vice-prefeito diplo-
mados Bruno Cunha Lima (PSD) 
e Lucas Ribeiro (Progressista) 
ocorrerá em três momentos dis-
tintos. O roteiro de investidura 
dos cargos tem início às 10h e se 
encerrará às 19h.

A programação inicia com 
prefeito eleito e vice participan-
do de uma missa solene a ser ce-
lebrada pelo bispo diocesano de 
Campina Grande, Dom Dulcênio 
Fontes, na Igreja Matriz, na Ave-

Thais Cirino 
tcirinojp@gmail.com

Solenidades e eventos religiosos 
marcam posses na capital e CG

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Prioridade na vacina
A ALPB aprovou o Requerimento 12.361/20, 
do deputado Tovar Correia Lima (PSDB), so-
licitando ao Governo do Estado a inclusão 
de pessoas com deficiência e doenças raras 
na lista de prioridades da vacinação contra 
o novo coronavírus. Para ele, é importante 
que as autoridades garantam a vacinação 
para as pessoas que possuem quadros crô-
nicos e multissistêmicos, o que as colocam 
também em um grupo de risco.

Convênios e proibição
Dois projetos do vereador Marcos Vinícius 
(PL) foram aprovados na CMJP. Um deles 
institui o ‘Programa Praias sem Barreiras’, 
que possibilita à Prefeitura celebrar convê-
nios para garantir acesso físico e de utiliza-
ção das praias e compra de equipamentos 
para pessoas com dificuldade de locomo-
ção permanente ou temporária. O outro 
proíbe a queima de pneus ou qualquer 
material que provoque combustão nas vias 
públicas da cidade, em decorrência de atos 
públicos e manifestações.

Intercâmbio de documentos
Os serviços notariais e de registro na 
Paraíba ficarão mais acessíveis. A ALPB 
aprovou projeto de lei do deputado esta-
dual Ricardo Barbosa (PSB) que institui 
as Centrais de Serviços Eletrônicos Com-
partilhados do Estado da Paraíba, com a 
finalidade de permitir o intercâmbio de 
documentos eletrônicos dos cartórios e 
tráfego de informações e dados, para que 
sejam prestados serviços digitais mais 
eficientes, com menor custo, com mais se-
gurança e em menor tempo aos cidadãos.

Atendimento ao público
O recesso das atividades deliberativas do 
plenário e das câmaras do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba deste ano 
foi fixado para o período entre os dias 20 
de dezembro de 2020 e 20 de janeiro de 
2021. Já o recesso relativo a 2020 acontece 
no período de 21 a 31 de dezembro deste 
ano. Durante o recesso não há expediente 
interno e nem atendimento ao público. 
A Resolução Normativa foi publicada no 
Diário Eletrônico do Tribunal de Contas 
no dia 3 de dezembro.

Unidades plantonistas
Até o dia 6 de janeiro de 2021, a Justiça 
paraibana estará em recesso forense, fun-
cionando em regime de plantão todos os 
dias da semana (de domingo a domingo). 
O Código de Processo Civil estabelece que 
de 20 de dezembro a 20 de janeiro ficam 
suspensos os prazos processuais. O site do 
TJPB (www.tjpb.jus.br), no banner “A Jus-
tiça não para”, traz a relação das unidades 
plantonistas. Pedido de liminar deve ser 
protocolado das 6h às 17h no primeiro 
grau e das 8h às 17h no segundo.

Serviço extrajudicial
O Corregedoria Geral do TJPB oficializou 
no dia 18 de dezembro o Provimento 75, 
dispondo que a cobrança, o controle e o 
pagamento dos emolumentos devidos pela 
prestação do serviço extrajudicial serão 
realizados por meio de guia de recolhimen-
to, emitida, unicamente, através do Sistema 
de Arrecadação de Emolumentos (Sare), 
desenvolvido pela Diretoria de Tecnologia 
da Informação do TJPB. A medida entra 
em vigor a partir de 11 de janeiro de 2021.

Ministério Público de Contas
O Ministério Público de Contas junto ao 
TCE da Paraíba analisou de janeiro a de-
zembro deste ano 2.435 processos, com 
1.685 pareceres emitidos em autos pro-
cessuais em que são analisados aspectos 
e normativos do Direito Constitucional, 
Direito Municipal e Direito Administrativo. 
As informações foram repassadas pelo 
procurador-geral Manoel Antônio dos 
Santos Neto.

nida Floriano Peixoto, Centro. 
Às 11h30, será realizada a posse 
dos gestores no Teatro Facisa, no 
Bairro Itararé. O ato solene sub-
sequente à eleição da nova Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de 
Campina Grande, prevista para 
ter início às 8h30. Terminando o 
dia, será realizado um culto na 1ª 
Igreja Presbiteriana de Campina 
Grande, no Bairro São José.

Outras cidades
Em Bayeux, na Região Me-

tropolitana de João Pessoa, a 
cerimônia de posse ocorre às 
8h30, horário regimental, num 
evento presencial para os no-
vos vereadores, bem como para 
a prefeita reeleita Luciene de 

Fofinho (PDT) e seu vice. A as-
sessoria da Casa informou que 
o evento será restrito aos em-
possados com direito a cada um 
levar dois convidados. Também 
é obrigatório o uso de máscara 
e a temperatura será aferida na 
entrada do prédio da Câmara 
Municipal. A cerimônia de posse 
será seguida pela eleição das 
novas Mesas Diretoras para o 1º 
e 2º biênios e transmitida pelos 
canais da Casa.

Em Santa Rita, a posse do 
prefeito reeleito Emerson Panta 
(Progressista) e seu vice ocorre-
rá às 10h em cerimônia também 
na Câmara Municipal. O evento 
será presencial, com restrições 
para entrada na Casa Legislativa 

apenas para o prefeito, vice e ve-
readores eleitos. A imprensa terá 
um espaço reservado para se 
posicionar no local. A assessoria 
informou que todas as medidas 
sanitárias de prevenção ao novo 
coronavírus serão adotadas.

A sessão solene em Cajazei-
ras que dará posse aos verea-
dores e novos prefeito e vice da 
cidade ocorre a partir das 9h, no 
plenário da Câmara Municipal. O 
evento, segundo determinação 
da Mesa Diretora, será “restrito e 
exclusivo” aos mandatários que 
serão empossados, sendo facul-
tativo o acesso de servidores e 
de profissionais da imprensa, 
com uso de máscaras de prote-
ção facial.

Diplomados há duas semanas, Cícero Lucena (Progressistas) e Bruno Cunha Lima (PSD) foram eleitos nas eleições de novembro

Fotos: Reprodução

Vereador Mikika Leitão desiste de disputar 
a presidência da Câmara de João Pessoa

O vereador diplomado Miki-
ka Leitão (MDB) retirou ontem 
sua candidatura à presidência 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) e divulgou nota 
explicando que pretende facili-
tar a governabilidade do futuro 
prefeito (também diplomado) 
Cícero Lucena (Progressista). 
Mikika travou uma disputa com 
o vereador reeleito Bruno Farias 
(Cidadania) pelo comando da 
Mesa Diretora da CMJP para o 
segundo biênio.

“Quero, neste momento, 

agradecer ao apoio incondicio-
nal dos onze amigos e colegas 
vereadores eleitos que ficaram ao 
meu lado na minha pretensão de 
disputar a presidência da Câmara 
Municipal de João Pessoa”, disse o 
vereador. A eleição para a presi-
dência da CMJP ocorre depois de 
amanhã, após a posse dos novos 
legisladores da capital paraibana.

Ainda na justificativa, Mikika 
afirmou que abriu mão da candi-
datura “não só para dar lugar à 
chapa de consenso que se apre-
senta, mas também para propor-
cionar as condições necessárias 
de governabilidade ao prefeito 
eleito Cícero Lucena”. Há sema-

nas o tema vinha sendo discutido 
entre os novos membros da CMJP.

Atualmente, a maioria dos 
27 parlamentares apoia o acordo 
para que Bruno Farias assuma 
no segundo biênio enquanto o 
vereador Dinho (Avante) seja o 
eleito para comandar a próxima 
Mesa Diretora. Na segunda-feira 
(28), Bruno já havia desmentido 
a informação de que estaria de-
sistindo da eleição.

“Quero afirmar categorica-
mente que tanto Dinho quanto 
eu somos candidatíssimos à pre-
sidência da CMJP, primeiro e se-
gundo biênio, e estamos absolu-
tamente unidos, coesos, falando 

a mesma língua, em sintonia com 
o sentimento de um grupo de 16 
parlamentares formado ao longo 
desse processo”.

O apoio para a chapa Dinho-
-Bruno na disputa conta com os 
vereadores eleitos Marcílio do 
HBE (Patriota), Carlão (Patriota), 
Tarcísio Jardim (Patriota), Eliza 
Virgínia (Progressista), Damásio 
Neto (Progressista), Odon Be-
zerra (Cidadania), Zezinho Bo-
tafogo (Cidadania), Bispo José 
Luiz (Republicanos), Bosquinho 
(PV), Tanilson Soares (Avante), 
Luiz Flávio (PSDB), Guga (Pros), 
Durval Ferreira (PL) e Thiago 
Lucena (PRTB).

Thais Cirino
tcirinojp@gmail.com

O Ministério Público Elei-
toral (MPE) pediu na Justiça a 
cassação do prefeito eleito de 
Marizópolis, Lucas Gonçalves 
Braga (PSDB), mais conhecido 
como Luquinha do Brasil, e do 
vice-prefeito, José Francisco de 
Abreu (PSDB), o Deuzinho, por 
abuso de poder político e eco-
nômico nas eleições desse ano.

O promotor de Justiça Ma-
noel Pereira de Alencar, da 35ª 
Zona Eleitoral, ingressou com 
uma ação de investigação judi-
cial eleitoral (Aije) para apurar 
suposta compra de votos que 

pode ter beneficiado eleitoral-
mente a chapa que saiu vence-
dora no pleito.

A denúncia tem como base 
uma gravação onde ocorre a 
suposta negociação de valores. 
Como prova, consta na Aije a 
denúncia feita por um eleitor 
de Marizópolis em que afirma 
ter sido procurado para votar na 
chapa de Luquinha e Deuzinho. 
Em troca, ele e sua família re-
ceberiam o valor de R$ 1,5 mil.

O eleitor conta ainda que, 
em outubro deste ano, Luqui-
nha do Brasil, com o então 

candidato a vereador também 
pelo PSDB Jorgenaldo Martins, 
foi até sua residência, no Sítio 
Olho D’água, zona rural de Ma-
rizópolis, e ofereceu a quantia 

em dinheiro. Consta ainda na 
ação que a negociação com o 
vereador Jorgenaldo Martins 
foi gravada pelos eleitores como 
prova da transação ilegal.

Luquinha do Brasil e 
Deuzinho venceram a eleição 
em Marizópolis com 2.747 
votos (53,91%) contra 2.349 
(46,09%) de Jeferson Vieira 
(PDT) que também disputava a 
prefeitura. Jorgenaldo Martins, 
citado na denúncia, candidato 
a vereador pelo PSDB não se 
reelegeu e ficou na suplência 
com 176 votos.

