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Governo vai definir 
regras para vacinar 
forças de Segurança 
João Azevêdo determina criação de comissão para organizar a vacinação dos profissionais 
da área, incluídos como prioridade após exigência dos governadores do Nordeste. Página 3

Foto: Marcus Antonius

Câmara aprova nova data para 
entrega do Imposto de Renda
Projeto prorroga para 31 de julho o prazo final para 
a entrega da declaração referente ao exercício 2020, 
mas texto ainda precisa passar pelo Senado. Página 14

Colunas
A morte, por mais dolorosa que seja 

para quem ama o ente querido que partiu para 
a eternidade, é apenas um evento que marca 

fases de um tempo.  Página 2

Rui Leitão

Foto: Secom-PB

Grupo de pescadores também produz outras seis toneladas, que serão enviadas ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo do Estado, em maio. Página 12

Piscicultores da Barragem Acauã 
negociam quatro toneladas de peixe

Brasil

Pessoas com 60 anos poderão 
se vacinar no fim de semana
Prefeitura de João Pessoa confirmou a informação ontem, 
sem dar detalhes do cronograma. Hoje serão vacinadas 
pessoas com autismo ou síndrome de down. Página 4

Impostos poderão ser pagos 
com cartão de crédito na PB

Novo auxílio emergencial tem 
início na próxima terça-feira

Governo do Estado dá sinal verde para a Sefaz-PB 
iniciar credenciamento de operadoras para que elas 
recebam tributos como IPVA, ICMS e ITDC. Página 12

Benefício será pago em quatro parcelas para 
pouco mais de 45 milhões de brasileiros, 
22 milhões a menos que em 2020. Página 14

NA PARAÍBA

A covid em números
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CASOS

Resistência Obra inédita de Flávio Tavares entra na discussão proposta pela FJCA 
de debater o papel da arte frente à democracia e aos golpes que a ameaçam. Página 9
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Paraíba volta a bater novo 
recorde de mortes diárias
Estado registrou mais 73 óbitos por covid-19 em 24 horas, 
50 deles somente nesse período, e outros 23 antes, 
mas só confirmados entre terça e quarta-feira. Página 4

Nos dias atuais, muito se comenta e 
contesta a pensão vitalícia concedida a ex-

presidentes e ex-governadores brasileiros. O 
modelo, contudo, vem de longe.  Página 2

Ramalho Leite

A crucificação de Cristo persiste como símbolo dos 
erros oriundos das liberdades democráticas até hoje. 

Prova de que estamos muito longe de acertar nas 
escolhas e aprender com os erros.  Página 10

Germano Romero

Economia
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Editorial
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O Brasil tem, hoje, pelo menos dois grandes inimigos que ame-
açam desestruturá-lo. O primeiro é o coronavírus, cuja origem não 
se sabe ao certo. Para uns, o organismo é um fugitivo dos labora-
tórios científicos que proliferou e disseminou-se pelo mundo. Para 
outros, a criatura é uma resposta da natureza às agressões que 
vem sofrendo da humanidade. 

O segundo desafeto do Brasil é o presidente da República, Jair 
Bolsonaro (sem partido). Adepto da doutrina do ‘quanto pior, me-
lhor’, Bolsonaro consegue agravar o que já está deteriorado. Prova 
disso, por exemplo, são as posturas que adota com relação à pan-
demia do coronavírus, em tudo e por tudo contrárias às recomen-
dações de organizações internacionais de saúde.

Bolsonaro incentivou a população brasileira a desrespeitar os 
protocolos de segurança sanitária. Com tanta gente desobedecen-
do as restrições destinadas a conter o avanço da pandemia – dis-
tanciamento social, uso de máscara etc. -, o resultado não poderia 
ser diferente: o Brasil tem hoje um dos mais altos índices de conta-
minação e de mortes causadas pelo coronavírus.

A situação crítica dos sistemas públicos e privados de saúde, 
em nível nacional, obriga governadores e prefeitos a baixarem me-
didas provisórias e decretos cada vez mais rigorosos, no intuito de 
arrefecer as sucessivas ondas de covid-19. Essas regras, obviamen-
te, têm impacto negativo na economia e nas relações sociais, mas 
salvam vidas, e isso é o que importa.

Se não bastassem a situação de emergência em saúde pública e 
a crise econômica inflamada pela pandemia, Bolsonaro cuida ago-
ra de criar instabilidade nos quartéis. O comandante Edson Pujol 
não quis que o Exército fosse de Bolsonaro, e sim do Brasil, e isso 
precipitou a série de quedas no Ministério da Defesa e no comando 
das Forças Armadas.

Difícil acreditar que não há vida inteligente no Exército, na Ma-
rinha e na Aeronáutica. Que o oficialato e a tropa sejam destituídos 
de amor pela pátria, que se manifesta na defesa da lei e da ordem, 
hoje ameaçadas, de forma contraditória, pelas invectivas de quem 
deveria dar o melhor exemplo, no caso, seu chefe supremo, o presi-
dente da República.

Mau exemplo Ele não morreu
Continuo tendo dificuldade em ad-

mitir que ele morreu. Pode até ser, se 
encararmos a realidade de que a pre-
sença física dele se faz ausente. Mas eu 
não consigo pensar assim. Na minha 
imaginação, ele está ao meu lado em to-
dos os momentos de minha vida. Quan-
do estou triste, ele está me fazendo 
entender que devo vencer o abatimen-
to e me reanimar. Quando me deparo 
com episódios que considero desagra-
dáveis, ele aparece me encorajando a 
enfrentar os desafios com 
determinação, sem medo 
dos perigos. Mas quando 
estou comemorando vi-
tórias, sinto que ele está 
junto, festejando comigo 
os avanços da minha vida.

A morte, por mais do-
lorosa que seja para quem 
ama o ente querido que 
partiu para a eternidade, é 
apenas um evento que marca fases de 
um tempo. Quando não podemos con-
viver com ele no cotidiano, sentindo-o 
próximo, aprendemos a viver com as 
lembranças. E isso se torna tão forte 
que parece real a sua presença quando 
precisamos do seu apoio, da sua solida-
riedade, da sua necessária compreen-
são de nossas atitudes na vida.

Não consigo ver a morte como a 

separação definitiva daquele que ama-
mos durante nossa existência. Pelo me-
nos é essa a sensação que domina meu 
ser. Ele continua vivo no meu coração e 
na minha mente. Ouço com nitidez sua 
voz, ate sinto seu cheiro inesquecível. 
Os seis anos que me separam da alegria 
de poder abraçar o seu corpo físico, me 
trazem a certeza de que continuo abra-
çando-o na memória, na imorredoura 
recordação de sua imagem. 

A cada primeiro de abril isso atinge 
meus sentimentos de forma 
mais forte. É a data em que 
nos separamos fisicamente, 
mas é também a celebração 
de um evento que transfor-
ma o real num desejo. A von-
tade enorme de que o espíri-
to voltasse a ser carne, com 
seu calor, sua inteligência a 
nos ajudar, seu jeito alegre 
de mostrar-se cúmplice de 

nossas aspirações. 
Deusdedit Leitão, esse é o nome de 

quem me faz ref letir sobre tudo isso. 
Ele, para mim, não morreu. Continua 
vivo, me orientando, me protegendo, 
me guiando, me fazendo enxergar os 
caminhos da vida. Está presente nos 
meus sonhos diários e acompanha 
meus passos. Não me pergunte como 
sinto isso. Apenas sei que sinto.

O fundador da República
Há quem diga que a República, en-

tre nós, nunca foi proclamada como nos 
contaram na escola primária. O mare-
chal Deodoro da Fonseca, tido e havido 
como comandante do golpe militar que 
derrubou Pedro II, teria, apenas, dian-
te do fato consumado e anunciado pelo 
jornal de José do Patrocínio, aceito as 
circunstâncias e assinado o decreto que 
instituiu o Governo Provisório da Repú-
blica Federativa dos Estados Unidos do 
Brasil. Um paraibano assinou o decreto 
Número Um, logo após a assinatura de 
Deodoro: o jornalista Aristides da Sil-
veira Lobo. Os demais assinantes foram 
Ruy Barbosa, Quintino Bocaiúva e Ben-
jamim Constant. Coube a este último, 
porém, o título de Fundador da Repúbli-
ca, oficializado nas disposições transitó-
rias da primeira Constituição republica-
na de 1891, como veremos mais adiante.

Benjamim Constant Botelho de Ma-
galhães é carioca de Niterói, onde nas-
ceu em outubro de 1836. Pobre desde o 
nascimento, acompanhou sua família em 
mudanças por várias cidades à procura 
de melhoria de vida. O pai, professor de 
gramática e latim, vivia das aulas que 
ministrava. Antigo tenente da Marinha 
Portuguesa, chegou ao Brasil pelos idos 
de 1822 e, casando com uma brasileira, 
permaneceu no nosso Exército após a 
Independência. Protegido do Barão de 
Laje, passou a administrar uma fazenda 
de sua propriedade, em Minas. Quando 
melhorava a sua sorte, foi colhido pela 
morte. A desesperança volta a reinar 
no seio da família Constant e a mãe de 
Benjamim termina seus dias entregue à 
loucura.

A partir da perda do chefe da famí-
lia, o jovem Benjamim teria que lutar 
para manter-se e ajudar os seus. Ainda 
em Minas Gerais, conseguiu ser admiti-
do no mosteiro de São Bento, onde ad-
quiriu conhecimentos suficientes para o 
ingresso na Escola Militar, em busca do 
sonho de ser professor. Conseguiu. Le-

cionou até na Escola Superior de Guer-
ra. Apesar de militar, era um pacifista e 
defendia o “soldado cidadão”. Para ele, 
o soldado deveria ser mais cidadão do 
que soldado. Participou da guerra do 
Paraguai e foi um crítico severo da san-
grenta disputa e, principalmente, do seu 
comandante, o futuro Duque da Caxias. 
Suas cartas a respeito do assunto foram 
publicadas em livro sob o patrocínio do 
Instituto Histórico Brasileiro e do Mu-
seu Casa de Benjamim Constant.

Sobre essa casa, onde morou e fa-
leceu Benjamim Constant, reportou-se 
a primeira constituição da República, 
quando, em artigo explícito perpetuou o 
seu nome como o Fundador da Repúbli-
ca. Por outro lado, o artigo sétimo das 
Disposições Transitórias da Carta de 
1891 concede a Dom Pedro de Alcânta-
ra, ex-imperador do Brasil, uma pensão 
que lhe “garanta por todo o tempo de 
sua vida, uma subsistência decente”. Nos 
dias atuais, muito se comenta e contesta 
a pensão vitalícia concedida a ex-presi-
dentes e ex-governadores brasileiros. O 
modelo, contudo, vem de longe. Com re-
lação ao patriota Benjamim Constant, o 
constituinte foi afável: “O governo Fede-
ral adquirirá para a Nação a casa em que 
faleceu o dr. Benjamim Constant Botelho 
de Magalhães e mandará colocar uma lá-
pide em homenagem à memória do gran-
de patriota - o fundador da Republica”. E 
diz mais, no parágrafo único: “A viúva do 
dr Benjamim Constant terá, enquanto vi-
ver, o usufruo da casa mencionada”.

Para encerrar, é bom lembrar que, 
quando os ministros militares inves-
tidos do poder revolucionário de 1964, 
plantaram na emenda nº 1 à Constitui-
ção de 1967, uma pensão vitalícia para o 
presidente Costa e Silva e autorizaram o 
Erário a custear as despesas hospitala-
res do marechal enfermo, estavam ape-
nas, modestamente, seguindo o exemplo 
dos seus heroicos antepassados. Os ma-
les vêm da fundação...

Não consigo ver a 
morte como a separação 
definitiva daquele que 
amamos durante nossa 

existência.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador    
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Categoria foi incluída como prioritária na imunização contra covid, após pressão de governadores junto ao Ministério da Saúde
O governador João Aze-

vêdo determinou, ontem, a 
criação de uma Comissão 
com representantes das Se-
cretarias de Estado da Saúde 
e da Segurança e da Defesa 
Social, para organizar a va-
cinação dos profissionais 
da Segurança Pública. A ca-
tegoria foi incluída pelo Mi-
nistério da Saúde no grupo 
das “prioridades das priori-
dades” do Plano Nacional de 
Imunização (PNI), atenden-
do ao pleito dos governado-
res do Nordeste que solici-
taram ao Governo Federal a 
inclusão das forças de Segu-
rança como prioridade na 
vacinação contra a covid-19.

Em suas redes sociais, 
o governador João Azevêdo 
agradeceu ao ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
por atender ao pedido dos 
governadores. “Agradecemos 
ao ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, pela sensibi-
lidade para uma demanda 
tão importante, incluindo os 
profissionais da Segurança 
Pública que atuam na linha 
de frente do combate à co-
vid-19. Criamos uma comis-
são com Segurança e Saúde 
para estabelecer as regras 
para essa vacinação na Paraí-
ba”, frisou. 