MPE pede a cassação de mandatos por 
suposta compra de votos em Marizópolis

Aije foi movida pelo 
promotor de Justiça 
Manoel Pereira de 

Alencar, da 35ª 
Zona Eleitoral
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Será a primeira queda desse indicador registrada no país desde 1940, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Covid deve baixar expectativa 
de vida no país em até 2 anos

O ano marcado pela pan-
demia e o confinamento chega 
ao fim com a esperança da va-
cina. Mas os impactos da co-
vid-19 se farão sentir por mui-
to tempo e poderão ser ainda 
mais profundos do que se ima-
ginava. A expectativa de vida do 
brasileiro ao nascer deve cair 
em até dois anos por causa das 
mais de 190 mil mortes pela 
doença. Será a primeira queda 
desse indicador registrada no 
país desde 1940, segundo da-
dos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Especialistas da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) estimam que 
a pandemia vai reverter a ten-
dência observada nas últimas 
décadas. O brasileiro perderá 
pelo menos um ano de expec-
tativa de vida, podendo chegar 
a até dois anos. Dependendo da 
capacidade do governo de vaci-
nar a população em 2021, essa 
queda pode ainda se prolongar 
por mais um ano.

Em 1940, a expectativa 
de vida do brasileiro ao nascer 
era muito baixa, de 45,5 anos. 
Com a redução da mortalidade 

infantil e os avanços na Medi-
cina, o número vem crescendo 
consistentemente. Em 1980 
chegou a 62,5 e, em 2000, a 
69,8. Nos últimos 20 anos, os 
ganhos foram um pouco mais 
lentos, mas, mesmo assim, nun-
ca se registrou um decréscimo.

Conforme os últimos da-
dos divulgados pelo IBGE, em 
novembro, a expectativa de 
vida do brasileiro ao nascer 
era de 76,6 anos. E poderia ser 
ainda mais alta se não fosse a 
violência urbana, que costuma 
vitimar homens jovens. Tanto 
que a expectativa de vida das 
mulheres era de 80,1 anos, ante 
73,1 anos dos homens.

“Historicamente, a cada 
três anos ganhamos um ano de 
expectativa de vida ao nascer”, 
explica o economista Marce-
lo Neri, diretor da FGV Social. 
“Agora, vamos perder em um 
ano o que levamos seis anos 

para conseguir. Ou seja, não só 
vamos deixar de avançar como 
vamos também retroceder”, 
afirma, com base nos cálculos 
feitos com exclusividade para 
o jornal O Estado de São Paulo.

Na pandemia, 75% da 
letalidade se concentra entre 
idosos. Em geral, as mortes de 
crianças e jovens têm um im-
pacto muito maior na expectati-
va de vida média da população 
do que entre os mais velhos. 
“Mas o número de mortos foi 
tão grande, uma quantidade 
tão desproporcional, que aca-
bou tendo todo esse impacto 
na expectativa de vida”, diz Neri. 
“Esse número, 190 mil, equiva-
le a quatro vezes as taxas anuais 
de homicídios no Brasil; por 
isso tem esse efeito demográ-
fico gigantesco”.

Geração covid
Outro retrocesso impor-

tante que deve se perpetuar, 
segundo os especialistas, diz 
respeito à educação. A desigual-
dade educacional que vinha 
caindo há pelo menos 40 anos 
voltou a subir durante a pande-
mia, por causa das dificuldades 
que muitos alunos tiveram, so-
bretudo os mais pobres, para 
estudar.

“Entre os jovens de 6 a 15 

anos, a média de estudo duran-
te a pandemia foi de 2h18min, 
muito abaixo das quatro horas 
mínimas exigidas pela LDBE 
(Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação)”, afirma Néri. “E a 
redução foi muito maior entre 
os alunos de escolas públicas, 
de renda mais baixa e das áre-
as mais remotas. No Pará, por 
exemplo, 42% dos alunos não 
receberam material, não fize-
ram estudo remoto por falta 
de material. Isso reverte total-
mente a tendência de redução 
de desigualdade educacional 
que vinha caindo há 40 anos”.

O acesso à internet é outro 
problema. Estimativas de 2018 
do Ipea apontam que cerca de 
16% dos alunos do ensino fun-
damental (4,35 milhões) e 10% 
dos alunos do ensino médio 
(780 mil) não têm acesso à 
rede. E praticamente todos eles 
eram da rede pública. “Muitas 
dessas perdas são irreversíveis 
e podem gerar um efeito per-
manente”, analisa Neri. “Tere-
mos uma geração covid “.

Além das perdas na 
aprendizagem, educadores 
apontam o risco maior de 
abandono escolar nos próxi-
mos anos, principalmente nos 
anos finais do ensino funda-
mental e no médio.

Roberta Jansen
Agência Estado

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTA-
DO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente do Sindicato dos Empregados em Empresas de Segurança e Vigilância do Estado 

da Paraíba – SEESVEP/SINDVIG – PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Estatuto 
e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital, em conformidade com à Portaria SEPT-
-ME nº 17.593, de 24/07/2020, aliado a publicação feita no DOU nº 142, Seção I, página 18, de 
27/07/2020, convocar todos os Trabalhadores empregados em empresas de segurança privada, 
vigilância orgânica e vigilância eletrônica, exceto os que exercem funções de transporte de valores 
e escolta armada, do Estado da Paraíba para participarem das Assembleias Gerais Extraordinárias 
a serem realizadas nas cidades, locais e horários seguintes:PATOS – Dia 12 de janeiro de 2021, 
às 19h00 em 1ª chamada com quórum de 50% mais 1 (um) dos integrantes da categoria ou em 2ª 
chamada às 19h30 com número de convocados interessados presentes, na sede da Associação 
dos Sapateiros, localizada na Rua José Genuíno, nº 30, Centro, Patos – PB; SOUSA – Dia 13 de 
janeiro de 2021, às 19h00 em 1ª chamada com quórum de 50% mais 1 (um) dos integrantes da 
categoria ou em 2ª chamada às 19h30 com número de convocados interessados presentes, na 
sede Sindicato dos Comerciários, localizado na Rua Sifrônio Nazaré, nº 46, Centro, Sousa – PB; 
CAJAZEIRAS– Dia 14 de janeiro de 2021, às 19h00 em 1ª chamada com quórum de 50% mais 1 
(um) dos integrantes da categoria ou em 2ª chamada às 19h30 com número de convocados interes-
sados presentes, na sede do Sindicato dos Bancários de Cajazeiras, localizado na R. João de Souza 
Maciel, 186 - Esperança, Cajazeiras – PB;ITAPORANGA – Dia 15 de janeiro de 2021, às 19h00 em 
1ª chamada com quórum de 50% mais 1 (um) dos integrantes da categoria ou em 2ª chamada às 
19h30 com número de convocados interessados presentes, na sede doBNB Clube de Itaporanga, 
localizado na Rua Manoel Barreiras Lemos, S/N, Conjunto Chagas Soares, Itaporanga – PB.Em 
todas as assembleias serão debatidos e deliberados os seguintes pontos de pauta: a) Deliberar 
pela aprovação ou não do desmembramento e consequente fundação do Sindicato Intermunicipal 
dos Empregados em Empresas de Segurança Privada, Vigilância Orgânica e Vigilância Eletrônica, 
exceto os que exercem funções de transporte de valores eescolta armada, do Sertão e Alto Sertão 
do Estado da Paraíba – SINDVIG/SERTÃO, para representar a categoria na base territorial dosse-
guintes municípios: Água Branca, Aguiar, Aparecida, Areia de Baraúnas, Belém do Brejo do Cruz, 
Bernardino Batista, Boa Ventura, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Brejo do Cruz, 
Brejo dos Santos, Cachoeira dos Índios, Cacimba de Areia, Cacimbas, Cajazeiras, Cajazeirinhas, 
Carrapateira, Catingueira, Catolé do Rocha, Conceição, Condado, Coremas, Curral Velho, Desterro, 
Diamante, Emas, Ibiara, Igaracy, Imaculada, Itaporanga, Jericó, Joca Claudino, Junco do Seridó, 
Juru, Lagoa, Lastro, Mãe d’Água, Malta, Manaíra, Marizópolis, Mato Grosso, Maturéia, Monte Ho-
rebe, Nazarezinho, Nova Olinda, Olho d’Água, Passagem, Patos, Paulista, Pedra Branca, Piancó, 
Poço Dantas, Poço de José de Moura, Pombal, Princesa Isabel, Quixabá, Riacho dos Cavalos, 
Salgadinho, Santa Cruz, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Teresinha, Santana de 
Mangueira, Santana dos Garrotes, São Bentinho, São Bento, São Domingos, São Francisco, São 
João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Caiana, São José de Espinharas, 
São José de Piranhas, São José de Princesa, São José do Bonfim, São José do Brejo do Cruz, São 
José do Sabugi, São Mamede, Serra Grande, Sousa, Tavares, Teixeira, Triunfo, Uiraúna, Várzea, 
Vieirópolis e Vista Serrana; e, b) Sendo aprovada a fundação do referido sindicato, será debatido 
e deliberado acerca da aprovação do Estatuto da entidade, aprovação da nomenclatura e sigla da 
entidade, bem como eleger e empossar a diretoria.

João Pessoa–PB, 14 de dezembro de 2020.
WILLIAMS DA SILVA SANTOS

Presidente do SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 
PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 Á DEZEMBRO DE 2020.

A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELOS ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTI-
NENTE VEM, ATRAVÉS DESSE EDITAL CONVOCAR TODOS OS ASSOCIADOS EM DIA COM 
A MENSALIDADE SINDICAL: VIGILANTES, EMPREGADOS EM   EMPRESAS DE SEGURANÇA 
, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA ORGÂNICA ,SEGURANÇA PRIVADA E NOS CEN-
TROS DE FORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA 
PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E 
HORÁRIO SEGUINTE NO DIA  16 DE JANEIRO DE 2021, NA RUA GILBERTO PEREIRA Nº 125, 
NO BAIRRO DA LIBERDADE ÁS 09:00 HS DA MANHÃ EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO  COM 

QUÓRUM ESTATUÁRIO E, 9:30 HS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚME-
RO DE PRESENTE. A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADA COM SEGUINTES ORDENS DO DIA: 
A) LEITURA DO EDITAL B) APRECIAÇÃO, DISCURSÃO COM VOTAÇÃO E APROVAÇÃO DOS 
BALANCETES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO 
DE 2020 TUDO EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL DESTA ENTIDADE SINDICAL.

A DIRETORIA!
CAMPINA GRANDE-PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ESCOLHA DA COMISSÃO 
ELEITORAL

A DIRETORIA DO SINDICATO SUPRA, REPRESENTADA POR SEU PRESIDENTE NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELOS ESTATUTO SOCIAL E LEGISLAÇÃO PERTI-
NENTE VEM, ATRAVÉS DESSE EDITAL CONVOCAR TODOS OS ASSOCIADOS EM DIA COM A 
MENSALIDADE SINDICAL: VIGILANTES, EMPREGADOS EM   EMPRESAS DE SEGURANÇA , 
VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, SEGURANÇA ORGÂNICA ,SEGURANÇA PRIVADA E NOS CENTROS 
DE FORMAÇÕES DE VIGILÂNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICI-
PAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA NA DATA, LOCAL E HORÁRIO 
SEGUINTE NO DIA  16 DE JANEIRO DE 2021, NA RUA GILBERTO PEREIRA Nº 125, NO BAIRRO 
DA LIBERDADE ÁS 10:00 HS DA MANHÃ EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO  COM QUÓRUM ESTA-
TUÁRIO E, 10:30 HS EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO COM QUALQUER NÚMERO DE PRESENTE. 
A ASSEMBLÉIA SERÁ APRECIADA COM SEGUINTES ORDENS DO DIA: A) LEITURA DO EDITAL 
B) ESCOLHA DOS MEMBROS PARA COMISSÃO ELEITORAL TUDO EM CONFORMIDADE COM 
O ESTATUTO SOCIAL DESTA ENTIDADE SINDICAL.

 A DIRETORIA!
CAMPINA GRANDE-PB, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.

SINDPROMS SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE SOUSA -PB
FUNDADO EM 24 DE MAIO DE 2003

Registrado no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Sousa – PB – Reg. Nº 620 – Fls.74 Alteração 
em 24 de maio de 2006 e 28 de maio de 2011– Registros no Livro A/2 Sob Nº 620 – Fls

INSCRITO NO CNPJ – MF sob Nº 05.887.714/0001-87
AVISO RESUMIDO DE EDITAL

Será realizada eleição para composição da Diretoria e do Conselho Fiscal do SINDPROMS – 
Sindicato dos Professores Municipais de Sousa – PB, sendo convocada através do seu subescritor, 
Geralda Alexandre, portadora do CPF: 425.086.904-06 no dia 03 de Fevereiro de 2021, das 7h00min 
às 17h00min, na sede da referida entidade, localizada à Rua Boa Ventura Rocha, 22 – Centro – 
Sousa – PB. Em caso de empate, haverá nova eleição entre as duas chapas mais votadas, no dia 
24 de Fevereiro de 2021. O período de inscrições das chapas será de 11 a 15 de Janeiro de 2021 
e o de interposição de recursos, de 19 a 21 de Janeiro de 2021.

O Edital de Convocação da Eleição encontra-se afixado na sede da referida Entidade Sindical.
Sousa-PB, 30 de Dezembro janeiro de 2020 

EDITAL DA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE SÓCIOS
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LIMITADA

CNPJ/MF 09.297.961/0001-84
MARIA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade nº 
203.090, expedida pela SSP/Pb, inscrita no C.P.F./MF sob o nº 132.945.634-34, sócia administradora 
da sociedade em referência, conjuntamente com os sócios ANNA VIRGINIA NOGUEIRA GADELHA 
DE OLIVEIRA FONTES, ANNE ELISE NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA MAIA, MARIANNA 
NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA, FRANCISCO SALES G. DE OLIVEIRA JÚNIOR, os quais 
representam 42,23% do capital social da pessoa jurídica SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE 
OLIVEIRA LIMITADA – CNPJ/MF 09.297.961/0001-84, convocam para se reunirem em Assembleia 
Geral de Sócios, que realizar-se-á em 13/01/2021, no auditório do Hotel Vó Ita localizado na BR 
230, Km 454, bairro Jardim Bela Vista, Sousa (Pb), sendo a 1ª chamada às 9h (nove horas) com 
a presença de ¾ do capital social, e, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) em 2ª chamada, com 
qualquer quórum presente, cuja pauta de assuntos e deliberações submetidas aos sócios são as 

seguintes: (1) Apresentação do levantamento e análise da Consultoria Bruno Alves Barreto, CNPJ 
33.036.274/0001-90 e implementação da governança corporativa e dos apontamentos/medidas 
urgentes detectados pela consultoria; (1.1) Contratação de auditoria com foco no setor financeiro 
e Departamento Pessoal para fins de avaliação de riscos trabalhistas, fiscais, e correlatos, além 
de determinar o valuation da empresa); (1.2) Substituição da empresa prestadora dos serviços 
contabilidade e, eventualmente, funcionários e/ou colaboradores que porventura pratiquem atos de 
insubordinação e/ou não cumpram determinações de sócios/administradores ou por terceiros por 
eles designados, criando embaraços ao regular desenvolvimento das atividades da empresa. (2) 
Esclarecimentos e apresentação das contas referentes aos exercícios financeiros alusivos aos anos-
-calendário de 2.018 e 2.019, bem assim do Edital e Ata da Assembleia que os apreciou e aprovou; 
(2.1) Apresentação dos balanços patrimoniais dos exercícios financeiros dos anos calendários de 
2.018 e 2.019. sintéticos e analíticos; (2.2) Apresentação do relatório financeiro da posição de valores 
a receber, disponibilidades e recursos de imediata conversibilidade, obrigações de contas a pagar, 
fornecedores, instituições bancárias e todos os compromissos assumidos pela pessoa jurídica; (2.3) 
Apresentação das razões auxiliares de todas as contas patrimoniais de 01.01.2019 a 31.12.2019; 
(2.4) Apresentação de todos os livros diários de 01.01.2018 a 31.12.2019, ou os correspondentes 
SPEDs contábeis; (2.5) Apresentação dos balancetes de verificação do período de 01.01.2018 a 
31.12.2019; (2.6) Apresentação dos extratos de situação fiscal da Receita Federal do Brasil, Estado 
da Paraíba e Município de Sousa; (2.7) Apresentação de certidões negativas de todos os órgãos 
públicos referentes ao CNPJ da sociedade empresária, ou, na impossibilidade, certidão descritiva 
de eventuais apontamentos. (3) Explanação a respeito das graves faltas decorrentes de condutas 
praticadas pela sócia administradora MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA em prejuízo da 
Sociedade e dos demais sócios: (3.1) Inobservância ao disposto na Cláusula Décima Segunda do 
Contrato Social; (3.2) Recusa injustificada em receber notificação extrajudicial apresentada pela 
sócia administradora MARIA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA; (3.3)  Verificação da condução 
da gestão financeira e administrativa e seus reflexos para a governança corporativa, com a con-
sequente exposição de riscos para a sociedade empresária; (3.4) Deliberação sobre a destituição 
de MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA da função de coadministradora da sociedade 
empresária. (4) Explanação e deliberação a respeito da situação de pessoas jurídicas estabelecidas 
no espaço físico da sociedade empresária, especialmente aquelas compostas por não sócios da 
SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LIMITADA e que geram concorrência com 
a própria sociedade, ainda que reflexa. (5) Explanação da situação e deliberação sobre sócios 
falecidos. (5.1) Deliberação a respeito do Interesse/concordância com ingresso dos sucessores 
ou não; (5.2) Admitidos os sucessores como sócios, elaboração de alteração e atualização do 
contrato social, inclusive com as mais atualizadas normas previstas na Lei nº 10.406/2002 (5.3) 
Não admitidos os sucessores, definir a sistemática da apuração de haveres dos herdeiros; (5.4) 
Deliberar sobre redução ou recomposição do capital social. (6) Outros assuntos de interesse da 
sociedade. A Assembleia Geral se instala em primeira chamada com ¾ (três quartos) do capital 
social, e em segunda, com qualquer número. Os sócios que não puderem comparecer no dia e 
horário aprazado, poderão se fazer representados por procuradores, os quais devem ser, obriga-
toriamente, sócio ou advogado, através de outorga de mandato, com especificação dos poderes e 
atos autorizados. Com vistas a garantir a ampla participação dos sócios, e atentos aos efeitos da 
pandemia mundial do SARS-CoV-2, será franqueada a oportunidade de participação na Assembleia 
de forma eletrônica, por intermédio da plataforma Zoom, link para a reunião https://us05web.zoom.
us/j/4980135931?pwd=V0svOWUyUUJFRW5RYVdFUm93cG1CUT09, cuja senha será disponibi-
lizada mediante solicitação do sócio interessado, a qualquer tempo, inclusive durante a realização 
do ato, por intermédio do e-mail: hsthospitalsantaterezinha@gmail.com. Este instrumento será 
levado a registro. Contando com a presença de Vossas Senhorias, Sousa (Pb), 29 de dezembro 
de 2.020. MARIA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA (Sócia administradora), ANNA VIRGINIA 
NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA FONTES (Sócia), ANNE ELISE NOGUEIRA GADELHA DE 
OLIVEIRA MAIA (Sócia), MARIANNA NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA (Sócia), FRANCISCO 
SALES G. DE OLIVEIRA JÚNIOR (Sócio).

VALDETE BARBOSA DA SILVA, CPF 218.341.644-00, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À 
SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, 
LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, 77 – CAMALAÚ – CABEDELO, BENEFICIADO COM FOSSA 
SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA.

AGRESTE COMÉRCIO ATACADO E VAREJO LTDA, CPNJ: 27.013.873/0003-57, torna público 
que em 21/12/2020, deu entrado ao processo nº 1781/20, requerendo a Licença de Operação da 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, para Comércio varejista de mercadorias com predominância de 
produtos alimentícios – Supermercados. Campina Grande/PB.

Nível de ocupação
Embora a renda per capita tenha se mantido 

alta por causa do pagamento do auxílio emergen-
cial, o nível de ocupação da população nunca foi 
tão baixo. A taxa era de 49,7% em maio, passou 
para 49,3% em outubro e chegou a 49,6% em no-
vembro. Ou seja: metade das pessoas em idade de 
trabalhar está fora do mercado de trabalho.

“Desde que começamos a medir essa taxa 
nunca tínhamos observado uma ocupação abaixo 
de 50%”, afirmou a coordenadora da pesquisa 
Pnad-Covid, do IBGE, Maria Lúcia Vieira. “Nesse 
sentido, foi um ano muito atípico e complicado 
para o mercado de trabalho porque houve rendi-
mento efetivo, mas tivemos esse comportamento 
do nível de ocupação”.

O fim do auxílio emergencial em 31 de dezem-
bro preocupa especialistas, pois deve marcar a volta 
de um grande número de pessoas para a situação 
de extrema pobreza. “Nesse aspecto, 2021 me 
preocupa muito mais do que 2020”, afirma Néri.

Para Maria Lúcia Vieira, tudo vai depender 
dos desdobramentos da pandemia e das respostas 
oferecidas pelo governo no ano que vem. “Não 
há como prever muito porque não sabemos o 
que vai acontecer em termos de pandemia, se a 
situação vai se agravar ou se teremos uma vaci-
nação para minimizar os problemas”, diz. “Mas 
não temos como prever a situação da pandemia, 
muitos lugares já estão ensaiando um fechamento 
novamente, São Paulo voltou a adotar horários de 
expediente limitado”.

Nos últimos 20 anos, 
os ganhos foram um 

pouco mais lentos, mas, 
mesmo assim, nunca se 
registrou um decréscimo

O estilista Pierre Car-
din, um profissional visioná-
rio e pioneiro do prêt-à-por-
ter, morreu ontem, aos 98 
anos, segundo informou sua 
família. Filho de imigrantes 
italianos que se transfor-
mou em um empresário 

mundialmente conhecido, 
Cardin, que é naturalizado 
francês, morreu no hospi-
tal americano de Neuilly, a 
oeste de Paris.

O estilista italiano nas-
ceu em 1922, em Sant’An-
drea di Barbarana, uma 
fração do município de San 
Biagio di Callalta, na provín-
cia de Treviso, no Veneto, 

mas cresceu na França, país 
onde deu os primeiros pas-
sos na moda e cresceu para 
se tornar um dos costurei-
ros mais importantes da 
segunda metade do século 
20, quando foi um gigante 
da moda e do design.

Cardin veio de uma fa-
mília de ricos fazendeiros, 
que acabou na pobreza após 

a Primeira Guerra Mundial. 
Talvez, entre todos os cos-
tureiros do século passado, 
nascidos na Itália e criados 
na França, Cardin foi quem 
melhor representou aquela 
mistura de estilos entre a 
Itália e a França, motivo de-
terminante de seu sucesso.

A pobreza de sua famí-
lia motivou Cardin a buscar 

a redenção. De fato, ela le-
vou seus pais a se muda-
rem para a França em 1924, 
quando ele tinha apenas 
dois anos de idade. E, com 
apenas 14 anos, em 1936, 
o jovem Pierre, cujo nome 
italiano, Pietro, havia sido 
afrancesado, começou seu 
aprendizado como alfaiate 
em Saint-E’tienne.