Neste primeiro momen-
to, serão imunizados os tra-
balhadores envolvidos no 
atendimento e transporte 
de pacientes, em resgates 
e atendimento pré-hospi-
talar, nas ações diretas de 
vacinação contra a covid-19 
e na vigilância das medi-
das de distanciamento so-
cial, com contato direto e 
constante com o público 
independente da categoria. 
Os demais trabalhadores 
da Segurança Pública que 
não se enquadrarem nes-
tas atividades deverão ser 
vacinados de acordo com 
o andamento da campa-
nha nacional de vacinação. 
Agentes de segurança já fa-

ziam parte da lista de prio-
ridades da vacinação para a 
covid-19, mas só seriam con-
templados mais tarde, após a 
conclusão da imunização de 
pessoas acima de 60 anos ou 
com comorbidade, por exem-
plo.

Integrantes das Forças 
Armadas estavam ainda mais 
distantes, atrás de presos, 
população em situação de 
rua, trabalhadores da educa-
ção e outras categorias.

Em nota técnica sobre 
“vacinação do grupo de For-
ças de Segurança e Salva-
mento e Forças Armadas”, 
O Ministério da Saúde não 
revelou qual o tamanho des-
ta população e quais outros 
grupos prioritários devem 
ter a vacinação atrasada com 
a nova orientação. A pasta 
apenas afirma que “dispõe 
das estimativas globais des-
ses profissionais” e que a 
“identificação destes” será 
feita em conversa com repre-
sentantes de secretarias lo-
cais. “Caso ocorram exceden-
tes de doses, estas deverão 
ser direcionadas para aque-
les com 60 anos ou mais, com 
comorbidades ou deficiência 
permanente”, afirma a Saúde.

A mudança na regra não 
beneficia de imediato todos 
os agentes de segurança ou 
militares. A nota afirma que 
trabalhadores que não estão 
envolvidos diretamente com 
as ações da pandemia só se-
rão vacinados quando chegar 
a hora prevista no plano na-
cional.

Assim, ficam fora da 
nova regra profissionais que 
atuam no “apoio logístico” à 
vacinação; transporte de in-
sumos para áreas com alto 
grau de contaminação; ações 
de vigilância de fronteiras, 
espaço aéreo, espaço marí-
timo e controle de tráfego 
aéreo e marítimo; apoio à 
ações de combate aos crimes 
transnacionais e ambientais, 
e “demais militares”.

Comissão vai definir critérios 
para vacinação da Segurança

 De Aguinaldo Ribeiro (PP), que 
ampliou sua atuação política ao 
deixar a liderança da Maioria na 
Câmara Federal para se tornar 
líder da Maioria no Congresso 
Nacional: “Mais uma vez ganha 
a Paraíba, porque faremos uma 
representação com convergência 
entre as duas Casas, acompa-
nhando não só a Câmara, mas 
agora o Senado com matérias 
importantes”.  

Maioria no Congresso 
A demissão de Fernando de Aze-
vedo e Silva provocou um efeito 
cascata nas Forças Armadas: saí-
ram os comandantes do Exército, 
general Edson Pujol, da Marinha, 
almirante Ilques Barbosa Júnior, 
e da Aeronáutica, brigadeiro 
Antonio Carlos Moretti. Pelo sim, 
pelo não, a oposição entrou com 
pedido de impeachment contra 
Bolsonaro por “cooptação das 
Forças Armadas”. 

E por falar em “ameaça militar”, líde-
res da oposição enxergam no pedido 
de demissão do ministro da Defesa, 
Fernando de Azevedo e Silva, sinais 
de que há um movimento estranho na 
caserna – ele teria saído porque não 
concordava com o apoio político das 
Forças Armadas a Bolsonaro. Coinci-
dência ou não, o episódio ocorreu às 
vésperas dos 57 anos do golpe militar.  

MoviMento estranho (1) 

governador sobre ditadura Militar: “Passado que 

não quereMos ver de novo, neM no Presente neM no futuro” 

MoviMento estranho (2) 

O governador João Azevêdo (foto) demarcou seu território político ao se filiar ao Ci-
dadania, em 2020, partido que se coloca como de centro e centro-esquerda. Único 
governador da legenda entre as 27 estados da federação, o gestor paraibano, portan-
to, dá voz aos ditames propalados pelo programa do Cidadania, segundo os quais é 
um partido que luta a favor “do estado democrático de direito e do aperfeiçoamento 

permanente das instituições, no interior dos marcos definidos pelo ordenamento 
constitucional de 1988”. Na quarta-feira, 31 de março, data que registra os 57 
anos do golpe militar de 1964 – ou movimento político como, eufemisticamen-
te, alguns se referem – o governador fez menção, nas redes sociais, a sua pos-
tura política em defesa da democracia e da liberdade, ratificando o espectro 
político ao qual se insere e que, obviamente, diz muito sobre seu posiciona-
mento no que tange à eleição presidencial de 2022. “Hoje, 31 de março, é 
um dia para ser lembrado. Que esteja em nossa memória um passado que 
não queremos ver de novo, nem no presente nem no futuro. Democracia e 
liberdade, sempre!”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

No início do ano, surgiram especulações de 
que o prefeito de Cabedelo, Vítor Hugo (DEM), 
projetava ser candidato a deputado federal, em 
2022, o que possibilitaria a ascensão do vice, 
Mecinho Lucena (Republicanos), ao comando 
da prefeitura. Agora, especula-se outra possi-
bilidade: o filho de Cícero Lucena é quem será 
candidato à cadeira na Câmara Federal.

queM será Candidato eM 2022,  
o Prefeito ou o viCe-Prefeito? 

haja reCiProCidade! 

siM, é uMa tese! 

A reciprocidade é uma ação que, definitiva-
mente, entrou no dicionário do suplente Leo-
nardo Gadelha (PSC), que assumiu mandato 
após licença do deputado federal Ruy Car-
neiro (PSDB) – o partido do primeiro apoiou a 
candidatura a prefeito do segundo, em João 
Pessoa. Agora, Leonardo defende o nome de 
Ruy como candidato a governador.  

Há quem diga – sem que nenhuma das partes tenha fei-
to declaração a respeito, que fique claro! – que não está 
descartada a possibilidade de Ruy deixar o ninho tucano 
para se filiar ao PSC, com o fito de viabilizar sua can-
didatura. Para quem enxerga isso, há um argumento: 
dificilmente o PSDB daria legenda a Ruy em detrimento 
da candidatura de Pedro Cunha Lima. Sim, é uma tese!    
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Diário Oficial

Sancionada lei que aumenta em 5% 
o limite para créditos consignados

Foi publicado no Diário 
Oficial da União de ontem a 
sanção presidencial da lei 
que amplia de 35% para 
40% margem de emprés-
timo consignado para apo-
sentados e pensionistas do 
Instituto Nacional do Segu-

ro Social (INSS). De acordo 
com o texto, 5% dos recur-
sos consignáveis devem ser 
destinados exclusivamente 
para saque ou amortização 
de despesas do cartão de 
crédito, um percentual já 
previsto. 

A medida vale para 
operações contratadas até 
31 de dezembro de 2021. 
Após esse prazo, as dívidas 
de consignado voltarão ao 
patamar anterior, de até 
35% do salário. A lei foi ori-
ginada da Medida Provisória 

nº 1.006, de 2020, que au-
mentou temporariamente a 
margem do consignado até 
31 de dezembro de 2020. 
Após modificações feitas 
pelo Congresso, o prazo foi 
reaberto e prorrogado para 
31 de dezembro de 2021.

Serão imunizados os trabalhadores que atendem e transportam pacientes em resgates e atendimento pré-hospitalar, e nas ações diretas de vacinação 

Foto: Secom-PB
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Segundo boletim da SES, 50 dos 73 falecimentos ocorreram nas últimas 24 horas, recorde de novos casos registrados

Mais 73 paraibanos per-
deram a vida em decorrên-
cia do agravamento da co-
vid-19, segundo a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES). 
Em boletim diário publicado 
ontem, 50 dos 73 falecimen-
tos ocorreram nas últimas 
24 horas, recorde de novos 
casos registrados e também 
por data de ocorrência. Até 
a publicação, o recorde foi de 
59 mortes, sendo 43 em 24 
horas, registrado dia 15 de 
março. O mês é ainda o mais 
letal, com maior registro 
de óbitos, desde o início da 
confirmação de óbitos pela 
doença no estado, há um ano 
atrás. Foram 1.218 faleci-
mentos desde o dia 1º até a 
data de ontem.

Fazendo um comparati-
vo, em fevereiro de 2021 fo-
ram contabilizados 428 fale-
cimentos do dia 1º ao dia 28. 
Com os números, o estado 

totaliza 5.744 óbitos por co-
vid-19 tendo mais 96 casos 
em investigação. De acordo 
com a SES, os óbitos ocor-
reram entre os dias 14 e 31 
de março de 2021, sendo 14 
deles em hospitais privados 
e os demais em hospitais pú-
blicos. Foram acometidos 41 
homens e 32 mulheres, com 
faixa etária de 34 a 97 anos. 
Vinte e três pacientes não 
possuíam comorbidades, os 
demais apresentaram hiper-
tensão e cardiopatia como 
doença pré-existente com 
maior frequência.

Além dos falecimentos, 
o estado confirmou ainda 
novos 1.553 casos de conta-
minação pela covid-19. Des-
tes, 170 (10,94%) são casos 
de pacientes hospitalizados 
e 1.383 (89,05%) são leves, 
que se recuperam em suas re-
sidências. A Paraíba totaliza 
259.173 casos confirmados 
da doença, sendo 183.668 
casos considerados recupe-
rados.

Vacinação
Foram aplicadas 460.981 

doses de imunizantes contra a 
covid-19 no estado. Segundo o 
sistema de informação (SI-PNI) 
do Ministério da Saúde, 374.555 
pessoas foram vacinadas com a 
primeira dose e 86.426 com a 
segunda dose da vacina. Sen-
do um total de 656.630 doses 
já distribuídas em todas as ci-
dades do estado. Além disso, 
a SES confirma a realização de 
746.555 testes para diagnóstico 
da doença em toda a Paraíba.

A ocupação dos leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é de 
82%, nas enfermarias o nú-
mero é de 65%. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa tem 
uma taxa de ocupação que che-
ga a 89% na UTI e 67% em en-
fermarias. Em Campina Gran-
de estão ocupados 82% dos 
leitos de UTI adulto e 79% dos 
leitos de enfermaria. No Sertão 
estão ocupados 89% dos leitos 
de UTI e 45% nas enfermarias 
para adultos.

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

Paraíba bate novo recorde e 
registra 73 mortes por covid

Televisita aproxima família 
e pacientes no Trauma

Alívio. Esse é o sen-
timento de quem recebe 
diariamente uma chamada 
de vídeo com informações 
sobre um parente inter-
nado, durante a pandemia 
da covid-19. No Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humber-
to Lucena, em João Pessoa, 
há pouco mais de um ano, 
3.336 famílias receberam 
informações dos seus pa-
rentes através da televisita. 
Agora este serviço está dis-
ponível para os pacientes 
internados pelo novo coro-
navírus. 

Quando a situação é 
relacionada à covid-19, 
a angústia pode ser ain-
da maior, como descreve 
Michele Freitas, que está 
com sua mãe internada na 
UTI Covid. “É um bálsamo 
ouvir informações sobre 
a minha mãe, mesmo sa-
bendo que seu estado de 
saúde é grave e requer 
bastante cuidado. Vê-la 
e ouvir a opinião médica 
neste momento doloroso 
e incerto, acalma a mi-
nha alma e traz alento ao 
meu coração. Tenho muita 
fé que venceremos jun-
tas essa guerra”, explicou 
emocionada.

Para o diretor-geral da 
instituição, Laecio Bragran-
te, as televisitas surgiram 
como uma motivação para 
pacientes, familiares e, in-
clusive, a equipe multidis-
ciplinar, que atua na linha 
de frente na assistência. 
“A ferramenta é muito útil 
para a retomada do conta-
to, permitindo que a família 
acompanhe o tratamento 
do paciente, mesmo sem es-
tar presente fisicamente. Já 
a equipe consegue sentir as 
mudanças no humor e ofe-
recer mais conforto a quem 
está recebendo os cuidados 
no hospital”, ressaltou.

Segundo a coordena-
dora da televisita, Janine 
Coelho, a maior importân-
cia é manter o elo familiar 
do paciente. “Com as tele-
visitas, conseguimos apro-
ximá-los de seus familiares 
e a gente sabe que isso traz 
inúmeros benefícios, tanto 
na recuperação, quanto na 
informação à família. Além 
disso, revigora a equipe ao 
presenciarmos cenas envol-
vendo lágrimas, corações 
acelerados e gratidão, ape-
nas por ouvirem uma voz 
conhecida. Isto nos impul-
siona a continuar este lindo 
projeto”, salientou.