Morre o estilista Pierre Cardin, aos 98 anos
Redação
Agência Estado

Profissional visionário 
e pioneiro do

prêt-à-porter, ele
era italiano 

naturalizado francês
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Tricolor vai buscar um título inédito se eliminar o time gaúcho, que já tem cinco conquistas no torneio desde a sua criação 

São Paulo tenta vaga na final
da Copa Brasil contra o Grêmio

Quem vai disputar a fi-
nal da Copa do Brasil: São 
Paulo ou Grêmio e América
-MG ou Palmeiras? Essa res-
posta o torcedor somente irá 
saber depois dos 90 minutos 
de hoje, nos dois confrontos 
que começam a partir das 
21h30. No Morumbi, o São 
Paulo tenta provar ser o me-
lhor clube do Brasil diante 
do Grêmio e seguir em bus-
ca de sua primeira conquista 
nesta competição, ao contrá-
rio do adversário, vencedor 

em cinco oportunidades, a 
última em 2016. O time de 
Fernando Diniz vem numa 
ascensão brilhante, depois 
de ser bastante criticado no 
início do Brasileirão. As vi-
tórias sobre o Flamengo na 
Copa do Brasil, no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, colo-
cou o Tricolor como grande 
favorito ao título.

No entanto, no primei-
ro jogo disputado em Porto 
Alegre, o Grêmio fez 1 a 0 e 
suportou a pressão do time 
paulista, abrindo assim a 
vantagem do empate. Hoje, 
uma vitória simples do São 

Paulo leva a decisão para os 
pênaltis. Se for por diferen-
ça maior fica com a vaga.

O São Paulo precisa ter 
postura parecida com a dos 
últimos jogos, nesta quarta-
feira, para ter sucesso, na 
visão de Fernando Diniz.

“Acho que temos que 
manter a postura. Somos 
agressivos, mas com cui-
dado porque do outro lado 
tem uma grande equipe, 
com um grande técnico. 
Temos que fazer de tudo 
para ter uma grande noite 
na quarta-feira, tanto para 
atracar, como para defen-

der”  disse o comedido téc-
nico do São Paulo.

O desfalque da equipe 
paulista será o lateral Rei-
naldo, suspenso pelo ter-
ceiro cartão amarelo. Na 
temporada, o ataque do São 
Paulo já marcou 98 gols.

O Grêmio de Renato 
está pressionado depois da 
eliminação da Libertadores 
com requintes da temporada 
passada: duas goleadas. Em 
2019 para o Flamengo por 5 
a 0 e agora para o Santos por 
4 a 1. Se for novamente des-
classificado, a cobrança deve 
ser ainda maior.

Geraldo Varela
gvarellajp@epc.pb.gov.br

Alguns clubes, como Treze e Sousa, já sinalizaram 
com a possibilidade de somente disputar o Paraibano 
de 2021 no segundo semestre, abrindo uma ampla dis-
cussão sobre o tema diante de sua complexidade. Ora, 
o calendário divulgado pela Confederação Brasileira de 
Futebol estabelece o período de disputas dos estaduais 
no primeiro semestre, de 28 de fevereiro a 23 de maio. 
As Federações são obrigadas a cumprir a risca? Eis a 
questão. A Entidade estadual ainda não se posicionou 
oficialmente sobre o assunto e certamente vai sair pela 
tangente deixando a critério dos clubes a decisão.

Os argumentos usados por Aldeone Abrantes, di-
rigente do Sousa, merecem reflexão, mas é preciso en-
tender que Botafogo, Campinense, Treze e Sousa têm 
calendário definido em 2021, ao contrário dos demais 
participantes. Para os quatro clubes citados seria bem 
mais interessante e menos desgastante, além da pos-
sibilidade de a disputa já acontecer com a presença de 
público.

A covid-19 já deixou claro que veio pra ficar e cer-
tamente o primeiro semestre ainda será de muita res-
trição, principalmente no tocante a presença de torce-
dores nos estádio. Se é ruim para os de pequeno porte, 
imaginem para os maiores. Desde março que o torce-
dor ficou impedido de ver jogos nos estádios. No final de 
setembro, a CBF chegou a reunir clubes e autoridades 
sanitárias para liberar em novembro, mas a covid-19 
seguiu se espalhando ainda mais e o tema deixou de ser 
discutido.

É realmente um assunto superdelicado e merece 
muita reflexão. Antes de ser a favor ou contra se faz ne-
cessário uma análise profunda da situação financeira 
dos clubes, afinal não se monta elenco sem dinheiro. 
Jogar em estádio vazio não atrai patrocinador e tantas 
outras questões que precisam ser bem analisadas.

Estadual da PB
no 2o semestre?

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Claro que a decisão está com o Conse-
lho Arbitral, mas acho ser mais impor-
tante nessa hora ter uma ideia, uma 
estimativa do custo do Campeonato, 
seja ele no primeiro ou no segundo 
semestre. Tudo na vida tem de ser feito 
com planejamento e não realizar uma 
competição pelo simples fato de estar 
no calendário. Quais são as despesas 
fixas e seu valor por jogo? Quanto vai 
se pagar pela arbitragem e quem paga 
âmbulancia e pessoal de apoio? Tem 
muita conta pra pagar. De onde vem 
toda essa grana? Dos clubes? Mais do 
que a fórmula de disputa ou número de 
participantes, o importante é saber de 
onde virar o dinheiro.

Ainda o Estadual

Neymar
Incrível como as pes-
soas soberbas debo-
cham da sociedade. 
Vejam o caso do 
bilionário Neymar que 
organiza uma fes-
ta para mais de 200 
pessoas em Mangara-
tiba, no Rio de Janeiro, 
infringindo as normas 
sanitárias. Neymau!.

Demissão
Ricardo Sá Pinto não 
é mais técnico do Vas-
co. Pouco mais de dois 
meses após chegar ao 
Brasil, o treinador foi de-
mitido, ontem, depois da 
derrota por 3 a 0 para 
o Athletico-PR. Deixa o 
time na zona de rebai-
xamento, em 17ª lugar, 
com 28 pontos.

Um jovem de apenas 32 anos está no comando 
do Campinense Clube. Plhelipe Cordeiro se elegeu 
no domingo passado ao superar Carlos Gonzaga. 
Dá para acreditar em novo tempo na Raposa? É 
muito cedo para dizer alguma coisa. Ele consegui-
rá resolver os tantos problemas administrativos e 
financeiros? Vamos aguardar os acontecimentos.

Novo rumo para a Raposa!

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Palmeiras tenta espantar a zebra em Minas
Uma zebra vem passeando na 

Copa do Brasil desde as oitavas de 
final. Eliminou o Corinthians e de-
pois o Internacional, dois grandes 
clubes brasileiros, e está mostran-
do resistência diante do Palmeiras, 
que vinha atropelando os seus 
adversários e, de repente, se livrou 
da derrota em casa. O América Mi-
neiro, do técnico Lisca, é uma grata 
surpresa e pode chegar à final da 

competição se o alviverde não 
melhorar de produção. Atuando 
em casa criou inúmeras chances, 
mas foi surpreendido por erro na 
defesa e sofreu para empatar.

Hoje vai jogar no Estádio da 
Independência com a obrigação 
de espantar a zebra e se classificar 
em busca de um título inédito. Em 
1996 chegou a final, mas perdeu 
para o Cruzeiro. Foi a sua única 

decisão na Copa do Brasil. Inédito 
será também se o América alcan-
çar a façanha.

O atacante Gabriel Veron, do 
Palmeiras, um dos destaques nos 
últimos jogos,sofreu uma lesão 
e não atua na decisão. O lateral 
direito Mayke e o atacante Rony 
estão de volta a equipe depois de 
terem sido poupados no fim de 
semana.

No primeiro jogo disputado no Allianz Parque, o Palmeiras não conseguiu se impor diante do América Mineiro e só empatou em 1 a 1

Foto: João Zebral / América

Em Porto Alegre, o Grêmio foi melhor na finalização e conseguiu a vitória por 1 a 0, o que lhe dá o direito de chegar à final com um simples empate
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Dirigentes seguem divididos sobre o futuro da competição e já há proposta para só jogar no segundo semestre

Perspectivas sombrias para
o futebol paraibano em 2021

Se 2020 foi um ano difícil 
também para o futebol, que 
precisou parar por conta da 
covid-19 e depois se reinven-
tar sem a presença da torcida, 
as perspectivas para 2021 es-
tão ainda sob uma atmosfera 
de dúvidas, pelo menos para o 
Campeonato Paraibano. O im-
passe em torno da realização 
e da data da principal compe-
tição profissional do estado 
divide opiniões. É que com 
a baixa nos cofres dos times 
participantes, em decorrência 
da crise causada pela pande-
mia, a presença dos torcedo-
res nos estádios se faz cada 
vez mais necessária, muito 
embora ainda não seja possí-
vel. Para os times, que torcem 
para que o campeonato acon-
teça, seria o primeiro semes-
tre o período mais indicado.  
De acordo com o calendário 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), os estaduais 
devem ir de 28 de fevereiro a 
23 de maio, acontecendo em 
16 datas distintas. 

Para o presidente do Bo-
tafogo, Alexandre Cavalcan-
ti, o Campeonato Paraibano 
não pode deixar de acontecer. 
“Tem que haver campeonato, 
sim. A posição do Botafogo é a 
de que tem que haver e come-
çar no primeiro semestre, até 
início de março”, detalha. Para 
o entrevistado, os jogos no se-
gundo semestre, além de ge-
rarem custos extra, causarão 

choque de datas já estabeleci-
das pela CBF. “Um time como 
o Campinense, por exemplo, 
vai ter que formar uma equipe 
para jogar uma partida, ou 
seja, pagar duas três folhas 
para jogar um único jogo!”, ex-
plica citando a Raposa que irá 
disputar o Brasileiro, a Copa 
do Brasil e o Campeonato Es-
tadual. Alexandre Cavalcanti 
disse ainda que, mesmo sem 
maioria, é possível realizar 
o campeonato, que acontece 
há 110 anos. “Se quatro ti-
mes optarem pela realização, 
o campeonato acontece e eu 
acredito que esse é o desejo 
da maioria”. O time foi único, 
dos oito aptos a participarem 
do campeonato, a não assinar 
a ata da reunião do último 
dia 14, que decidiu pela não 
realização do Campeonato 
Paraibano em 2021.

Cleodon Bezerra, presi-
dente do Nacional de Patos, 
que por hora afirma não ter 
condições de disputar o cam-
peonato,  defende a realização 
da competição no primeiro 
semestre. “Não pode haver es-
tadual durante o calendário?. 
Se for pra ter campeonato é 
interessante que seja no pri-
meiro semestre”. O presidente 
do Canário do Sertão desta-
cou o apoio da Federação Pa-
raibana de Futebol e lamen-
tou a ausência da torcida, que 
mesmo havendo campeonato 
será impedida de prestigiar 
as partidas. “Aproveito para 
agradecer à presidente Mi-
chelle Ramalho, que sempre 

respeitou a decisão dos times 
e compreende as dificulda-
des financeiras que estamos 
atravessando, inclusive sem 
perspectiva de torcida que é 
mais um agravante”.  

Já Walter Cavalcanti Jú-
nior foi ainda mais direto. O 
presidente do Treze Futebol 
Clube disse à reportagem 
que a expectativa do time em 
relação ao campeonato não 

é das melhores. “O time não 
joga o Paraibano. Foi um ano 
bastante difícil não só para 
o futebol, mas para todo e 
qualquer segmento, então 
a expectativa do time não é 
das melhores”. O desânimo 
foi justificado pela situação 
em que o alvinegro se encon-
tra. “Fazer mais uma vez um 
campeonato sem recursos, 
sem público nos estádios, com 
patrocinadores que também 
estão passando por dificulda-
des não tem sentido. A preço 
de hoje, o Treze não participa 
porque não tem a menor con-

dição. O campeonato não tem 
cotas, não tem patrocínio e  é 
a situação que todo mundo já 
sabe”, desabafou. 