Eduarda Medeiros, que 
integra a equipe da televi-
sita, disse que este projeto 
acrescentou em vários as-
pectos de sua vida. “Ao rea-
lizar as chamadas de vídeo 
diariamente - apaziguando a 
dor da distância física dos fa-
miliares -, aprendi o valor de 
ser solidária e a vibrar com 
cada superação dos pacien-
tes internados. Esse apren-
dizado levarei por toda a 
minha vida”, enfatizou. 

 
Serviços 
No Hospital Estadual 

de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Lucena 
funciona desde 19 de março 
de 2020, os serviços de Te-
levisita e Plantão de Notícia 
Familiar, com o objetivo de 
tornar o atendimento ainda 
mais humanizado, mesmo 
com todas as circunstâncias 
da covid-19. 

O Plantão de Notícias 
Familiar funciona 24h, to-
dos os dias da semana e 
feriados. Já as Televisitas 
acontecem com os médicos 
intensivistas e clínicos em 
horários previamente de-
terminados. São realizadas 
chamadas de videoconfe-
rência, ou seja, chamada de 
vídeo a beira leito.

Vacina para maiores de 60 anos 

Brasil tem 3.869 óbitos em um dia

A Prefeitura de João Pessoa vai 
ampliar a imunização contra a covid-19 
neste final de semana, abrindo uma 
grande ação para maiores de 60 anos, 
após receber nova remessa do imuni-
zante. Nesta quinta-feira, vai imunizar 
as pessoas com autismo ou síndrome 
de down maiores de 18 anos, das 8h às 
12h, em três  locais: Centro de Ativida-
des Especiais Helena Holanda, Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) e Associação Pestalozzi.

Segundo o prefeito Cícero Lucena, 
o planejamento da Secretaria de Saúde 
permite o aproveitamento das vacinas 
que estão disponíveis para avançar na 

imunização dos pessoenses. “Com a sen-
sibilidade e a responsabilidade que todos 
nós estamos imbuídos neste momento, 
vamos realizar a vacinação de jovens e 
adultos com autismo e síndrome de down 
nesta quinta-feira. Já no sábado, come-
çaremos a vacinar pessoas a partir dos 
60 anos, num grande esforço com mais 
postos de vacinação e pessoal envolvido, 
com fé em Deus”, afirma.

O prefeito também lembra às pes-
soas que precisam se deslocar de um 
bairro a outro para se vacinar que pode 
utilizar o serviço gratuito do aplicativo 
Uber, da parceria da empresa com o 
Governo do Estado. 

O Brasil registrou ontem, 31, 
um novo recorde de mortes em de-
corrência da covid-19 em um único 
dia, com cerca de 3.869 óbitos con-
tabilizados em 24 horas, segundo 
levantamento do Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass) 
divulgado ontem.

O último pico havia sido re-
gistrado na terça-feira, com 3.780 

vidas perdidas em razão da doença.
Com a nova marca, o país acu-

mula 321.515 mortes desde o início 
da pandemia.

Os dados do Conass também 
indicam o registro de 90.638 novas 
infecções pelo coronavírus, totali-
zando 12.748.747 casos confirma-
dos.

O levantamento foi feito a partir 
da compilação de dados das secre-
tarias de Saúde dos 26 Estados e do 
Distrito Federal.

Bruno de Castro
Agência Estado

Desde 19 de março de 2020 que os serviços de Televisita e Plantão de Notícia Familiar são oferecidos no Trauma
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Rede estadual de ensino

200 alunos fazem mais de 900 pontos na redação do Enem

Após um ano de incer-
tezas e desconhecimento 
sobre a pandemia para toda 
a sociedade, o Estado da Pa-
raíba buscou se estruturar 
para manter os alunos da 
rede estadual de ensino em 
atividade. Através de uma 
rede de aulas remotas, on-li-
ne, via televisão e rádio, os 
resultados, principalmente 
para os alunos concluintes 
e que tentam vaga de ensi-
no superior, começaram a 
mostrar seus frutos. Até o 
momento, em levantamento 
preliminar da Secretaria de 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia, mais de 200 alunos 

da rede estadual obtiveram 
nota acima de 900 pontos na 
redação do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

Para o secretário de 
Educação do Estado, Cláudio 
Furtado, as notas refletem 
no trabalho feito em busca 
de uma melhor qualidade de 
ensino para os paraibanos. 
“Vemos esses resultados 
com bastante alegria, prin-
cipalmente nesse momento 
de dificuldade [pandemia]. 
Neste momento temos mais 
de 200 estudantes com nota 
superior a 900 pontos, re-
sultado muito feliz e satisfa-
tório para nós. Isso mostra 
que o esforço feito pelo en-
sino remoto durante todo o 
2020 está sendo avalizado, 

testado e mostrado a eficá-
cia. Apesar do afastamento 
social e toda a dificuldade, 
na educação os professo-
res estão se reinventando 
e mostrando resultados. A 
plataforma Paraíba Educa 
através dos programas ‘De-
safio Nota 1.000’ e ‘Se liga 
no Enem’ são importantes 
para que os alunos mostrem 
seu potencial tirando essas 
notas excelentes no Enem”, 
declarou o secretário.

Durante o ano de 2020, 
com a suspensão de aulas 
presenciais, a Secretaria de 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia transformou o siste-
ma de ensino para torná-lo 
viável de maneira inteira-
mente remota. Além da im-

plementação do programa 
Paraíba Educa, com aulas on
-line, o estado utilizou a ca-
deia de transmissão da Rá-
dio Tabajara e da TV Paraíba 
Educa, em parceria com a 
Assembleia Legislativa da 
Paraíba, para disseminar o 
conhecimento preparatório 
para os estudantes. 

Para 2021, ainda em 
contexto de pandemia, o 
secretário ressaltou que os 
programas de consolidação 
do ensino remoto deverão 
ser reforçados. 

“A ideia é que a gente 
possa reforçar ainda mais, 
melhorar em alguns aspec-
tos. Agora estamos buscan-
do, em todas as vertentes 
(TV, Rádio e Web) tenha 

uma unicidade do seu con-
teúdo para que a gente 
possa potencializar ainda 
mais os resultados”, afirmou 
Cláudio Furtado.

Vale lembrar ainda que 
a Paraíba ficou em primeiro 
lugar no Brasil em avalia-
ção do Índice de Educação 
à Distância, de acordo com 
estudo da Fundação Getúlio 
Vargas, divulgado em feve-
reiro deste ano. A avaliação 
do estado foi de 6, enquanto 
a média nacional foi de 2,38. 

A pesquisa avaliou os 
programas de educação pú-
blica EAD de todas as enti-
dades federativas do país de 
março a outubro de 2020.

Através das redes so-
ciais, o governador João 

Azevêdo parabenizou os es-
tudantes paraibanos da rede 
estadual de ensino que atin-
giram o resultado positivo 
na prova discursiva. 

“Quero parabenizar a 
todos e todas, alunos e pro-
fessores, por essa conquista 
para a nossa educação. Esse 
é o resultado de um esforço 
coletivo para minimizar o 
prejuízo da pandemia e de 
programas como o Desafio 
Nota 1.000 que incentivou 
a prática da redação para os 
nossos estudantes ao longo 
de 2020”, escreveu o chefe 
administrativo.

Para mais informações 
sobre o programa de ensino, 
o endereço está disponível em 
https://pbeduca.see.pb.gov.br/.

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



Paraíba
Aves em cativeiro
Suspeitos de criar aves silvestres sem autorização 
em João Pessoa e no Município de Rio Tinto são 
presos pela Polícia Ambiental. Página 6
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Farmacêutico de Patos teria se contaminado após participar de um churrasco com um amigo que havia viajado a Fernando de Noronha 

Há um ano, o farmacêu-
tico patoense Danilo Figuei-
redo Andrade, de 36 anos, 
teve  confirmada a covid 
como causa da sua morte. 
Foi o primeiro caso fatal re-
gistrado na Paraíba. Danilo 
Figueiredo teria se contami-
nado após participar de um 
churrasco em comemoração 
ao retorno do amigo que ha-
via viajado à ilha de Fernan-
do de Noronha, em Pernam-
buco. A suspeita se deu pelo 
fato de mais dois participan-
tes da festa também terem 
apresentado os sintomas da 
doença. 

Apesar de jovem, Danilo 
se enquadrava no grupo de 
risco, pois era asmático, tinha 
diabetes e era hipertenso. 

Por conta desse fato, o 
município de Patos, no Sertão 
da Paraíba, completou on-
tem um ano desde a primeira 
morte por contaminação pelo 
coronavírus registrada na ci-
dade. 

Na época, o prefeito Iva-
nes Lacerda, ao saber da notí-
cia do falecimento de Danilo, 
participava de uma coletiva 
com a imprensa local convo-
cada para falar sobre a pri-
meira contaminação e anun-
ciar as medidas preventivas 
para evitar a disseminação 
do vírus na cidade. Nove me-
ses depois, o gestor entrou 
para as estatísticas das viti-
mas fatais do coronavírus. 
Do primeiro caso registrado 
para cá, foram 11.078 pes-
soas contaminadas, sendo 
que 170 perderam suas vidas, 
conforme boletim epidemio-
lógico divulgado pela Secreta-
ria de Saúde do Município, na 
tarde da terça-feira (30).

O aniversário da pande-
mia na cidade ocorre justa-
mente no pior momento da 
doença no estado e no país. 
O aumento descontrolado de 
casos neste mês fez com que 
o número de mortes cresces-
se assustadoramente e che-
gasse na terça-feira (30) a 32 
óbitos a mais. Com o acrés-
cimo, Patos bateu o recorde 
em maio de 2020, quando 
30 pessoas haviam perdido a 
vida em decorrência da doen-
ça causada pelo novo coro-
navírus. Março também foi 
o mês com mais casos regis-
trados da doença, 1.438 em 
30 dias, superando dezem-
bro, com 1.345 infectados. 
Um ano depois, a cidade sofre 
com a superlotação nos leitos 

públicos, registra hospitais 
lotados e o grande aumento 
nos casos de contaminação e 
internações. Mesmo com  os 
constantes aumentos de lei-
tos de UTI adulto, a ocupação 
divulgada na terça (30) era de 
92% em leitos do Complexo 
Hospitalar Regional Deputa-
do Janduhy Carneiro e Hospi-
tal Infantil Noaldo Leite.

Avaliação do Plano
No Plano Novo Normal 

para Paraíba, Patos foi clas-
sificado na bandeira laranja e 
só podem funcionar de forma 
presencial atividades consi-
deradas essenciais. A avalia-
ção quinzenal acontece desde 
junho de 2020 e utiliza como 
base indicadores a quantida-
de de casos de covid-19, mor-
talidade, índice de adesão ao 
isolamento social e ocupação 
de leitos hospitalares.

As marcas
Mesmo com um ano de 

enfrentamento e aquisição 
de vacinas, ainda pouco se 
sabe sobre a doença e todas 
as formas que ela age e as se-
quelas que deixa. No entan-
to, uma coisa é certa: a gra-
vidade das marcas deixadas.   
André Ricardo é testemu-
nha de quanto devastadora 
a covid-19 pode se mos-
trar em tão pouco tempo.  
“É triste você perder uma 
pessoa sem poder nem se 
despedir, não conseguir dar 
um último abraço”, desaba-
fou o irmão de Danilo An-
drade.

As mulheres foram as 
mais infectadas, mas os ho-
mens são maioria em mortes 
por covid em Patos, tomando-
se como base os boletins epi-
demiológicos que apresen-
tam a evolução de casos do 
novo coronavírus na cidade. 

Conforme os dados con-
tabilizados pela Secretaria de 
Saúde do Município, as mu-
lheres representam 55,50% 
dos casos positivados, en-
quanto que os homens repre-
sentam 44,50%. Dos 11.078 
casos confirmados na terça-
feira (30), 6.148 mulheres já 
receberam o diagnóstico com 
a confirmação da doença, 
1.218 a mais do total de ho-
mens que foram 4.930.

Em relação aos óbitos ofi-
cialmente confirmados pelo 
novo coronavírus, a maioria 
foi de homens (102), ou seja, 
60%. No entanto, o número 
de mulheres que perderam a 
luta contra a covid-19 chega a 
68, ou seja, 40%.

Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Há um ano, Paraíba registrava 
a primeira morte por covid-19
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As inscrições do Processo 
Seletivo Simplificado, em cará-
ter emergencial, para compor 
um cadastro estadual de profis-
sionais de Nível Superior, Nível 
Médio e Fundamental da área 
técnica/administrativa e técnico 
da área da saúde, foram abertas, 
ontem e vão até o dia 5 de abril. 
É mais uma ação de enfrenta-
mento da covid-19, do Governo 
do Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES) e 

da Escola de Público do Estado 
da Paraíba (Espep).

As inscrições serão realiza-
das em três etapas para que os 
interessados, caso não estejam 
habilitados, nas primeiras etapas, 
tenham a oportunidade de reali-
zarem suas inscrições. A primeira 
começou ontem e vai até o dia 5 
de abril. A segunda será de 16 a 
20 de abril e a terceira, no perío-
do de 1 a 5 de maio.