Aldeone Abrantes, do 
Sousa Esporte Clube, já se 
manifestou nas redes sociais 
defendendo a realização ape-
nas no segundo semestre. Ele 
defende uma maior reflexão 
sobre a disputa e não vê como 
realizar o Estadual sem a pre-

sença de público nos estádios 
no primeiro semestre. “Preci-
samnos de público para pagar 
parte das despesas que são 
muitas”, declarou.

A presidente da Federa-
ção Paraibana de Futebol, Mi-
chele Ramalho, foi procurada 
pela reportagem de A União, 
mas não atendeu nenhuma 
ligação para expor a sua opi-
nião sobre o tema.

O Campeonato Parai-
bano de 2021 terá somente 
oito clubes. Não houve a re-
alização da Segunda Divisão 
devido a pandemia do coro-
navírus e os clubes rebaixa-
dos em 2020 ingressaram 
com pedidos junto a Fede-
ração Paraibana de Futebol 
pedindo a inclusão, negados 
pela presidente Michele Ra-
malho.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Foto: Josemarphotopress

 O time não joga o 
Paraibano. Foi um ano 
bastante difícil não só 
para o futebol, mas 

para todo e qualquer 
segmento, então a 

expectativa do time não 
é das melhores 

Foto: Raniery Soares/FPF

O futebol paraibano está mesmo 
em estado de atenção, no amarelo, 
diante da falta de perspectiva para 
a temporada de 2021

Walter Júnior diz que fazer um campeonato sem recursos não tem o menor sentido, além de não ter público



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
 EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de Cemitério Municipal - Areia/Pb. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00016/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areia: 02.070 SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA 15 451 1010 1028 Construção, Reforma e/ou Ampliação do Cemitério Público 
1001 Recursos Ordinários 4490.00 Aplicações Diretas 000171 4490.51 99 Obras e Instalações. 
VIGÊNCIA: até 29/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 
00403/2020 - 29.12.20 - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI - R$ 534.828,86.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00097/2020, em 07.12.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa PONTAIS SERVIÇOS DE PROJETOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo pertinente para os serviços com 

a elaboração de projeto executivo de engenharia do açude público abobora e consultoria técnica.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 29 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATOS

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00024/2020.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: ONELIO ARANTES LIMA43651194434 – ITEM 01
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa fisica para profissionais junto a Secretaria de 

Administração e Secretaria de Ação Social.
VALOR  MENSAL R$:  2.600,00  (dois mil e seiscentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  31.200,00  (trinta e um mil e duzentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 29 de dezembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços nº 
00024/2020.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: MARIA MARINA – ITEM 34294546468
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa fisica para profissionais junto a Secretaria de 

Administração e Secretaria de Ação Social.
VALOR  MENSAL R$:  1.900,00  (hum mil e novecentos reais).
VALOR  GLOBAL R$:  22.800,00  (vinte e dois mil e oitocentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 29 de dezembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial  nº  
00011/2020.

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: F. LEITE DA SILVA - ME – CNPJ Nº 19.433.111/0001-10. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo 

e de contabilidade junto ao setor de tributos
VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Aguiar - PB, 29 de Dezembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE TERMO DE CONTRATO

REF.: TP N.°00008/2020, CONTRATO N.°00107/2020
Torna público a rescisão unilateral do Termo de Contrato de n.°00107/2020, referente a Tomada 

de Preços de n.°00008/2020, com efeitos a partir de28/12/2020, contratado: AGRESTE CONSTRU-
TORA E COMÉRCIO – LTDA. Objeto: contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços 
de pavimentação na Rua Projetada, no Distrito de Rua Nova, Belém/PB. Fundamento legal: Artigo 
79, Inciso I, da Lei Federal de n.° 8.666/93 e alterações.

Belém, 28 de dezembro de 2020.
Renata Christinne Freitas de Souza Lima

Prefeita

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé

Extrato de Termo Aditivo
Instrumento: Termo Aditivo nº 001 ao Contrato nº 005/2015 - Partes: Prefeitura Municipal de 

Bonito de Santa Fé e a Associação de catadores de materiais recicláveis de Bonito de Santa Fé. 
Objeto Contratual: execução dos  serviços de coleta domiciliar, varrição e transporte domiciliar de 
resíduos recicláveis e reaproveitáveis, bem como de prédios e logradouros públicos em áreas do 
município de Bonito de Santa Fé, previamente estabelecidas, a serem efetuados pela ASCARMAR-
-BSF. Objeto do Aditivo: Alteração do prazo de vigência contratual, previsto o para se encerrar em 
31 de Dezembro de 2020, para até o dia 31 de Dezembro de 2026 - Data da Celebração do Aditi-
voo: 21.12.2020 - Fundamentação: Art. 65, II, da Lei nº. 8.666/93, alterada, alterada.– Signatários: 
Francisco Carlos de Carvalho e Rita da Silva Miguel

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 50801/2020 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: F V DOS SANTOS EIRELI, CNPJ nº 33.665.164/0001-97. FUNDAMENTAÇÃO: 
CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, C/C O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 
E ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, POR 
02(DOIS) MESES A PARTIR DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020. DATA DA ASSINATURA: 15 DE 
DEZEMBRO DE 2020.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 01.007/2020-CSL. PARTES: FUN-
DO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRANDE – PB / 
PUBLIC SOFWARE INFORMATICA LTDA. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO PROCON DE CAMPINA GRANDE- PB. DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DIFUSOS. INSTITUCIONAL: 10.010. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 – AÇÕES ADMI-
NISTRATIVA DO PROCON. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40–SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. RECURSO: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS. OBJETO 
DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 09 (NOVE) MESES, A 
CONTAR DE 31/12/2020. FUNDAMENTO: COM FULCRO NO ARTIGO  57, II, §§1° E 2º DA LEI N. 
8.666/93, DA LEI Nº 8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.005/2020. 
SIGNATÁRIOS: RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR / COSME QUEIROGA CAMBOIM 
(PROCURADOR). DATA DE ASSINATURA: 29 DE DEZEMBRO DE 2020. 

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 01.013/2020-CSL. PARTES: 
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRAN-
DE – PB / FPS SERVIÇOS DE INTERNET E INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO CONTRATUAL: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO DE DADOS COM A INTERNET NAS MODALIDADES TERRESTRE (02 LINKS 
DE 500 MEGA FULL DEDICADO), PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DIFUSOS – PROCON DE CAMPINA GRANDE-PB. DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS. INSTITUCIONAL: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS DIFUSOS. FUNCIONAL: 04 122 2001 2133 - AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO 
PROCON. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO.RECURSO: 1001- RECURSOS PRÓPRIOS. OBJETO DO ADITIVO: PROR-
ROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06(SEIS) MESES, CONTAR DE 31/12/2020. 
FUNDAMENTO: COM FULCRO NO ARTIGO  57, II, §§1° E 2º DA LEI N. 8.666/93, DA LEI Nº 
8.666/93, E SUAS ALTERAÇÕES E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.006/2020. SIGNATÁRIOS: 
RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JR / FELIPE DE PAULO SILVA. DATA DE ASSINATURA: 
29 DE DEZEMBRO DE 2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI

EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL DE CONTRATO
Distrato de forma amigável ao Contrato nº 00034/2019 – TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019, 

no valor total de R$ 227.240,59 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E QUARENTA 
REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS) cujo objeto era a Contratação de empresa do ramo 
da construção civil, destinada a execução dos serviços de construção de PASSAGEM MOLHADA 
no SITIO JACÚ - Zona Rural do Município de Cuitegi/PB, objeto do Contrato nº CT 1045633-17, por 
interesse público e em decorrência da motivação exposta no Parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município de Cuitegi/PB, com fulcro no art. 79, inciso II, combinado com art. 78, inciso IV, ambos 
da Lei n° 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 17/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00089/2020
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) com 
1.240,73m² nesta cidade de Cacimba de Dentro/PB. O valor total do aditivo é de R$ 6.721,43 (seis mil, 
setecentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), alterando assim o valor total do contrato 
para R$ 101.938,62 (cento e um mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), 
que serão pagos através seguinte dotação: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) – 07.000 – SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA – 15.451.1029.1064 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA DECIMA 
– DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO – Contrato nº 00089/2020 - Tomada de Preços nº 00008/2020. 
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e FM SERVIÇOS LTDA. DATA 
DE ASSINATURA: 15/12/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção para uso em reparos e construção em 

várias secretarias desta municipalidade Aquisição parcelada de material de construção para uso em 
reparos e construção em várias secretarias desta municipalidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00025/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00218/2020 - Magna Laercia 
Bezerra Rodrigues - 1º Aditivo - acréscimo de R$ 21.831,05. ASSINATURA: 29.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES 

POR DIAGNÓSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00223/2018 - Gama 
Servicos de Diagnosticos Por Imagens Eireli - 7º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 29.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 00382/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA - PB
Contratada: ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ 11.955.108/0001-54
Objeto:CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS EM ESPERANÇA-PB.
Modalidade de Contratação: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 00011/2020.
Fundamento legal:Art. 25, Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.
Recursos:PRÓPRIOS
Vigência:29/12/2020 a 27/04/2021
Valor:R$ 117.878,80

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de pesquisa com metodologia 

qualitativa com 2 grupos de discussão, visando avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela 
Prefeitura de Esperança, bem como auxiliar no planejamento das ações administrativas que serão 
desenvolvidas no ano de 2020 pela Prefeitura Municipal de Esperança. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa nº DV00013/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00093/2020 - Alfa Inte-
ligencia e Servicos de Software e Opiniao Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 8 meses. 
ASSINATURA: 29.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES 

LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00137/2019 
- Labclin Laboratório de Análises Clinicas - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 8 meses. ASSI-
NATURA: 29.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO 

DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00182/2019 - Gramare Construcoes e 
Serviços Eireli - 4º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 03.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de serviços de Profissional da Área Médica como CLÍNICO GERAL, 

dando consistente assistência à saúde e serviços de intensivista para atuar no Programa Saúde 
Prisional na Cadeia Pública de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00037/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00197/2020 - Italo Cesar da Silva Siqueira Eireli - 1º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 29.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestaçao de serviços de consultoria 

na área de gestão em saúde, revisão de prontuários médicos, operacionalização de docuemntos 
com autorização dos laudos de internação de AIH’S fichas de atendimentos ambulatoriais - FAA 
e liberação de procedimentos de pequenas cirurgias com profissional medico auditor em regime 
de plantão semanal de 12 horas/semanais no Hospital Municipal Dr Manoel Cabral de Andrade 
junto a Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00057/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00215/2019 - Danillo Jefferson Campos Silva - 2º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 29.12.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de cestas básicas para distribuição das famílias carentes do município, 
conforme Decreto Estadual nº 40.167, de 03 de abril de 2020 e Resolução de nº 03, de 03 de abril de 
2020 do Governo do Estado da Paraíba e demais norma vigentes. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00057/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / CONVÊNIO ESTADUAL: 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 – 3.3.90.32.01 - Bens e material para distribuição 
gratuita. VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARABIRA e ADDAN ALEXANDRINO - R$ 89.363,30 – Oitenta e Nove Mil Trezentos e Sessenta 
e Três Reais e Trinta Centavos - CT Nº 00515/2020 – 23.12.2020.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00057/2020
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 DP00057/2020, 
que objetiva: Aquisições de cestas básicas para distribuição das famílias carentes do município, 
conforme Decreto Estadual nº 40.167, de 03 de abril de 2020 e Resolução de nº 03, de 03 de abril 
de 2020 do Governo do Estado da Paraíba e demais norma vigentes; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADDAN ALEXANDRINO - R$ 89.363,30 – Oitenta e 
Nove Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos.

Guarabira - PB, 23 de dezembro de 2020.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00084/2020

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 14 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de caçambas 
/ outros para melhor atender as necessidades da Administração no exercício de 2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min a das 14h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 29 de dezembro de 2020
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Substituta 

ATO PREFEITURA MUNICIPAL DE GARACY
ATO EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00102/2020, em 16.12.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa R. N. L. COSTA - ME
OBJETO CONTRATUAL: Para aquisição de instrumentos musicais para o município de Igaracy-

-PB, atendendo ao Convênio Funarte nº 027/2018, Sinconv nº 880615/2018. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 29 de Dezembro de 2020
José Carneiro Almeida da Silva  

Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 037/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 037/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa DAVID CAETANO DO NASCIMENTO, 
CNPJ nº 36.098.510/0001-90.

OBJETO: Locação de tendas para a instalação de barreiras sanitárias em diversas localidades 
da cidade, para o combate a pandemia do Covid-19 no Município Ingá.

VALOR TOTAL: R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FUS e FMS. 
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 22/12/2020 – Republicado por incorreção.

Ingá(PB), 21 de dezembro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00035/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público que 

realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00035/2020, DO TIPO MENOR PRE-
ÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos 
da Prefeitura de Ingá e veículos locados exercício financeiro de 2021, no dia 12/01/2021 às 9:00 
horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada na Praça do Imperador, 160 – Centro – Ingá - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelos telefones: (0xx83) 3394-1136 e 
3394-1236, e-mail: licitacaoinga@gmail.com, até o dia 11/01/2021.

 Ingá(PB), 29 de dezembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 036/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 036/2020, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do 
Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 24, Inciso IV, da Lei 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa M & R COMÉRCIO EIRELI, CNPJ nº 
17.290.835/0001-26.

OBJETO: Aquisição de kits de teste rápido, para combate a pandemia do Covid-19 no Município 
de Ingá.

VALOT TOTAL: R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, CUSTEIO, FUS e FMS.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” dos dias 19 e 22/12/2020 – Republicado por incorreção. 

Ingá(PB), 18 de dezembro de 2020.   
ROBÉRIO LOPES BURITY 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00046/2018, em 02.05.2018..
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa Francileudo Suzana da Silva – Ereli.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA INSTITUI-

ÇÕES PÚBLICAS
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00077/2017, em 07.06.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa EMLURPE EMPRESA DE LIMPEZA 

URBANA LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de locação de veículo. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00054/2018, em 15.05.2018.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E 

PAISAGISMO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de limpeza urbana. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICO E HOMOLOGAÇÃO

 De acordo com o relatório final do Pregoeiro Substituto, ADJUDICO o procedimento do Pregão 
Presencial n° 00023/2020, para contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra 
para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB e 
HOMOLOGO o seu objeto à empresa: SUELITON LOPES TERTO  - ME – cadastrada no CNP nº 
20.606.114/0001-97, foi declarada vencedora em todos os itens do LOTE I com o valor global de R$ 
41.000,00 (quarenta e um mil reais), como também foi declarada vencedora a empresa SUELITON 
LOPES TERTO  - ME – cadastrada no CNPJ nº 20.606.114/0001-97 em todos os itens do LOTE II com 
o valor global de R$ 116.900,00 (cento e dezesseis mil e novecentos reais), totalizando o valor global 
dos lotes I e II a importância de R$ 157.900,00 (cento e cinqüenta e sete mil e novecentos reais).

Obs: Republicado por incorreção.
Ibiara - PB, 21 de Dezembro de 2020

Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os 
veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB, de acordo 
com o Pregão Presencial nº 00023/2020. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: SUELITON LOPES TERTO - ME – cadastrada no CNP nº 
20.606.114/0001-97
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para os veículos 

e máquinas pesadas, pertencentes ou a disposição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 157.900,00 (cento e cinqüenta e sete mil e novecentos reais).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Ibiara - PB, 29 de Dezembro de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de peças para veículos e máquinas pesadas, de 
acordo com o Pregão Presencial nº 00024/2020. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara.
CONTRATADA: JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS, CNPJ de nº 09.096.700/0001-04
OBJETO: Aquisição de peças para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes ou a dispo-

sição do município de Ibiara-PB.
VALOR GLOBAL: R$ 834.725,67 (oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais e sessenta e sete centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2020.

Ibiara - PB, 29 de Dezembro de 2020
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 045634/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.034/2020
DATA DE ABERTURA: 14/01/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PADRONIZADOS – INJETÁVEIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 841557, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 29 de Dezembro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O

PROCESSO Nº 072311/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.037/2020
DATA DE ABERTURA: 20/01/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DES-

CARTÁVEIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 841803, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.716/2006, 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto 
Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 29 de Dezembro de 2020. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/049010/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 que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.016/2020, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser 
realizada no dia 10/fevereiro/2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro 
Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro José Américo: Rua Antônio 
Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria De Sousa e Rua Travessa Geiza Maria de Sousa) - Lote 08. 
A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a partir da 
quinta-feira dia 08/janeiro/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será 
prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a 
Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h 
ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 29 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 LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030072/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 que fará realizar a 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.018/2020, em regime de execução de em-
preitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  a ser 
realizada no dia 09/fevereiro/2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de empresa especializada para execução de Contenção, Pavimentação e Drenagem 
da Rua Aurora, no Bairro Miramar, João Pessoa – PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão 
disponíveis e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira dia 07/janeiro/2021, no ende-
reço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial 
de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos 
Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 
ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 29 de dezembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 13.405/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.061/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

CEBAF II.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 13.405/2020, referente ao Pregão Ele-

trônico nº. 10.061/2020, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: 
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA, sob o CNPJ nº 04.301.884/0001-75, 
lote 08, no valor total de R$ 96.000,00; CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA, sob o CNPJ nº 44.734.671/0001-51, lotes 22, 23, 50, 54, 57, 58, 62, 85, 86 e 99, no valor 
total de R$ 617.603,00; CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS-
PITALARES EIRELI sob o CNPJ nº 12.418.191/0001-95, lote 13, no valor total de R$ 43.200,00; 
ELFA MEDICAMENTOS S.A. sob o CNPJ nº 09.053.134/0001-45, lote 41,  no valor total de R$ 
81.940,00; FARMACE – INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, sob o CNPJ nº 
06.628.333/0001-46, lote 42.  no valor total de R$ 49.200,00; F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO 
EIRELI, sob o CNPJ nº 07.055.280/0001-84, lote 100,  no valor total de R$ 1.900,00; INJEFARMA 
CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA – EPP, sob o CNPJ nº 09.607.807/0001-61, lote 
49,  no valor total de R$ 13.100,00, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPITALARES S/A, sob o CNPJ nº 07.752.236/0001-23, lotes 18, 19, 30 e 36,  no 
valor total de R$ 315.990,00;  NNMED - DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA, sob o CNPJ nº 15.218.561/0001-39, lotes 01, 16, 25, 33, 47, 48, 69 
e 75,  no valor total de R$ 809.605,00; SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA – EPP sob o CNPJ nº 05.675.713/0001-79, lote 88,  no valor total de R$ 
48.000,00; e UNI HOSPITALAR LTDA sob o CNPJ nº 07.484.373/0001-24, lotes 07, 27, 78, 81 e 
82,  no valor total de R$ 532.500,00, perfazendo o valor global de R$ 2.609.038,00 (Dois milhões, 
seiscentos e nove mil e trinta e oito reais), classificadas pelo critério de menor preço por lote, com 
base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 13º, inciso VI, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam 
convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, sob pena de decair o 
direito ao registro de preço, e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou 
IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
Declaro os lotes 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 
38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 
80, 83, 84, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103 e 104, fracassados pelo valor. Declaro os 
lotes 28, 51, 55, 77, 90, 91 e 92, desertos.

João Pessoa, 29 de Dezembro de 2020.
Adalberto Fulgêncio dos Santos Júnior

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
MARI, no dia 13 de janeiro de 2021 as 09:00 horas. Objetivo: Locação de um veículo destinados a 
atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Maiores informações e aquisição do edital através 
do site www.mari.pb.gov.br ou no e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 29 de dezembro de 2020.
JOAO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó 
Aviso de Errata doNúmero do Pregão 

O Pregoeiro oficial torna público ERRATA sobre o edital de Pregão Eletrônico, com objeto: Con-
tratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de limpeza de uso doméstico e 
pessoal destinados a todas as Secretarias do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2021. 
A matéria foi veiculada no DOE, DOM e Jornal de grande circulação A União, com enumeração 
correta, porem o arquivo do edital ficou com erro quanto a enumeração do referido pregão. Onde 
se lê Pregão Eletrônico nº. 0005/2020, leia-se Pregão Eletrônico nº 0006/2020.

Piancó -PB,22 de Dezembro de 2020.
André Alexandre do Nascimento 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00053/2020, em 26.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa 
DEL ENGENHARIA EIRELI – ME CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: Reforma e climatização das escolas e quadra poliesportiva municipais: 

Sebastiao Rodrigues da Silva e Antônia Jacome de Moura de Pedra Branca-PB, atendendo ao 
recurso Estadual Termo de Convenio nº 437/2019.

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

Pedra Branca-PB,  28 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº  00044/2020, em 10.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: LOTE 01 Reforma das escolas e quadra poliesportiva municipais: 

Sebastiao Rodrigues da Silva e Antônia Jacome de Moura de Pedra Branca-PB, atendendo ao 
recurso Estadual Termo de Convenio nº 437/2019.

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

Pedra Branca-PB,  29 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00101/2020, em 10.08.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de canal e Implantação de pavimentação em paralelepípedo 

em diversas ruas do município de Pedra Branca-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  29 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº  00082/2020, em 10.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Rua Proje-

tada 02 (trecho 03) E0 A E5+13,50, Rua Projetada 02 (trecho 02) E0 A E2+06,70, Rua Projetada 02 
(trecho 02) E2+6,70 A E4+7,45, Rua Projetada 02 (trecho 02) E4+7,45 A E5+10,00, Rua Projetada 
02 (trecho 02) E5+10,00 A E13+16,00, no município de Pedra Branca-PB atendendo ao Contato 
de Repasse nº 896286/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO Nº 1069475-42.

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

Pedra Branca-PB,  29 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro  Termo de Aditivo ao Contrato nº  00081/2020, em 10.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Manoel 

Romão, Petronilio Epaminondas, José de Sousa e Antonio Padre de Azevedo, no município de 
Pedra Branca-PB, atendendo ao Contato de Repasse nº 889202/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO 
Nº 1065591-60.

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

Pedra Branca-PB,  29 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00089/2020, em 03.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa 
MARCILIO ANDRELINO DA SILVA – CPF Nº 087.348.674-90.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de um veículo caminhão (3/4) com carroceria de madeira 

e com motorista
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  29 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00002/2017, em 20.01.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE 

PUBLICA LTDA-ME.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de assessoria contábil.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 28 de Dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

 Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos em prevenção ao CO-
VID-19 e outros, para melhor atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 
VIGÊNCIA: Dezembro de 2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕE-
ZINHOS e GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA- R$ 16.950,00 – Dezesseis Mil Novecentos e 
Cinquenta Reais- CT Nº 00155/2020 - 15.12.2020.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2020
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 DP00006/2020, 
que objetiva: Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos em prevenção ao 
COVID-19 e outros, para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GRÁFICA E EDITORA MODERNA 
LTDA- R$ 16.950,00 – Dezesseis Mil Novecentos e Cinquenta Reais.