As inscrições serão feitas, 

exclusivamente, pela internet, 
no endereço: https://portalda-
cidadania.pb.gov.br/Concurso-
Selecao/Governo/Concurso/
ListaConcurso.

Todas os detalhes do Pro-
cesso Seletivo estão no Edital Nº 
014/2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado, de ontem.

De acordo com o Edital, o 
cadastro servirá para a gestão 
convocar os profissionais à me-
dida que houver necessidade 

diante da situação de pandemia.
Os profissionais deverão 

escolher o município que pre-
tendem trabalhar. Em princípio, 
será nos Centros de Referência 
para a covid-19, em Cajazeiras, 
Campina Grande, Guarabira, 
João Pessoa, Mamanguape, Mon-
teiro, Patos, Piancó, Pombal e 
Santa Rita, podendo ser realoca-
dos na Macrorregião com vistas 
a atender as necessidades dos 
serviços que estão no Plano de 

Enfrentamento da Covid-19.
O edital prevê ainda que os 

profissionais habilitados pode-
rão ser recrutados para atuar 
nas seguintes estratégias de 
trabalho: Transporte Sanitário; 
Unidades de Pronto Atendi-
mento Estaduais (UPA); Cen-
tros de Referência Hospitalar; 
Central Estadual de Regulação 
Hospitalar e demais serviços da 
estratégia de enfrentamento à 
pandemia.

Estado abre mais uma seleção para a Saúde

Prevenção ao coronavírus

Semob reforça frota de ônibus na 
capital para evitar aglomerações 

No sentido de evitar 
aglomerações e consequen-
temente a contaminação 
de usuários pelo coronaví-
rus dentro dos transportes 
coletivos nessa semana de 
feriados antecipados, a Su-
perintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) promoveu, des-
de ontem, um aumento na 
frota. Segundo o superin-
tendente do órgão, George 
Morais, o aumento foi ne-
cessário porque o núme-
ro de passageiros nesse 
feriadão foi muito além do 
esperado. Fomos pegos de 
surpresa.

“A gente havia feito 
uma programação com 
base no Decreto Estadual, 
colocando apenas 30% 
da frota para rodar, tendo 
como base os dias feriados. 
Porém, não foi o que ob-
servamos nas ruas. O que 
vimos foi um movimento 
muito acima, com ativida-

des não essenciais funcio-
nando e parte do comércio 
aberto. Por esses motivos, 
tivemos que fazer os ajus-
tes para poder suprir a 
demanda de passageiros”, 
lamentou Morais.

Ele informou que cada 
veículo tem uma capacida-

de média de 50 passagei-
ros sentados e o protocolo 
sanitário estabelece que no 
máximo 12 pessoas podem 
circular de pé. “Fiscaliza-
ção nesse sentido vem sen-
do feita e todos os ônibus 
estão adesivados alertando 
as pessoas. Mesmo assim, a 

gente pede a compreensão 
das pessoas”, relatou.

George Morais disse 
também que todos os mo-
toristas estão orientados 
no sentido de respeitarem 
as determinações da saúde. 
“Para isso”, continuou ele, 
“a gente vem realizando a 
higienização dos veículos, 
inclusive com a colocação 
de álcool em gel nos ôni-
bus, além da obrigatorie-
dade do uso de máscaras”.

Com a determinação 
de aumentar a frota, o nú-
mero de ônibus circulando 
nos bairros da cidade pas-
sou de 156 para 190, com 
44 linhas funcionando em 
caráter emergencial até 
o dia 4 de abril. A medida 
teve a finalidade de aten-
der melhor a medida pro-
visória governamental de 
antecipação dos feriados. 

Sendo assim, foram 
aumentadas as frotas onde 
o fluxo de passageiros foi 
intenso desde a última se-
gunda-feira (29). As linhas 
que ganharam reforço, prin-

cipalmente nos horários de 
pico, ou seja, entre às 6h e 
8h e das 16h30 às 18h, fo-
ram as seguintes: 510, 3200, 
5100, 1500, 504, 118, 120, 
3200, 1001, 507, 401, 104, 
602, 604, 116, 600, 601 e 
207. Dentre elas, algumas 
circulam praticamente por 
todos os principais bairros 
da cidade, e foram inseri-
das neste feriadão buscando 
atender os trabalhadores 
que estão precisando se des-
locar para atividades consi-
deradas essenciais.

A medida para aumen-
tar o número de linhas foi 
avaliada como necessária, 
em comum acordo com o 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Coletivo Urba-
no de Passageiros (Sintur). 
O usuário pode conferir o 
itinerário das linhas atra-
vés do site servicos.semob-
jp.pb.gov.br. Outras infor-
mações sobre a rota dos 
ônibus estão disponíveis 
através das redes sociais 
Instagram @semobjp e 
Twitter @transitosemobjp

José Alves
zavieira2@gmail.com

Foto: Marcus Antonius

Com a determinação 
de aumentar a frota, 
o número de ônibus 

circulando nos bairros 
da cidade passou de 

156 para 190

Aumento na frota de ônibus 
foi necessário porque o 
número de passageiros nesse 
feriadão foi além do esperado
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Influenciadores digitais têm usado redes sociais para a prática. Investigação em curso será encaminhada ao Ministério Público
Após denúncias, a Lotep 

(Loteria do Estado da Paraí-
ba) notificou sorteios de rifas 
realizados de forma ilegal no 
Instagram através de infuen-
ciadores digitais. A Lotep, 
responsável por fiscalizar a 
exploração de jogos de azar e 
sistemas de apostas no Estado, 
afirma que o sorteio de rifas é 
ilegal e que está investigando a 
prática dentro da Paraíba por 
meio das redes sociais e que 
será encaminhado ao Ministé-
rio Público.

Segundo Emanuel Luce-
na, diretor da Lotep, a distri-
buição de prêmios feita por 
sorteio, vale-brinde, rifa, con-
curso ou similar é atividade 
ilegal e constitui contravenção 
penal, não têm efeitos jurídicos 
válidos e não geram obrigações 
de pagamento conforme pre-
ceitua o artigo 69 do Decreto-Lei 
6.259/44, “são nulas de pleno 
direito quaisquer obrigações re-
sultantes de loterias não autori-
zadas”. Quando não autorizada, 
a rifa não gera obrigação a favor 
do credor.

O diretor da  Lotep aler-
ta que tais rifas e sorteios não 
possuem garantia para quem 
participa e poderão ser configu-
rados crimes contra a economia 
popular e lesão ao consumidor.

A realização de rifa, lote-
ria e bingo são considerados 
jogos de azar - cuja explora-
ção é uma exclusividade dos 
governos federal e estadual. 
A prática dos sorteios e pro-
moções com prêmios sem au-
torização poderá ser também 
ser enquadrada no crime de 
lavagem de dinheiro. Os va-
lores obtidos se originam de 
uma infração penal - que foi 
a realização de sorteios ou de 
promoções com distribuição 
de prêmios não autorizadas - 
o infrator poderá sofrer pena-
lidade de 3 a 10 anos de reclu-
são, se for enquadrado na Lei 
de Lavagem de Dinheiro.

Lotep alerta para sorteios ilegais 
de rifas realizados pela internet

Passageiro de transporte por 
aplicativo é detido em Bayeux

A Polícia Militar flagrou 
um suspeito de 24 anos com 
drogas, ao abordar um car-
ro que fazia transporte por 
aplicativo, na terça-feira 
(30), na cidade de Bayeux. 
O homem estava como pas-
sageiro do veículo e pegou 
a corrida para transportar 
47 porções de maconha e 
cocaína.

O jovem não quis revelar 
quem seria o destinatário do 
entorpecente. Ele foi abor-
dado pela Força Tática da 4ª 
Companhia Independente da 
PM (4ª CIPM), no bairro Co-
mercial Norte. O preso é da 
cidade de João Pessoa.

Ele foi apresentado na 
6ª Delegacia Distrital, em 
Santa Rita.

O homem estava como 
passageiro do veículo 

e pegou a corrida para 
transportar 47 porções 
de maconha e cocaína

Polícia combate o tráfico de 
drogas na cidade de Itabaiana

A Polícia Militar pren-
deu um suspeito de 19 
anos que estaria atuando 
no tráfico de drogas, na 
terça-feira (30), na cida-
de de Itabaiana, e com ele 
apreendeu embalagens 
com maconha e cocaína 
prontas para a venda, di-
nheiro trocado e dois ce-
lulares que seriam usados 
para contatos do tráfico.

A prisão foi realiza-
da pelas equipes do 8º 
Batalhão, durante rondas 
na localidade conhecida 
como Campo Grande. Os 
policiais perceberam que 
tinha uma moto parada ao 
lado de um matagal e ao 
fazerem incursão na área 
de vegetação, eles flagra-
ram o jovem com o mate-
rial. Outros dois compar-
sas do suspeito seguem 
procurados.

O caso foi levado para 
a delegacia de Polícia Civil, 
em Itabaiana.

Arma apreendida
Ainda em Itabaiana, 

os policiais do 8º Batalhão 

apreenderam três espin-
gardas, no bairro Breijinho, 
na terça-feira (30). As ar-
mas estavam escondidas 
em um saco e possivel-

mente seriam usadas em 
roubos na região. As espin-
gardas foram levadas para 
a Delegacia de Polícia Civil, 
em Itabaiana.O suspeito que estava com as drogas foi abordado por policiais da 4ª CIPM

Foto: Secom-PB

A polícia apreendeu embalagens com maconha e cocaína prontas para venda

Foto: Secom-PB

Na capital

Presos suspeitos de criar aves silvestres
A Polícia Militar, por 

meio do Batalhão de Polícia 
Ambiental (BPAmb), pren-
deu um homem de 44 anos 
que estava criando nove aves 
silvestres em cativeiro, na 
terça-feira (30), no bairro do 
Varadouro. Ele foi multado 
em R$ 500,00 por cada ani-
mal encontrado no local, que 
ficava na casa dele, totalizan-
do em R$ 4,5 mil em multas 
aplicadas.

As aves apreendidas 
eram das espécies sibito, 
galo-de-campina, sanhaçu, 

papa-capim e azulão. O ca-
tiveiro onde elas eram man-
tidas presas foi descoberto 
após denúncia feita ao 190. 
Ao chegar na residência, foi 
constatado que ele não ti-
nha nenhuma autorização 
do órgão ambiental compe-
tente para criar os animais.

O homem e as aves fo-
ram levados para a Central 
de Flagrantes, no Geisel.

Tráfico em Rio Tinto
A Polícia Militar pren-

deu dois suspeitos de atua-

rem no tráfico de drogas 
da comunidade Senzala, na 
noite da terça-feira (30), 
na cidade de Rio Tinto, no 
Litoral Norte do Estado. Os 
homens têm 19 e 25 anos e 
foram flagrados com trou-
xinhas de maconha pron-
tas para a venda. Um deles 
tinha também um revólver 
escondido no guarda-rou-
pas de casa.

Além do crime do trá-
fico de drogas, os dois vão 
responder ainda por crime 
ambiental, já que na casa 

de cada um deles foram 
encontradas gaiolas com 
aves silvestres sendo man-
tidas presas ilegalmente. 
Na ação, que foi realiza-
da pela Força Tática da 2ª 
Companhia Independente 
da PM (2ª CIPM) após re-
ceber denúncias sobre o 
movimento do tráfico na 
localidade, foram apreendi-
dos pássaros das espécies 
papa-capim e sibite.

Os presos e o material 
apreendidos foram levados 
para a delegacia de Polícia 

Civil, em Mamanguape.
As aves apreendidas 

eram das espécies sibito, 
galo-de-campina, sanhaçu, 
papa-capim e azulão. O ca-
tiveiro onde elas eram man-
tidas presas foi descoberto 
após denúncia feita ao 190. 
Ao chegar na residência, foi 
constatado que ele não ti-
nha nenhuma autorização 
do órgão ambiental compe-
tente para criar os animais.

O homem e as aves fo-
ram levados para a Central 
de Flagrantes, no Geisel.

Fotos: Secom-PB

As aves apreendidas em poder dos infratores pela Polícia Ambiental (BPAmb) na capital e em Rio Tinto eram das espécies sibito, galo-de-campina, sanhaçu, papa-capim e azulão 
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Técnico ainda está inconformado com o desfecho do título perdido pelo Internacional para o Flamengo na última rodada

Abel Braga deixou o In-
ternacional em fevereiro, 
logo após o fim do Campeo-
nato Brasileiro. No entanto, 
mesmo não ocupando mais 
o cargo de treinador do time 
gaúcho, continua lamentando 
a perda do título da compe-
tição. Na noite dessa terça-
feira, em entrevista à rádio 
Central, o técnico voltou a fa-
lar sobre um possível favore-
cimento ao Flamengo.

As reclamações são por 
conta da expulsão do lateral-
direito Rodinei na derrota 
por 2 a 1 para o Flamengo, no 
estádio do Maracanã, no Rio 
de Janeiro, na 37ª rodada, os 
dois gols anulados e um pê-
nalti desmarcado depois da 
consulta ao VAR no empate 
por 0 a 0 com o Corinthians, 
no estádio Beira-Rio, em Por-
to Alegre, na última rodada. 
Nesse caso, se ganhasse, o In-
ternacional seria o campeão 
depois de 41 anos.

“A gente escuta tanta coi-
sa, tanta bobagem, tanta bes-
teira, vê tanta sacanagem. Eu 
te falo. Teve sacanagem nos 
dois últimos jogos do cam-
peonato, sempre só para um 
lado, é complexo o negócio. 
Mas, fazer o quê, o que consta 
é quem foi campeão, quem 
chegou em primeiro, mas não 
era para ser bem assim não”, 
disse Abel Braga, antes de 
prosseguir.

“Eles (Flamengo) até ti-
veram um futebol mais vis-
toso, mas nosso futebol era 
muito objetivo, operário e 
coletivo e a gente não tinha 

medo de ninguém. O time 
não ia engatar nove vitórias 
seguidas à toa. Mas tiraram 
da gente, fazer o quê, foi 
pena, um negócio meio ina-
creditável para muita gente”, 
afirmou.

O Internacional termi-
nou o Brasileirão em segun-
do lugar, com apenas um 
ponto de desvantagem (71 
a 70) para o Flamengo, que 
conquistou o seu oitavo títu-
lo nacional, sendo o segundo 
de forma consecutiva. A com-
petição foi decidida na 38ª e 
última rodada e, na ocasião, 
o clube rubro-negro perdeu 
para o São Paulo, mas viu o 
rival gaúcho empatar com o 
Corinthians e, pela combina-
ção de resultados, garantiu o 
troféu.

O treinador também 
comentou sobre a proposta 
que teve do Al-Wahda, dos 
Emirados Árabes Unidos, 
depois de deixar o Inter-
nacional. Segundo ele, a si-
tuação estava praticamente 
fechada, mas acabou não se 
concretizando.

“Eu estava em casa e já 
estava tudo acertado para 
ir para o Al-Wahda, rival do 
Al-Jazira, onde trabalhei, em 
Abu Dabi. Já tinha fechado 
número e comissão técnica 
também, mas aí na hora co-
locaram um treinador holan-
dês pagando 30 mil dólares 
(R$ 172 mil) por mês. Até 
comentei que 30 mil dólares 
era o bicho na época do Al 
Jazira. Mas futebol é assim, 
tudo muito rápido. Agora es-
pero ficar em casa e ver jogos 
melhores”, finalizou.

Agência Estado

Abel volta a dizer que houve
“sacanagem” no Brasileirão

Palmeiras terá 2
decisões no DF

Horas depois de o Palmei-
ras indicar à Conmebol 
que pretendia mandar o 
segundo jogo da Reco-
pa Sul-Americana diante 
do Defensa Y Justicia, no 
Mané Garrincha, em Bra-
sília, no dia 14 de abril, 
a entidade confirmou em 
suas redes sociais a reali-
zação da partida na capital 
do Brasil, mas o cenário se-
gue coberto de incertezas 
diante do agravamento da 
pandemia. o Verdão ainda 
tem outro jogo marcado 
para Brasília, a decisão da 
Supercopa Brasil contra o 
Flamengo, no dia 11.

Cruzeiro escapa de
mais uma punição

A diretoria do Cruzeiro 
anunciou que o clube foi 
absolvido no processo da 
Fifa envolvendo o atacante 
Rony, atualmente no Pal-
meiras, que passou pela 
equipe de Belo Horizonte 
entre 2015 e 2016. No ano 
passado, o time foi incluído 
como réu em um complexo 
processo da Corte Arbitral 
do Esporte, que envolvia o 
atleta e outros três clubes.
o Cruzeiro corria o risco de 
ter que pagar uma indeni-
zação de US$ 10 milhões 
(R$ 57,4 milhões na cota-
ção atual), além de sofrer 
sanções disciplinares.

Felipe Melo diz que 
vai ficar no clube

Nos últimos dias, aumentaram 
os rumores sobre uma even-
tual saída de Felipe Melo do 
Palmeiras ao término da atual 
temporada. Seu destino seria 
o Boca Juniors, da Argentina. 
o volante, no entanto, nega 
sua intenção de deixar o clube. 
Em entrevista à ESPN, o joga-
dor de 37 anos disse não es-
tar em contato com qualquer 
equipe para negociar possível 
transferência e complementou 
afirmando que seu foco é no 
Palmeiras e nas decisões da 
Recopa Sul-Americana, contra 
o argentino Defensa y Justi-
cia, e da Supercopa do Brasil, 
diante do Flamengo.

Uefa vai discutir o
calendário dia 19

A Uefa só vai oficializar quais-
quer decisões relativas à refor-
mulação do formato da Liga 
dos Campeões da Europa e de 
outras competições de clubes 
no continente no próximo dia 
19 de abril, em um reunião de 
seu Comitê Executivo. o anún-
cio foi feito através de um co-
municado oficial publicado 
em seu site. A entidade que 
comanda o futebol europeu 
acrescentou ainda que, apesar 
de a reformulação das compe-
tições de clubes - a partir de 
2024 - ser um dos temas que 
também estará em debate 
“qualquer decisão oficial sobre 
o tema só no dia 19 de abril”.

Curtas

A sequência de jogos 
e a falta de treinamentos 
foram os responsáveis pela 
queda de rendimento nas 
últimas partidas, afirmou 
Vagner Mancini nesta ter-
ça-feira. Para o treinador, o 
desgaste físico e a falta de 
tempo para treinar fizeram 
os jogadores perderem a 
“proposição de jogo”.

“Tivemos uma queda 
de rendimento muito em 
função da falta de treina-
mento. Quando você joga 
demais começa a perder 
conceitos básicos de mar-
cação, de proposição de 
jogo. O treino é importante 
nesta época, já que estamos 
num calendário apertado. 
Quando você para por uma 
semana ou dez dias e tem 
a oportunidade de refazer 
todo o trabalho tático”, dis-
se Mancini, ao comentar a 
paralisação do Paulistão.

“Lógico que há um 
impacto, a paralisação não 
é boa, pois a gente perde 
sequência de trabalho. Só 
que quando você tem um 
calendário apertado como 
tem sido na época de pan-
demia, a gente até respira 
um pouco e consegue com 
treinamento recuperar um 
pouquinho a equipe”, pro-
jetou o treinador, durante 
entrevista a sócios-torce-
dores no canal oficial do 
Corinthians.

Mancini também falou 
de reforços, mas de forma 
superficial e sem citar no-
mes. E disse que eventuais 
contratados terão que 
mostrar serviço no time. 
“A partir do momento que 
for contratar, o jogador tem 
que vestir a camisa, entrar 
em campo, jogar e não sair 
mais. O perfil de jogador 
para o Corinthians tem que 
ser esse”, declarou.

O técnico confirmou 
que a aposta do momento é 
na base. “Com a dificuldade 
financeira, temos de apos-
tar nos meninos da base. É 
óbvio que não de uma vez 
ou atropelando as coisas, 
são meninos jovens, pre-
cisam de um tempo para 
amadurecerem em uma 
equipe recheada com jo-
gadores mais velhos. Essa 
mescla já está acontecendo, 
e a tendência é que aumen-
te, que a gente veja algumas 
caras novas, para ter ganho 
físico e de intensidade nas 
partidas.”

O Corinthians treinou 
em dois períodos nesta ter-
ça-feira, mesmo ainda sem 
saber quando voltará a jo-
gar. O próximo jogo seria o 
clássico com o São Paulo, no 
dia 11, pelo Paulistão. Mas a 
competição segue suspensa 
por decisão do governo do 
Estado de São Paulo, em ra-
zão do aumento do número 
de casos e mortes por co-
vid-19 nas últimas semanas.   

Mancini vê equipe em
queda de rendimento
Agência Estado

Abel insiste que o Flamengo foi beneficiado nas duas últimas rodadas para tirar o título de campeão do Internacional

Rafael Borré

Grêmio anuncia desistência
de atacante do River Plate

O colombiano Rafael 
Borré, atacante do River 
Plate, não vai jogar no 
Grêmio. O anúncio foi fei-
to pelo clube gaúcho, em 
comunicado, nessa ter-
ça-feira à noite, ao alegar 
hesitação do atleta em 
assinar o pré-contrato 
proposto pela diretoria 
gremista.

A desistência na ten-
tativa de contratar Borré 
pelo grêmio ocorreu após 
reunião do Conselho de 
Administração do clube. 
Na nota, o grêmio mani-
festou insegurança com 
a demora do jogador em 
oficializar o acordo verbal.

No domingo, o presi-
dente Romildo Bolzan Jú-

nior havia anunciado um 
acordo apalavrado com 
o colombiano e que era 
preciso apenas a assina-
tura de um pré-contrato, 
que deveria ocorrer nessa 
terça-feira. Os valores in-
dicados para a assinatura 
do contrato chegaram a 
ser criticados por parte da 
torcida gremista.

O jogador, de 25 anos, 
receberia US$ 6 milhões 
de luvas (cerca de R$ 
34,5 milhões, na cotação 
atual), US$ 2 milhões (R$ 
11,5 milhões) de salário 
por ano e mais bônus por 
metas atingidas.

A seguir a nota ofi-
cial do Grêmio: “O Grêmio 
Foot-Ball Porto Alegrense 
vem a público comunicar 
que, em virtude de delibe-

ração havida em reunião 
extraordinária do Con-
selho de Administração 
do Clube, realizada nesta 
data, desiste formalmen-
te de firmar pré-contra-
to junto ao atleta Rafael 
Santos Borré. A decisão 
se fundamenta, exclusiva-
mente, na insegurança do 
Clube quanto à hesitação 
do atleta em firmar o re-
ferido instrumento, o que 
proporciona uma dúvida 
relevante quanto ao efeti-
vo propósito, disposição e 
vontade do mesmo em in-
tegrar o elenco do grêmio. 
O Clube se mantém atento 
ao mercado com o objeti-
vo de reforçar o grupo de 
atletas para as competi-
ções desta temporada de 
2021.”

Agência Estado

Foto: Divulgação/River

Borré não se dispôs a assinar 
um pré-contrato com o Grêmio e, 

por isso, a diretoria desistiu 
da contratação do colombiano

Foto: Ricardo Duarte



Incertezas geradas pela covid-19 deixam dirigentes, atletas e torcedores atônitos sobre a continuidade ou não do futebol

O futebol paraibano e 
brasileiro seguem em xe-
que diante da pandemia da 
covid-19 e as incertezas ge-
radas pela elevação na mé-
dia móvel da doença, espe-
cialmente durante o mês de 
março. Com a nova onda da 
doença e a elevação dos ca-
sos em todo o país, inclusive 
com novos recordes de mor-
tes diárias, a continuidade ou 
não de jogos e campeonatos 
agora é o centro do debate 
dividindo opiniões de tor-
cedores, atletas, dirigentes 
e demais profissionais en-
volvidos com a modalidade. 
Na Paraíba, o campeonato 
estadual foi mais uma vez 
adiado, agora a previsão de 
abertura da disputa é para 
o dia 14 deste mês, além do 
certame local, o Clássico Tra-
dição entre Treze e Botafogo, 
válido pela Copa do Nordes-
te, repercutiu em todo país 
pela decisão da CBF de levar 
o jogo para ser disputado no 
Distrito Federal.

Pressões de canais de 
televisão que possuem os 
direitos de transmissão e 
patrocinadores, são as prin-
cipais razões apontadas pela 
CBF para seguir forçando a 
manutenção do calendário 
estabelecido pela entidade 
máxima do futebol brasilei-
ro. Em tom agressivo, duran-
te reunião com dirigentes 
de clubes das Séries A e B, 
Rogério Caboclo, presidente 
da confederação, chegou a 
afirmar que os clubes teriam 
problemas caso não dessem 
continuidade às competições 
ou houvesse um impedimen-
to das atividades através de 
decisões dos governos esta-
duais e prefeituras, algo que 
vem ocorrendo nas últimas 
semanas em uma tentativa 
dos gestores públicos para 
frear o número de mortes 
pelo coronavírus.

Iago sarinho
iagosarinho@gmail.com

Pandemia segue assombrando 
clubes do futebol paraibano

Nesse cenário, onde se es-
tabelece uma disputa entre a 
vontade da CBF movida pelos 
interesses econômicos e a luta 
do poder público e da socieda-
de para encontrar caminhos 
para vencer a guerra contra a 
covid-19 enquanto a vacinação 
no país segue engatinhando 
diante da letargia do Governo 
Federal - o Brasil é hoje o epi-
centro da pandemia no mundo 
e um dos últimos países no per-
centual de população vacinada 
-, os principais impactados são 
os clubes e seus funcionários. 