Pilõezinhos - PB, 15 de dezembro de 2020.
MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de equipamento, (van para transporte de passageiros) para melhor 
atender as necessidades da população do município de Pilõezinhos/PB, conforme Proposta de 
nº 12002.118000/1200-04, mediante edital e seu termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS 
Dotação consignada no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 4.4.90.52.01 – Equipa-
mentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilõezinhos e: CT Nº 00145/2020 - 04.11.20 - TATIANA 
CAPITANIO - VEÍCULOS - R$ 250.000,00.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação

Tomada de Preços nº 00012/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00012/2020, com o objeto: credenciamento de farmácia para 
o fornecimento de medicamentos que não consta no rol da farmácia básica. Data de abertura, dia 
14/01/2021, às 08:30 horas. O edital está disponível em: www.pianco.pb.gv.br.

Piancó-PB, 29 de Dezembro de 2020
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE PITIMBU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo 
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 022/2020
RATIFICO o parecer jurídico e parecer da comissão permanente de licitação, cujo objeto é a 

de AQUISIÇÕES DE INSUMOS (MEDICAMENTOS) EMERGÊNCIAIS PARA TRATAMENTO DOS 
PACIENTES, por DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2020, na forma dos art. 24 Inciso II da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores, tendo como Contratada a Empresa. ATACAMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTIOS E HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 09.260.831/0001-77, no valor 
global proposto de R$ 62.760,30 (SESSENTA E DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS 
E TRINTA CENTAVOS), para pagamento, dos fornecimentos objetos do Termo de Referência e 
Proposta dos autos processo administrativo.

Pitimbu (PB), 29 de dezembro de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO 

(GESTORA)

ESTADO DA PARAIBA
MUNICÍPIO DE PITIMBU

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO

Licitação:     022/2020
Modalidade: Dispensa
Contrato nº 057/2020
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU
Contratada: ATACAMED 
CNPJ/CPF: 09.260.831/0001-77
Objeto: Aquisições de medicamentos em caráter de urgência para tratamento dos pacientes 

internos.
Vigência: 90 (noventa) dias
Valor Contrato: R$ 62.760,30 (sessenta e dois mil setecentos e sessenta reais e trinta centavos)
Dotação:

02.050 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S

02050.10.301.2042.2437 Manutenção dos Serviços Atenção Básica de Saúde (F.M.S)

 3390.30 Material de Consumo

Pitimbu, 29 de dezembro de 2020
GEILCE AZEVEDO BARBALHO 

(GESTORA)
CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00014/2020

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 DV00014/2020, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE LIVROS DA SAÚDE DO HOMEM; RATIFICO o correspondente pro-
cedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDITORA CIDADANIA LTDA - R$ 11.200,00.

São João do Tigre - PB, 21 de Dezembro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIVROS DA SAÚDE DO HOMEM. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 

de Licitação nº DV00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE – 33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São João do Tigre e: CT Nº 05401/2020 - 21.12.20 - EDITORA CIDADANIA LTDA - R$ 11.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00015/2020

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 DP00015/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOL-
VIMENTO DE PROMOÇÃO PARA CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM E PREVENÇÃO 
DO CANCER DE PENIS NO AMBITO DA PRIMARIA À SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE � PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2020, 
Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e Letra �B�, inciso I, do Art. 1º da Lei Federal nº 14.065/2020; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: APICE CONSULTORIAS 
E CAPACITACOES EIRELI - R$ 42.800,00.

São João do Tigre - PB, 15 de Dezembro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOL-

VIMENTO DE PROMOÇÃO PARA CUIDADO INTEGRAL A SAÚDE DO HOMEM E PREVENÇÃO 
DO CANCER DE PENIS NO AMBITO DA PRIMARIA À SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE � PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2020, 
Art. 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93 e Letra �B�, inciso I, do Art. 1º da Lei Federal nº 14.065/2020. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00015/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre:10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05501/2020 - 15.12.20 - 
APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI - CNPJ 29.620.239/0001-46 - R$ 42.800,00. 
LOCAL DE EXECUÇÃO: Neste Município.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE REALINHAMENTO DE ITENS

TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO Nº: 00024/2020-CPL.PARTES PMSSLR, E METAL 
PLASTIK INDÚSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS QUE TEM COMO OBJ.: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ES-
TRUTURA METÁLICAS E CONFECÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS. OBJ. 
REALINHAMENTO DE PREÇOS AO ITEM17, ̀ ` PASSANDO DE R$ 35,00 PARA O VALOR DE R$ 
43,75 DEVIDO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AS DESPESAS CORRERÃO POR CONTA DA 
SEGUINTE DOTAÇÃO:02070.15.451.2009.1099-02070.15.452.1007.1096-02070.15.122.1007.2034 
- 2110.10.301.2007.1080 - 4490.30.00.00 - 4490.52.00.00 - 3390.39.00.00 - 3390.30.00.00-001-
940-214-220 FUND. 65, II, “D” DA LEI Nº 8.666/93 ALTERADA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0001/2020. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO E METAL PLASTIK INDUSTRIA 
E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO

Pregão Presencial Nº 098/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de 

Janeiro de 2021, ás 09:00 horas, no endereço Rua: Cel. José Gomes de Sá, 27 Centro, sala da CPL, 
1º andar, Prefeitura Municipal de Sousa. Objeto:contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de veículos tipo máquinas pesadas (trator, rolo compressor, retroescavadeira e veículos 
utilitários (caçamba, carro pipa), para atender as necessidades da secretaria de Infra Estruturae 
Agricultura, conforme Termo de referência no Anexo I deste Edital, os quais é parte integrante do 
mesmo. O edital encontra-se disponível no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.br e na 
sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB29 de Dezembro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO

Pregão Presencial Nº 099/2020
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de 

Janeiro de 2021, ás 09:00 horas, no endereço Rua: Cel. José Gomes de Sá, 27 Centro, sala da CPL, 
1º andar, Prefeitura Municipal de Sousa. Objeto:Contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de veículos tipo utilitários, para atender as necessidades do DAESA– DEPARTAMENTO 
DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSAno Anexo I deste Edital, os quais 
é parte integrante do mesmo. O edital encontra-se disponível no portal de transparência em www.
sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB29 de Dezembro de 2020.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00021/2020

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 DP00021/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANGEBIO KERFEESON DUARTE 
SILVA – ME - R$ 49.315,55.

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Dezembro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00021/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
Rio do Peixe. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00208/2020 - 18.12.20 - ANGEBIO 
KERFEESON DUARTE SILVA - ME - R$ 49.315,55.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB

Comissão permanente de licitação - CPL
RESPOSTA IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

Concorrência nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe – PB, Torna público através da Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, sediada a  Rua José Nogueira Pinheiro, sn, Centro, São João 
do Rio do Peixe - PB,  Entendemos pela IMPROCEDÊNCIA TOTAL dos Pedidos de impugnação 
do Edital, proposta pelas empresas MJC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 07.264.280/0001-94, 
ROMA CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI  EPP, CNPJ: 04.881.913/0001-15, a data para 
realização da sessão  será as 11:00 horas do dia 18 de janeiro de 2021. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com
São João do Rio do Peixe - PB, 29 de dezembro de 2020

THAMYSE MARINS SOARES
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2020 – UASG 925302                    
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 18/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL OPERACIONAL, TIPO RABECÃO, destinado à Secretaria de Estado 
da Administração / Encargos Gerais do Estado, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.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, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, Bloco III, 1º andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00934-7
                                                                                                  João Pessoa, 28 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2020 – UASG 925302                    
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 18/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL OPERACIONAL, TIPO RABECÃO, destinado à Secretaria de Estado 
da Administração / Encargos Gerais do Estado, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.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, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, Bloco III, 1º andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00934-7
                                                                                                   João Pessoa, 28 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Aviso de Audiência Pública Nº 001/2021
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 

15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de repasse do aumento do custo do 
gás natural às tarifas do serviço público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, 
a vigorar a partir de 01 de fevereirode 2021.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 21 de janeiro de 2021, às 10h, e qualquer 
interessado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
ADESÃO Nº 003/2020

O Diretor de Licitações do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna 
público para conhecimento de quem interessar, que o  Excelentíssimo Senhor  Procurador-Geral 
de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, em obediência a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Estadual nº 
34.986/2014 c/c Decreto Federal nº 7892/13, homologou o procedimento administrativo MP Virtual 
nº 001.2020.035375, referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 19/2019, oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 024/2019 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, 
objetivando a aquisição de 177 (cento e setenta e sete) Desktops, com descrição constante na 
Ata de Sistema de Registro de Preços, Item 1, Termo de Referência, instrumento convocatório e 
da Ata de Registro de Preços nº 19/2019-PE 24/2019/IRFS e seus anexos, no valor total de R$ 
763.755,00, tendo como contratada a empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, CNPJ 
nº 72.381.189/0010-01.

João Pessoa, 28 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Diretor de Licitações/MPPB

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS,
DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RECONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 31.000.10001607.2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020-CEL
A Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente- SEIRHMA, 

por intermédio da Comissão Especial de Licitação-CEL, e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 
e alterações posteriores, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020-CEL, 
para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO 
DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS LITORÂNEAS DO 
ESTADO DA PARAÍBA, com abertura adiada, motivada pela necessidade de conclusão de res-
postas a pedidos de esclarecimentos e de revisão do Edital, SERÁ REPETIDA em sessão pública 
a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2021, às 14:00h. O novo Edital e seus anexos poderá ser 
solicitado através do E-mail: celpac_2012@hotmail.com. João Pessoa, 29 de dezembro de 2020. 

JOSÉ LUSMÁ FELIPE DOS SANTOS
PRESIDENTE CEL

 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

DE IMÓVEL E DE INTIMAÇÕES
A COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SI-

CREDI EVOLUÇÃO, (denominações sociais anteriores Cooperativa de Crédito Sicredi João Pessoa 
– Sicredi João Pessoa e UNICRED JOÃO PESSOA – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Associados de João Pessoa LTDA), sociedade cooperativa de primeiro grau, regularmente inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 35.571.249/0001-31, com sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, 
Torre, nesta Capital, torna público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel 
abaixo discriminado, a serem conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL ALEXANDRE FERREIRA 
NUNES, inscrito na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob a portaria de nº 03/2005, leiloeiro 
001, o fazendo sob o amparo do art. 27, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária 
de coisa imóvel, esclarecendo que o 2º Leilão ocorrerá se no primeiro o maior lance oferecido 
for inferior ao valor do imóvel, conforme abaixo indicado. No 2º Leilão será aceito o maior lance 
oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, 
dos encargos legais, inclusive tributos e comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 
2º e 3º do dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB
O 1º Leilão será realizado em 14 de janeiro de 2021 às 11h:30min, pelo lance mínimo de R$ 

194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos reais); 
O 2º Leilão será realizado em 29 de janeiro de 2021 às 11h:30min, pelo lance mínimo de R$ 

175.334,48 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centa-
vos) 

CONTRATO Nº 83520/15, dos OUTORGANTE(S) FIDUCIANTE(S): a Sra. ANA SYBELLE BRA-
GA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE, Portadora do CPF nº 917.384.584-15 e Cédula de Identidade 
nº 1.316.375, expedida pela SSP – PB e o Sr. EDUARDO VIEIRA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE, 
Portador do CPF nº 788.657.194-00 e Cédula de Identidade nº 1.339.032, expedida pela SSP – PB, 
doravante denominado(s) DEVEDOR (FIDUCIANTE / MUTUÁRIO), e ainda como DEVEDOR(ES) 
SOLIDÁRIO(S): O Sr. JOSÉ BRAGA LEITE, Portador do CPF nº 006.512.904-06 e Cédula de 
Identidade nº 107.224, 2º via, expedida pela SSP-PB.