Um exemplo disso é o 
Clássico Tradição transferido 
pela CBF para o Distrito Fede-
ral - pois a Paraíba está com 
restrições para eventos espor-
tivos, nesse momento - e que 
foi modificado de local e ho-
rário duas vezes já na capital 
federal e que forçou Botafogo 
e Treze a viajarem para Bra-
sília sem terem nem mesmo a 
confirmação da realização ou 
não do confronto, obrigando 
atletas e comissão técnica a 
realizarem deslocamentos em 
aeroportos elevando o risco de 

contágio para todos os envolvi-
dos na partida.

Para Alexandre Caval-
canti, presidente do Botafogo, 
o momento é extremamente 
delicado e envolve uma sé-
rie de questões. Segundo ele, 
caso o futebol realmente vol-
te a ser paralisado, a não ser 
que haja um auxílio por parte 
da CBF ou alterações na legis-
lação trabalhista vigente, pos-
sibilitando reduções salariais 
de funcionários ou o parcela-
mento dos vencimentos, por 
exemplo, os clubes não terão 

como seguir ao longo do ano 
funcionando. Por outro lado, 
o dirigente entende que a si-
tuação pandêmica é grave e 
teme pela saúde dos funcio-
nários do clube e até mesmo 
dos próprios dirigentes.

“É uma situação muito 
complicada, pois estamos ven-
do a elevação dos casos e de 
mortes em todo o país e teme-
mos pela saúde de todos nós. 
Ao mesmo tempo, temos que 
conviver com as obrigações do 
clube cujo orçamento é depen-
dente da nossa atividade que é 

o futebol. Para nós, está sendo 
muito difícil, pois o horizonte 
é todo de incertezas e também 
temos que conviver com essa 
dualidade de opiniões seja en-
tre a torcida, patrocinadores, 
atletas e a própria comissão. 
Hoje não há como se traçar um 
planejamento de médio e lon-
go prazo, na realidade, todo dia 
temos que montar uma nova 
estratégia de ação e buscar o 
melhor e mais seguro caminho 
para o clube e todas as pessoas 
envolvidas com ele”, explicou o 
presidente botafoguense.
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O presidente do Botafogo, 
Alexandre Cavalcanti, diz que vive 
num horizonte de incertezas  com 

muitas dificuldades para se planejar

Não bastassem as difi-
culdades vividas no futebol 
paraibano que agora estão 
amplificadas pela pandemia 
da covid-19, os clubes de 
futebol do estado ainda es-
tão tendo que conviver com 
tentativas de golpe contra 
atletas e empresários onde 
os nomes das agremiações 
estão sendo utilizados. Esse 
é o caso do São Paulo Crys-
tal e do Nacional de Patos 
que emitiram notas em suas 
redes sociais negando a co-
brança de qualquer valor 
para a assinatura de contra-
tos com as equipes.

A tentativa de golpe 
ocorre a partir de aborda-
gem de pessoas que se iden-
tificam como representan-
tes das equipes e entram em 
contato com empresários 
ou diretamente com atletas. 
Na conversa que geralmente 

ocorre através de aplicativos 
de mensagem, os criminosos 
solicitam dinheiro para que 
os jogadores possam atuar 
nas equipes supostamente 
representadas. A ação é ge-
ralmente direcionada para 
jovens atletas que buscam 
se inserir em equipes e en-
contrar oportunidades para 
demonstrar os seus talentos.

Após receberam infor-
mações sobre a tentativa 
de utilização dos nomes 
das equipes para esse fim, 
o São Paulo Crystal e tam-
bém o Nacional de Patos, se 
posicionaram oficialmente 
em suas redes sociais so-
bre o ocorrido, informando 
que ambas as equipes não 
realizam esse tipo de abor-
dagem. No caso do clube 
sertanejo, os criminosos se 
identificaram com o nome 
do ídolo da equipe, Delany, 
ex-atleta e membro da co-
missão técnica do clube 
para realizar contatos por 

whatsApp, tendo inclusive 
sido realizada uma transfe-
rência no valor de R$ 1,3 mil 
por parte de um jogador que 
caiu no golpe acreditando 
que o valor lhe possibilitaria 
uma vaga nas categorias de 
base da equipe patoense.

"Alertamos para a exis-
tência de um falsário se pas-
sando por Delany Nóbrega 
e utilizando um número de 
whatsApp para cobrar va-
lores em dinheiro em troca 
do passe de atletas para as 
categorias de base do clube. 
Recebemos informações de 
que alguns jogadores che-
garam a depositar valores 
que seriam referentes aos 
custos de transferência e re-
gularização no BID - Boletim 
Informativo Diário da CBF 
-. Pedimos que, em caso de 
algum contato desse gênero, 
seja feita a denúncia para a 
polícia e os órgãos compe-
tentes”, afirmou o Nacional 
de Patos em nota.

Clubes seguem denunciando a ação de golpistas
que cobram dinheiro para contratação de atletas

Foto: Instagram/SPCrystal
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O São Paulo Crystal, que treina no 
Carneirão, está sendo vítima de 
falsos empresários e já denunciou 
o fato pelas suas redes sociais
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Promovido pelo Memorial da Democracia da Fundação, debate virtual trará produção artística como resistência nos dias de hoje

A Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) realiza nesta 
quinta-feira, dentro da progra-
mação que comemora seus 40 
anos de existência, o evento vir-
tual com o tema "Democracia, 
Memória e Ação - Ao que você 
resiste hoje?”.

O debate, cuja transmissão 
começa às 9h, pelo canal oficial 
da FCJA no YouTube, terá me-
diação da gerente executiva do 
Arquivo da própria instituição, 
professora Lúcia Guerra, e as 
participações do artista plásti-
co Flávio Tavares, do cineasta 
Sílvio Tendler e da professora 
da Universidade Federal da Pa-
raíba (UFPB) e pesquisadora 
Iranice Muniz, além das inte-
grantes da equipe de instalação 
do Memorial da Democracia, a 
historiadora Suelen de Andra-
de Silva e a socióloga Fernanda 
Andrade Rocha.

“A proposta do Memorial 
da Democracia, que promove 
este evento, é discutir ques-
tões ligadas ao golpe de 31 de 
março e 1° de abril de 1964 e 
saber do que as pessoas ainda 
se lembram desse golpe dos 
militares e o que isso signifi-
cou”, resumiu Lúcia Guerra. 
“Depois, vamos atualizar essa 
discussão usando a arte como 
estratégia, compreendendo a 
arte como resistência”.

Para isso, segundo a me-
diadora, foi solicitado aos artis-
tas o envio de vídeos de curta 
duração falando sobre como 
eles resistem, atualmente, em 
defesa da democracia. “Rece-
bemos, por exemplo, material 
em cordel, poema, repente, mú-
sica e artes plásticas e vamos 
sistematizá-lo para tentar exi-
bir o máximo que for possível 
durante a live. Queremos falar 
sobre a memória do golpe, mas 
principalmente a luta pela de-
mocracia, que resiste até hoje”, 
disse Lúcia Guerra.

O primeiro momento será 
o painel com o tema “As artes 
plásticas e a democracia em 
tempos obscuros”, que o pin-
tor Flávio Tavares vai proferir e 
tendo como mediadoras a histo-
riadora Suelen de Andrade Silva 
e a socióloga Fernanda Andrade 
Rocha. “Na ocasião, pretendo 
falar sobre a arte como uma 
ferramenta contra o fascis-
mo e mencionar, e se possível 
mostrar, de maneira ilustrati-
va, alguns dos meus trabalhos, 
principalmente o quadro O 
Golpe, que pintei em 2018, cuja 
trajetória narrativa aborda o as-
sassinato da vereadora carioca 
Marielle Franco, a tortura que 
a ex-presidente Dilma Roussef 
sofreu nos anos de chumbo e 
a prisão do ex-presidente Lula. 
Eu pintei esse quadro sob a co-
moção ainda da prisão de Lula, 
que foi uma injustiça”, contestou 
Tavares. “Expus esse quadro em 
setembro de 2018, no Sesc da 
praia do Cabo Branco, em João 
Pessoa, onde se fez presente a 
mãe de Marielle Franco, Mari-
nete”, relembrou o artista.

Flávio Tavares revelou que 
fará menção a outra obra auto-
ral, ainda inédita, que está em 
seu atelier: O Rei da Vela. “Esse 
quadro é uma homenagem ao 
teatrólogo e diretor José Celso 
Martinez, que teve a montagem 
de O Rei da Vela proibida pela 
ditadura militar em 1968. É um 
espetáculo baseado no livro es-
crito por Oswald de Andrade e 
que, lançado em 1933, aborda a 
época de Getúlio Vargas, quan-
do o país estava sendo vendido 
aos estrangeiros. Só que, nessa 
obra, eu coloquei personagens 
da cena atual, a exemplo de Jair 
Bolsonaro como o Rei, agiota, 
Sérgio Moro como o boneco do 

ventríloquo e, ainda, o tortura-
dor Carlos Alberto Brilhante 
Ustra”, detalhou o pintor, que  
também irá lembrar outros 
artistas que lutaram contra a 
ditadura, como os cartunistas 
Henfil e Ziraldo.

Em seguida, a programa-
ção terá a apresentação do 
projeto do Memorial da Demo-
cracia por duas funcionárias 
da FCJA: a socióloga Fernanda 
Andrade Rocha e a historiadora 
Suelen de Andrade Silva, ambas 
integrantes da equipe respon-
sável pela instalação do espaço, 
que funcionará nas dependên-
cias da sede da FCJA, localizada 
em João Pessoa.

“Vamos abordar questões 
como qual a proposta de atua-
ção do Memorial, que é uma 
instituição museológica com o 
objetivo de estudar, valorizar, 
preservar e divulgar a história 
e a memória referentes ao pe-
ríodo da ditadura militar no Es-
tado da Paraíba”, apontou Lúcia 
Guerra. “O acervo documental e 
multimídia ficará sob a guarda 
e responsabilidade da Funda-
ção no Memorial, que foi criado 
pelo mesmo marco legal que 
instituiu a Comissão Estadual 
da Verdade e da Preservação da 
Memória do Estado da Paraíba, 
por meio do Decreto no 34.426, 
de 31 de outubro de 2012”.

A terceira e última parte 
da transmissão virtual vai ser 
uma conversa com o realizador 
Sílvio Tendler e a pesquisadora 
Iranice Muniz. “Tendler é um 
cineasta com vasta produção 
sobre a história do Brasil, com 
filmes sobre Juscelino Kubits-
chek, Jango e a ditadura mili-
tar. Vamos querer saber como 
veem a democracia e quais as 
lutas que estão travando, como 
forma de resistência aos ata-
ques à democracia, pois, hoje, 
os ataques, continuam, embora 
sendo de outros tipos, a exem-
plo das fake news, que é um 
desvirtuamento da liberdade 
de expressão”, analisou a me-
diadora Lúcia Guerra.

Iranice Muniz integrou, 
como pesquisadora, a Comis-
são Estadual da Verdade e da 
Preservação da Memória do 
Estado da Paraíba de 2013 a 
2017. No evento, ela vai fo-
car mais na questão da situa-
ção na Paraíba, abordando 
como as pessoas resistiram 
à ditadura militar no campo, 
incluindo as Ligas Campone-
sas, e na cidade. “Só nas Li-
gas Camponesas a lista é de 
49 pessoas, das quais 12 a 14 
são mulheres, que resistiram 
contra o golpe e o regime que 
se instaurou em 1964 e se 
estendeu até 1985. Mas devo 
destacar principalmente a re-
sistência de duas mulheres, 
Elizabeth Teixeira e Margarida 
Maria Alves, esta assassinada 
em 1983, embora outras tives-
sem atuado, mas no anonima-
to”, afirmou a professora.

Evento da FCJA discute golpe 
e democracia através da arte

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, acesse 
o canal da FCJA no YouTube

Ao lado, da esq. para 
dir.: irão participar da 
‘live’ a pesquisadora 
Iranice Muniz, o cineasta 
Sílvio Tendler e o artista 
plástico Flávio Tavares, 
que irá falar sobre sua 
obra inédita, ‘O Rei da 
Vela’ (foto maior) 

Fotos: Divulgação

Foto: Divulgação

Hoje não é dia de celebração. Aliás, a data 
do golpe militar de 1964 foi em 1º de abril 
e não 31 de março, como dizem os sau-

dosistas da direita, a exemplo do novo ministro 
da Defesa, general Braga Netto (foto). Em pleno 
dia da mentira (hoje) começou um dos períodos 
mais obscuros da nossa história.

Braga Netto, divulgou um texto chamado 
Ordem do dia alusiva ao 31 de março de 1964, 
enaltecendo o papel que ele classificou de “pa-
cificar o país” realizado pelas Forças Armadas 
naquele ano, quando os militares foram protago-
nistas no que os historiadores chamam de golpe 
de Estado que derrubou o governo constitucio-
nal do presidente João Goulart.

O texto de Braga Netto, que é general da 
reserva – enaltecendo as conquistas do golpe 
de 1964 –, ocorre em meio a temores de que 
sua ida para a pasta, assim como a saída dos co-
mandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, 
seja uma manobra do presidente Jair Bolsonaro 
para ampliar a politização e sua influência nas 
Forças Armadas.

Segundo o general, “eventos ocorridos há 
57 anos, assim como todo acontecimento histó-
rico, só podem ser compreendidos a partir do 
contexto da época. O século 20 foi marcado por 
dois grandes conflitos bélicos mundiais e pela 
expansão de ideologias totalitárias, com impor-
tantes repercussões em todos os países”.

E conti-
nua: “Ao fim 
da segunda 
guerra mun-
dial, o mundo, 
contando com 
a significativa 
participação 
do Brasil, ha-
via derrotado 
o nazi-fascis-
mo. O mapa 
geopolítico 
internacional 
foi reconfigu-
rado e novos 
vetores de 
força disputa-

vam espaço e influência. A Guerra Fria envolveu 
a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário 
de inseguranças com grave instabilidade políti-
ca, social e econômica. Havia ameaça real à paz e 
à democracia.

Os brasileiros perceberam a emergência e 
se movimentaram nas ruas, com amplo apoio da 
imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do 
segmento empresarial, de diversos setores da 
sociedade organizada e das forças armadas, in-
terrompendo a escalada conflitiva, resultando no 
chamado movimento de 31 de março de 1964.

(...) O cenário geopolítico atual apresenta 
novos desafios, como questões ambientais, 
segurança alimentar e pandemias. As Forças 
Armadas estão presentes, na linha de frente, 
protegendo a população. O movimento de 1964 
é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim 
devem ser compreendidos e celebrados os acon-
tecimentos daquele 31 de março”.  

nnnnnnnnnn

Existem inúmeras explicações para o 1º de 
abril ter se transformado no dia da mentira. Uma 
delas diz que a brincadeira surgiu na França. 
Desde o começo do século 16, o Ano-Novo era 
festejado no dia 25 de março, data que marcava 
a chegada da primavera. As festas duravam uma 
semana e terminavam no dia 1º de abril. 

Em 1564, depois da adoção do calendário 
gregoriano, o rei Carlos IX, da França, determi-
nou que o Ano-Novo seria comemorado no dia 
1º  de janeiro. Alguns franceses resistiram à 
mudança e continuaram a seguir o calendário 
antigo, pelo qual o ano iniciaria em 1º de abril. 
Gozadores passaram então a ridicularizá-los, a 
enviar presentes esquisitos e convites para fes-
tas que não existiam. Essas brincadeiras ficaram 
conhecidas como “plaisanteries”.

Em países de língua inglesa, o dia da men-
tira costuma ser conhecido como “april fool’s 

day” ou dia dos tolos. Na Itália e na França, ele 
é chamado respectivamente de “pesce d’aprile” 
e “poisson d’avril”, o que significa literalmente 
“peixe de abril”.

nnnnnnnnnn

No Brasil, o 1º de abril começou a ser difundi-
do em Minas Gerais, onde circulou A Mentira, um 
periódico de vida efêmera, lançado em 1º de abril 
de 1848, com a notícia do falecimento de Dom 
Pedro, desmentido no dia seguinte. A Mentira 
saiu pela última vez em 14 de setembro de 1849, 
convocando todos os credores para um acerto de 
contas no dia 1º de abril do ano seguinte, dando 
como referência um local inexistente.

A Bíblia diz que a mentira não convém 
aos santos e que o diabo é pai dela. No Livro de 
Provérbios, capítulo 6, de 16 a 19, aprendemos 
que: “Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a 
sua alma abomina: olhos altivos, língua men-
tirosa, mãos que derramam sangue inocente, 
coração que trama projetos iníquos, pés que se 
apressam a correr para o mal, testemunha falsa 
que profere mentiras e o que semeia contendas 
entre irmãos”.

Contendas são obras de maldizentes. Salo-
mão afirmou que “como o abrir-se da represa, 
assim é o começo da contenda; desiste, pois, 
antes que haja rixas”.

O ministro da Defesa e o golpe militar de 1964

Foto: Divulgação
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Nascimento e morte. As mais importantes datas 
que marcam a história de Jesus. O nascer de uma era, que 
consolida a mais elevada mensagem já legada à humani-
dade, e o fim de sua passagem, a revelar o maior equívo-
co cometido na história do planeta.

A crucificação de Cristo persiste como símbolo dos 
erros oriundos das liberdades democráticas até hoje. 
Prova de que estamos muito longe de acertar nas esco-
lhas e aprender com os erros.

Por mais significativos que tenham sido, o nasci-
mento e a morte de Jesus não nos ensinaram proveitosa-
mente ao longo de 21 séculos. A simplicidade que contor-
nou a preparação, a chegada, a mensagem e toda a vida 
do Nazareno não nos serviu de lição. Templos suntuosos 
erguidos monumentalmente com sacrifício e exploração, 
revestidos de ouro e riquezas jamais enaltecidas nos 
evangelhos refletem o incompreensível paradoxo.

Rituais pomposos e paramentados permanecem 
conflitantes com a humildade que caracterizou a condu-
ta de Jesus, seja na pregação da palavra, na maneira como 
ensinou a orar, no respeito às mulheres, na compreensão 
e tolerância com erros alheios, na sábia convivência com 
a diversidade social. Nenhum iluminado enalteceu tanto 
a mulher, seja no trato com as consideradas de má fama, 
com as samaritanas ou com as amigas Marta, Maria e Ma-
dalena. Curiosamente, até hoje a mulher não é autorizada 
a dirigir, celebrar cultos e atos litúrgicos em algumas ins-
tituições, como se fossem inferiores aos homens…

Solicitado pelos discípulos a ensinar sobre a correta 
maneira de orar, Jesus criticou os que proferem  preces 
em voz alta, publicamente ou em sucessivas e inócuas 
repetições. Mostrou o inestimável valor do recolhimento 
individual em silenciosa e compenetrada sintonia com o 
Criador. Apontou que nenhum altar coberto de ouro se 
compara ao das belezas da natureza, aos quais se dirigia 
quando se retirava em prece.

Quando lhe perguntaram sobre os verdadeiros cris-
tãos, respondeu: “meus discípulos se conhecerão por mui-
to se amarem”. Apenas isto. Não disse “por acreditarem 
em mim, acreditarem em Deus, seguirem esta ou aquela 
religião”, demonstrando que o que importa é a conduta e 
não a crença, a prática e não a teoria. Mil vezes superior é 
um ateu que passa a vida fazendo o bem do que um crente 
que se enfia em cultos e igrejas, mas permanece orgulho-
so, preconceituoso, interesseiro e maledicente.

Jesus jamais disse que só Ele salva. Assim, o que se-
ria dos que viveram séculos e milênios antes dele, que 
não conheceram Sua palavra, não se batizaram, nunca 
comungaram, mas construíram e edificaram obras em 
prol do bem comum?

A rigidez das normas e o inferno como dogma foram 
destronada em troca da mansidão, do convite à refor-
ma íntima, do não julgamento sobre o comportamento 
alheio. Muitas armadilhas foram criadas para testar Je-
sus e de todas Ele se desvencilhou com a luz da exem-
plar sabedoria. A lei vigente ordenava que a mulher fla-
grada em adultério fosse apedrejada em praça pública. 
Mas Jesus interpelou sobre que autoridade os pecadores 
possuíam para puni-la. A lei não permitia trabalhar aos 
sábados, mas Ele curava em qualquer dia. Não se podia 
comer sem lavar as mãos, mas o Cristo lembrou de que 
há venenos muito piores do que os germes, como o ódio, 
a hipocrisia e a inveja. 

O Nazareno recomendou para que não nos preo-
cupássemos com o porvir, que cada dia tivesse os seus 
cuidados, que não nos afligíssemos com os fatos e vi-
cissitudes, pelo que havemos de comer, de beber ou 
de vestir. Que olhássemos as aves do céu, que nem se-
meiam, nem segam, nem ajuntam em celeiros, mas o 
Criador as alimenta.

Quanta coisa ainda resta a dizer, que aqui nem ca-
beria. E talvez não importe, como nunca importou, nem 
durante a semana dita Santa...

A semana 
dita Santa

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
Juarez Amaral de Me-

deiros não resistiu e findou 
engrossando as fileiras já 
robustas de uma macabra 
estatística que parece não 
ter fim e, no último dia 25 do 
recém-findo mês de março 
do ano em curso, deu o seu 
último suspiro. Não era amigo 
de Juarez Amaral, nunca privei 
do seu convívio particular. 
Uma única vez, salvo engano 
de minha parte, na condição 
de preletor para o Encontro 
da Consciência Cristã, fui 
alvo de uma entrevista feita 
pelo memorável e legendário 
Jornal de Verdade, idealizado e 
comandado por Juarez Amaral 
ao longo de mais 30 anos de 
fecunda, resistente e ininter-
rupta existência nas cenas e 
cenários de Campina Grande. Contudo, Juarez Amaral fez parte 
do imaginário da minha vida de assumido, hoje menos que no 
passado, apaixonado pelo rádio, espaço mágico, no qual a notí-
cia sempre chega em primeiro lugar; e o faz com a força impac-
tante do seu pioneirismo, além de ser um emérito prestador de 
serviços à sociedade, na condição de tradutor vigilante das suas 
aspirações e intérprete fiel das suas demandas mais prementes.

Portador de personalidade forte, aqui/acolá vocacionado 
para o cultivo de algumas polêmicas no diário exercício da sua 
pública profissão, Juarez Amaral foi, acima de tudo, um campi-
nista intransigente, um caririzeiro que aqui aportou e, com in-
vulgar competência técnica, escreveu relevantes páginas da his-
tória de nossa sempre Grande Campina, dela também fazendo 
parte de maneira indeslindável. Com as suas congênitas idios-
sincrasias, Juarez Amaral, mais que uma pessoa empiricamente 
vinculada ao mundo real e cotidiano da Rainha da Borborema, 
cidade que o acolheu e foi por ele acolhida, constituiu-se numa 
personagem marcante de uma cidade que o recepcionou como 
um filho ilustre, a ele conferindo destacado papel, notadamente, 
o que ele soube, como um incansável desbravador de caminhos, 
desempenhar no âmbito da imprensa, com especialidade o que 
se delineou no universo cativante da radiofonia.

Sabendo que a inteireza do espírito principia no escrúpu-
lo para com a linguagem, de acordo com o insuperável dizer 
de Rui Barbosa, Juarez Amaral foi um emérito cultivador do 
bom português, do falar ático e infrangivelmente consonan-
te com as normas preconizadas pela gramática normativa 
do idioma. Nesse particular, Juarez Amaral era sumamente 
exigente, tanto que, com delicadeza, não hesitava em corrigir 
quem, ao seu lado, deslizava no manejo adequado daquela que 
foi metafórica e metalinguisticamente categorizada por Olavo 
Bilac como a nossa Inculta e Bela Flor do Lácio, em emble-
mático e lapidar soneto emergido da lavra do cognominado 
Príncipe dos Poetas Brasileiros.

Desportista entusias-
mado, Juarez Amaral era 
assumidamente portador de 
duas paixões futebolísticas: o 
Treze Futebol Clube e o Sport 
Club Corinthians Paulista. Por 
esse patamar pertencente 
ao código futebolístico, um 
dos bordões privilegiados 
por Juarez Amaral em suas 
interações radiofônicas era o 
seguinte: “isso é nota Treze!”. 
Por sinal, o túmulo adquirido 
por Juarez Amaral no Campo 
Santa Parque da Paz, no qual 
o seu corpo, ao ser agasalha-
do pelas flores do adeus, foi 
sepultado na semana passada 
em Campina Grande, tem o 
número Treze, homenagem 
prestada por Juarez Amaral ao 
seu clube de coração. Adepto 

da atividade física, Juarez Amaral era sinônimo de disciplina 
férrea, verdadeiramente militar, sendo a sua presença no Açude 
Velho uma referência inafastável. Todos os dias, com chuva ou 
com sol, lá estava Juarez Amaral com a sua clássica indumen-
tária praticando a sua contumaz caminhada vespertina: calção 
preto, camisa do Corinthians e o inseparável guarda-chuva. Da 
última vez em que o vi, num ensolarado domingo, o saudei com 
as seguintes palavras: “Juarez, você é um atleta incansável na 
atividade física”, ao que ele respondeu: “tem de ser, tem de ser”, 
ao tempo em que continuava célere, o seu firme itinerário.

Vitimado pelo insidioso vírus, semeador malévolo de 
tristezas, dor, sofrimento e morte por onde tem cartografado os 
seus funestos passos, Juarez Amaral agora é saudade dolorosa, 
memória doída, lembrança dolente, vazio sentido, incômoda 
lacuna, página em branco de um livro, no qual sempre pontifi-
cou como um respeitado protagonista. De luto, pois, a imprensa 
campinense, a radiofonia serrana, pródiga nomes da mais alta 
qualificação, alguns dos quais também já fizeram a misteriosa 
viagem que os transportou do tempo para a eternidade. Aqui 
o código onomástico é vasto, e congrega inúmeras figuras, 
expoentes do porte de Humberto de Campos, Amauri Capiba, 
Joselito Lucena, Joaci Oliveira, Assis Costa, Fernando Soares dos 
Santos, dentre tantos outros que dignificaram o ser/fazer do 
jornalismo e da radiofonia de Campina Grande.