IMÓVEL(IS) SALA TIPO III sob n.º 808, do Edifício TRADE OFFICE CENTER, situado á 
Avenida Senador Rui Carneiro, n.º 300, esquina com a Rua Jorge Faraj, no bairro de Miramar, 
nesta cidade, composta de: Sala, copa e WC, com área real privativa de 39,6400m²; área de uso 
comum de 68,1216m²; área real global de 107,7616m²; fração ideal de 0,0083 e cota ideal do 
terreno de 13,2136m². Devidamente registrado no Cartório “Eunápio Torres” de 6º Serviço Notarial 
e 2º Registral de Imóveis da Zona Norte, da cidade de João Pessoa - PB, objeto do registro sob o 
nº de ordem AV-5, matricula 57.695, em data de 17/12/2020. Cadastrada na Prefeitura Municipal 
de João Pessoa - PB, com inscrição do imovel nº 249270-9 e Localização Cartográfica Atual nº 
12.003.0166.0000.0112.

VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 194.400,00 (cento e noventa e quatro mil e quatrocentos 
reais); 

VALOR DA DÍVIDA E DESPESA(S): R$ 175.334,48 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e 
trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos tanto no dia 
da realização do 1º leilão quanto no dia da realização do 2º leilão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
1) O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, em 

moeda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos (TED).
2) A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrema-

tação, e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).
3) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos inte-

ressados junto aos órgãos competentes.
4) Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à 

escritura de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além 
de taxas em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

Condições Gerais:  
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local 
e condições dos leilões, OUTORGANTE(S) FIDUCIANTE(S): a Sra. ANA SYBELLE BRAGA 
BELTRÃO DE ALBUQUERQUE, Portadora do CPF nº 917.384.584-15 e Cédula de Identidade nº 
1.316.375, expedida pela SSP – PB e o Sr. EDUARDO VIEIRA BELTRÃO DE ALBUQUERQUE, 
Portador do CPF nº 788.657.194-00 e Cédula de Identidade nº 1.339.032, expedida pela SSP – PB, 
doravante denominado(s) DEVEDOR (FIDUCIANTE / MUTUÁRIO), e ainda como DEVEDOR(ES) 
SOLIDÁRIO(S): O Sr. JOSÉ BRAGA LEITE, Portador do CPF nº 006.512.904-06 e Cédula de 
Identidade nº 107.224, 2º via, expedida pela SSP-PB.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.organi-
zacaodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (Whatsaap). 

João Pessoa-PB, 28 de dezembro de 2020.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO 

– SICREDI EVOLUÇÃO

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2199118 CPF: 704431484XX, CONTRATO: 2178673 CPF: 048723874XX, 
CONTRATO: 21100847 CPF: 129909384XX, CONTRATO: 21105273 CPF: 155386444XX, 
CONTRATO: 2701593 CPF: 105247654XX, CONTRATO: 2124716 CPF: 424148904XX, 
CONTRATO: 2607192 CPF: 706917994XX, CONTRATO: 2205238 CPF: 074224174XX, 
CONTRATO: 2601256 CPF: 158143264XX, CONTRATO: 4100505 CPF: 010168693XX, 
CONTRATO: 2172970 CPF: 090252174XX, CONTRATO: 2608079 CPF: 122752684XX, 
CONTRATO: 2109481 CPF: 107125174XX, CONTRATO: 2142616 CPF: 692288334XX, 
CONTRATO: 4200442 CPF: 001783544XX, CONTRATO: 4101305 CPF: 057474564XX, 
CONTRATO: 2177726 CPF: 133978414XX, CONTRATO: 2602470 CPF: 164354914XX, 
CONTRATO: 4102059 CPF: 003053244XX, CONTRATO: 2200955 CPF: 052390734XX, 
CONTRATO: 2159123 CPF: 087747894XX, CONTRATO: 6200186 CPF: 027123624XX, 
CONTRATO: 2231857 CPF: 147765764XX, CONTRATO: 2401701 CPF: 159959664XX, 
CONTRATO: 21102915 CPF: 121760424XX, CONTRATO: 2608814 CPF: 531367134XX, 
CONTRATO: 2109665 CPF: 379746964XX, CONTRATO: 2700272 CPF: 104320904XX, CON-
TRATO: 2231506 CPF: 110011104XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, CONTRA-
TO: 2147752 CPF: 111369314XX, CONTRATO: 2609547 CPF: 157090494XX, CONTRATO: 
21104281 CPF: 031619154XX, CONTRATO: 2142313 CPF: 928263184XX, CONTRATO: 
2216756 CPF: 080919724XX, CONTRATO: 2157648 CPF: 100051004XX, CONTRATO: 
2210128 CPF: 102341664XX, CONTRATO: 2127687 CPF: 115865934XX, CONTRATO: 2149542 
CPF: 102512104XX, CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 2603234 
CPF: 768155104XX, CONTRATO: 4200046 CPF: 299314104XX, CONTRATO: 2132809 
CPF: 760746334XX, CONTRATO: 2210106 CPF: 117314594XX, CONTRATO: 2227672 
CPF: 103730444XX, CONTRATO: 2210190 CPF: 125583444XX, CONTRATO: 2226370 
CPF: 088100884XX, CONTRATO: 21103868 CPF: 715251394XX, CONTRATO: 2607460 
CPF: 685844904XX, CONTRATO: 21103398 CPF: 549390704XX, CONTRATO: 2139615 
CPF: 072711014XX, CONTRATO: 2217820 CPF: 115881984XX, CONTRATO: 0241998 
CPF: 482372644XX, CONTRATO: 2606221 CPF: 705383594XX, CONTRATO: 0700051 
CPF: 131761024XX, CONTRATO: 2234258 CPF: 172871054XX, CONTRATO: 2123848 
CPF: 118717614XX, CONTRATO: 2606034 CPF: 700831324XX, CONTRATO: 2184394 
CPF: 091271154XX, CONTRATO: 2166198 CPF: 701214964XX, CONTRATO: 2201113 CPF: 
115326064XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 046360674XX, CONTRATO: 2605643 CPF: 
168473944XX, CONTRATO: 2212123 CPF: 117889004XX, CONTRATO: 2134830 CPF: 
104945924XX, CONTRATO: 21104304 CPF: 152522934XX, CONTRATO: 4201031 CPF: 
065483494XX, CONTRATO: 2209433 CPF: 107200254XX, CONTRATO: 2230332 CPF: 
086113014XX, CONTRATO: 2199995 CPF: 051687064XX, CONTRATO: 2154146 CPF: 
012556184XX, CONTRATO: 2164937 CPF: 088476126XX, CONTRATO: 21103947 CPF: 
032807483XX, CONTRATO: 2103756 CPF: 079304254XX, CONTRATO: 6106100 CPF: 
011240614XX, CONTRATO: 2609101 CPF: 173179124XX, CONTRATO: 21104885 CPF: 
087793494XX, CONTRATO: 2141204 CPF: 710890824XX, CONTRATO: 2221683 CPF: 
126671334XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 104688404XX, CONTRATO: 6202185 CPF: 
034029144XX, CONTRATO: 2212290 CPF: 106623584XX, CONTRATO: 0212791 CPF: 
330155544XX, CONTRATO: 2231628 CPF: 083346044XX, CONTRATO: 2182314 CPF: 
008383774XX, CONTRATO: 2166808 CPF: 000153631XX, CONTRATO: 4201042 CPF: 
058353324XX, CONTRATO: 2400078 CPF: 076444424XX, CONTRATO: 21102398 CPF: 
145814594XX, CONTRATO: 2603536 CPF: 114629964XX, CONTRATO: 2222308 CPF: 
115380804XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 109471714XX, CONTRATO: 2604798 CPF: 
166540374XX, CONTRATO: 2118932 CPF: 092263274XX, CONTRATO: 2603789 CPF: 
715504214XX, CONTRATO: 2203013 CPF: 127097114XX, CONTRATO: 21104357 CPF: 
152596744XX, CONTRATO: 2209033 CPF: 106332654XX, CONTRATO: 2104776 CPF: 
062129124XX, CONTRATO: 2202299 CPF: 082247194XX, CONTRATO: 4200267 CPF: 
245725001XX, CONTRATO: 2206907 CPF: 104974534XX, CONTRATO: 2199116 CPF: 
704431534XX, CONTRATO: 2183817 CPF: 918338844XX, CONTRATO: 0242003 CPF: 
008967994XX, CONTRATO: 2103749 CPF: 569137614XX, CONTRATO: 6202067 CPF: 
664446914XX, CONTRATO: 2603699 CPF: 129590094XX, CONTRATO: 2111864 CPF: 
074705584XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, CONTRATO: 2600564 CPF: 
109658764XX, CONTRATO: 2217831 CPF: 112659204XX, CONTRATO: 2609551 CPF: 
134000094XX, CONTRATO: 5102766 CPF: 044810614XX, CONTRATO: 2116170 CPF: 
100958364XX, CONTRATO: 2183344 CPF: 092809884XX, CONTRATO: 2139608 CPF: 
700774854XX, CONTRATO: 2229343 CPF: 034538754XX, CONTRATO: 2176392 CPF: 
104688424XX, CONTRATO: 2200934 CPF: 930120124XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 
105589294XX, CONTRATO: 0221935 CPF: 092092554XX, CONTRATO: 2231910 CPF: 
148183504XX, CONTRATO: 2226486 CPF: 129518344XX, CONTRATO: 2600803 CPF: 
158337274XX, CONTRATO: 2609082 CPF: 805434994XX, CONTRATO: 2152831 CPF: 
131913744XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 2101231 CPF: 
051743274XX, CONTRATO: 2199058 CPF: 105466394XX, CONTRATO: 2203986 CPF: 
127509324XX, CONTRATO: 2230434 CPF: 703087634XX, CONTRATO: 21102617 CPF: 
090519944XX, CONTRATO: 2110955 CPF: 043805164XX, CONTRATO: 2107528 CPF: 
066364884XX, CONTRATO: 2135862 CPF: 982321004XX, CONTRATO: 2219556 CPF: 
449428424XX, CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRATO: 2158254 CPF: 
023367364XX, CONTRATO: 2116583 CPF: 106820944XX, CONTRATO: 6202545 CPF: 
250814384XX, CONTRATO: 2173191 CPF: 107125164XX, CONTRATO: 2607935 CPF: 
706375814XX, CONTRATO: 2605499 CPF: 156845174XX, CONTRATO: 5102671 CPF: 
895120734XX, CONTRATO: 2141161 CPF: 125341424XX, CONTRATO: 4101528 CPF: 
467673714XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 2700851 CPF: 
062055734XX, CONTRATO: 2193931 CPF: 077983164XX, CONTRATO: 2211035 CPF: 
119145124XX, CONTRATO: 2213689 CPF: 105438354XX, CONTRATO: 2199945 CPF: 
008055504XX, CONTRATO: 2199052 CPF: 105465144XX, CONTRATO: 21104893 CPF: 
139738694XX, CONTRATO: 2600753 CPF: 137362144XX, CONTRATO: 0303722 CPF: 
068860564XX, CONTRATO: 2217693 CPF: 071520934XX
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