Para o filósofo norte-americano Emerson, “o homem é 
apenas metade de si mesmo, a outra metade é a sua expressão”. 
A expressão de Juarez Amaral de Medeiros, com a força e a fibra 
emanadas do solo mítico-mágico-poético do Cariri, seu berço e 
útero primevo, haverá de ficar, indelevelmente, plasmada nas 
mentes e corações dos que com ele conviveram, provaram da 
sua amizade e foram iluminados com o brilho da sua inteligên-
cia. Inteligência essa que ele consagrou inteiramente a serviço 
do rádio, que se constituiu para ele, diria Machado de Assis, 
“uma espécie de segunda alma”.

Juarez Amaral de Medeiros
Artigo José Mário Da Silva 

APL – ALCG | colaborador

Em virtude da transmis-
são ao vivo do jogo do Bota-
fogo da Paraíba realizado na 
semana passada, a quarta e 
última parte da série ‘Vozes 
femininas da Paraíba’ do pro-
grama Espaço Cultural vai ao 
ar nesta quinta-feira, às 22h, na 
Rádio Tabajara FM (105,5). As 
edições realizadas pela Funesc 
para homenagear as mulheres 
artistas do estado somou 140 
intérpretes na sua playlist. 

O primeiro bloco terá 
canções As Calungas, Os Elo-
quentes, Gracinha Telles e 
banda Fuga de Saturno. Ainda 
Isis Queiroga e Naomi Barroso 
(duo conhecido como Sinamo-
nis) e Laís Menezes.

No segundo, a playlist do 
Espaço Cultural contará com 
canções nas vozes de Rejane 
Ribeiro, Trio Maria Sem Vergo-
nha, Bella Raiane, Fabiana Sou-
to, Laís Amaro e Sarah Lorena.  
Também o violoncelo de Laís 
Oliveira e a percussão de Ma-
riana Rampazzo.

Sambada Lunar, Isabel 
Barbosa, Amarilis de Rebuá e 
grupo Nossa Voz cantam no 
terceiro bloco do programa, 
que ainda contará com as vo-
zes de Eliza Clívia, Cris Munhoz 
e Anay Claro.

Fechando a edição dedi-
cado somente às cantoras pa-
raibanas, o quarto bloco traz 
Adma Andrade, Júlia Lima, 

Ranna Andrade e Lívia Valéria. 
Também as interpretações de 
Helô Wanderley, Sofia Cruz, Lu 
Cruz e Maíra Zaugg.

“Eu reforcei a consciência 
que a força dessas vozes femi-
ninas é muito intensa. Foram 
140 sem repetir nenhuma vez 
nesses quatro edições e outras 
140 precisam ser encontradas. 
O programa levantou apenas 
quem conseguiu algum regis-
tro sonoro de sua música. Mui-
tas cantoras não têm registro 
nem em disco, nem em plata-
formas digitais”, frisou o apre-
sentador Jãmarrí Nogueira 

acerca do especial. “Esse traba-
lho pegou uma faixa etária am-
pla, de crianças a idosas, gente 
em comecinho de carreira até 
mestras cirandeiras. Fora os 
gêneros: rock, forró, samba, 
MPB, rap, entre outros, com 
cantoras de diversas partes do 
estado”, apontou ele.

O programa Espaço Cul-
tural – que vai ao ar sempre 
às quintas-feiras, das 22h até 
a meia-noite – também pode 
ser ouvido pelo site oficial da 
Rádio Tabajara (radiotabajara.
pb.gov.br/radio-ao-vivo) e, no 
dia seguinte à apresentação, 

fica disponível gratuitamente 
no canal da Funesc no YouTube 
(/funescpbgov).

‘Espaço Cultural’ encerra hoje série 
sobre ‘Vozes femininas da Paraíba’

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Excepcionalmente transmitida hoje, edição contará com o som de As Calungas no seu especial que reuniu 140 artistas mulheres

Radialista que morreu no último dia 25 foi um nome importante na imprensa de CG

Foto: Divulgação

Crucificação de Cristo na visão do alemão Peter Paul Rubens (1577-1640)Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara



Cultura

Quando entregamos os livros para crianças da-
quela comunidade rural e vendo a menina sentada 
à mesa, folheando a obra de Monteiro Lobato, des-
cobrindo o invisível das palavras, foi um momento 
de emoção e de agradecimento para nós.

Grande foi o contentamento vendo a menina de 
sete anos lendo um trecho do livro A Chave do Ta-
manho, e todos escutando silenciosos.

Lembrei-me de quando criança, solitário e ma-
cambúzio, começando a soletrar palavras aos nove 
anos. Uma retardada chegada à escola que tento re-
cuperar seis décadas depois, mas para Jamele Maria 
o livro chegou mais cedo, mesmo residindo numa 
terra desprovida de vegetação e poeirenta como o 
Sertão de Bonito de Santa Fé.   

Olhava calado, lembrando o meu tempo de me-
nino em Tapuio, e depois no Grupo Escolar Francis-
co Duarte, em Serraria, quando começava a desas-
nar com a professora Iranete Wanderley, quando 
eu soletrava com dificuldade as palavras.

Ao gesto de Jamele, outras crianças se juntaram 
para manusear os livros colocados na rústica estan-
te feita com madeira reciclada, mas o modo como ela 
tratava os livros era diferente e lendo, pronunciava 
as palavras com emoção. Foi quando me lembrei de 
Serraria, terra onde descobri os primeiros deva-
neios causados pelas palavras escritas.

Naquele momento eu era a criança que viveu na 
rudeza do meio rural, quando folheava o livro sem 
degustar seu conteúdo. Quando me deparei com a 
garota protagonista do romance A Menina que Rouba-
va Livros, de Markus Zurak, foi um deslumbramento, 
semelhante ao que sentia quando olhava a pequena 
sertaneja com os livros que acabara de receber.

A personagem Zurak, a pequena Liesel era uma 
menina de dez anos, residente numa cidade alemã 
atormentada pela guerra. Afeiçoada por história, 
ela salvou livros que ardiam na fogueira dos nazis-
tas. Os livros que roubava ajudaram na construção 
e identificação de sua gente, reconstruindo a sua 
própria identidade.

Num ambiente de hecatombe e atrocidade patro-
cinada por um tirano, que destruiu sonhos e a vida de 
milhões de pessoas reduzidas à cinza, Liesel sonhava 
com a partilha do livro para melhorar o mundo. Bem 
perto de nós, muitos anos depois, num lugar distan-
te, enfrentando intempéries de uma guerra diferen-
te, uma menina do Sertão alimentar-se-ia de leituras 
sem a baioneta mirando seu coração.

As situações são diferentes, mas a energia silen-
ciosa para a construção da liberdade é a mesma. As 
duas estão unidas pela força que a arte carrega, apesar 
de um longo período, em que os fatos aconteceram.

A menina que viveu no outro lado do oceano, 
numa terra banhada de sangue e povoada de cruel-
dades, desejava o mundo sem barbaridade. Tantos 
anos depois, noutra terra perto de nós, aspergida 
pela brisa morna nas noites estreladas e lambuzada 
pela poeira que a caatinga íngreme expele, uma gu-
ria de pele queimada pelo sol tropical mostrou que 
nem tudo está perdido quando se tem um livro nas 
mãos. As viagens proporcionadas pelas leituras, ao 
seu tempo, são alimentos que precisamos para a re-
construção do mundo.

Coloquemos livros nas mãos das crianças e ve-
remos que o mundo se modificará de forma magnifi-
camente para o bem.

Posso dizer que a leitura salvou minha vida e, 
agora, proporciono aos netos aquilo que tempos 
atrás fazia com os filhos, colocando livros em suas 
mãos.

A menina
dos livros

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Ada Carina
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João Pessoa

Cena da adaptação cinematográfica de ‘A Menina que Roubava Livros’

Foto: Divulgação

Assim como em 2020, 
o Festival É Tudo Verdade, o 
maior festival de documentá-
rios da América Latina, que 
acontecerá entre 8 a 18 deste 
mês, será on-line por conta do 
agravamento da pandemia no 
país – passamos a triste e ina-
ceitável marca de mais de 300 
mil mortos pela doença.

Em coletiva realizada 
no último dia 22, o fundador, 
curador e diretor Amir Labaki 
falou um pouco da programa-
ção, que trará 63 filmes, de 23 
países, entre mostras compe-
titivas de longas e curtas, na-
cional e estrangeira, paralelas, 
além de sessões especiais dos 
três homenageados deste ano 
– do cantor Caetano Veloso, do 
cineasta Ruy Guerra e do cente-
nário do realizador francês Ch-
ris Marken, com retrospectiva 
de alguns de suas obras.

O filme de abertura será 
a animação documental Fuga 
(Flee, 2021), um dos vence-
dores do importante Festival 
Sundance, de Jonas Paher Ras-
mussen, sobre as dificuldade 
de um imigrante mulçumano 
na Europa; e o de encerramen-
to será o mais novo de Luiz 
Bolognesi, A Última Floresta, 
que trata da tragédia nacional 
indígena, agravada ainda mais 
no governo Bolsonaro.

O Jornal A União fará 
uma cobertura especial sobre 
o É Tudo Verdade, trazendo 
destaques das mostras com-
petitivas nacional: sete fil-

mes longas e nove curtas; e 
internacional: com 12 longas 
e nove curtas, além de entre-
vistas com realizadores, e ou-
tras sessões especiais.

País das Urgências
Como é tradicional, no 

início da coletiva, Amir Labaki, 
mostrou a foto que estampa o 
cartaz e o catálogo da 26ª edi-
ção do É Tudo Verdade. Uma 
homenagem a fotógrafa ingle-
sa Maureen Bisilliat, radicada 
no Brasil, que completou 90 
anos em fevereiro. “O festival 
é inspirado nessa imagem de 
Maureen”, comentou Labaki. 
Uma bela imagem de mulhe-
res devidamente vestidas com 
suas indumentárias e areia e 
no mar numa Festa de Ieman-
já em Santos nos anos 1960. 
Maureen retratando a força das 
mulheres e dela própria numa 
imagem de gênero e sobre reli-
gião de matrizes africanas.

Uma imagem pungente 
sobre sincretismo e a força da 

mulher brasileira, numa alusão 
a diversidade temática e a força 
dos personagens abordados 
nos filmes nacionais da mostra 
competitiva. Como em Alvora-
da, de Anna Muylaert (de Que 
Horas Ela Volta?) e Lô Politi. Um 
retrato intimista sobre o coti-
diano da ex-presidenta Dilma 
Rousseff durante o processo de 
impeachment que a destituiu 
do poder em 2016.

Outra mulher forte, mas 
sem a notoriedade da nossa 
ex-presidenta, Edna, é revelada 
no documentário homônimo 
de Eryk Rocha, que trata da sua 
luta incansável pela terra, num 
país dos grandes latifúndios e 
de injustiças históricas.

Com uma obra fortemen-
te calcada na religiosidade bra-
sileira, no negro e Brasil, vio-
lento e cheio de contradições, 
o compositor, escritor e cantor 
nas horas vagas, Paulo César 
Pinheiro, é retratado na inti-
midade de sua casa no docu-
mentário Paulo César Pinheiro 

– Letra e Alma, e Cleisson Vidal 
e Andreia Prates. Outros dois 
expoente da nossa cultura, o 
diretor José Celso Martinez 
Corrêa, melhor dizendo, o re-
volucionário Teatro Oficina 
ganha contornos no longa Má-
quina do Desejo – os 60 Anos de 
Teatro Oficina, de Lucas We-
glinski e Joaquim  Castro, e o 
violonista Yamandu Costa em 
Dois Tempos, de Pablo Fran-
cischelli, que foca no encontro 
entre ele o mestre do instru-
mentista, o argentino Lucio 
Yanel, 35 anos depois numa 
visita que Yanel faz ao interior 
do Rio  Grande do Sul.

Encerrando a lista dos 
sete longas, Zimba, de Joel 
Pizzini, sobre o diretor e ator 
polonês radicado no Brasil 
Zbigniew Ziembinski (1908-
1978), e Os Arrependidos, de 
Armando Antenose e Ricardo 
Calil, um olhar hoje de alguns 
jovens idealistas que entraram 
na luta armada durante a dita-
dura militar de 1964.

Festival ‘É Tudo Verdade’ será virtual

Evento gratuito começa na próxima semana e se encerra no dia 18 com o longa-metragem ‘A Última Floresta’

Foto: Divulgação

Através de uma live transmitida pela 
página oficial da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa no YouTube, foi divulgado 
ontem o lançamento de um edital voltado 
para auxílio financeiro de profissionais 
atuantes na cena cultural local. A iniciativa 
é em parceria com a Funjope e pretende 
dar um suporte aos artistas e demais pro-
fissionais envolvidos na cultura, que para-
lisaram suas atividades devido à covid-19. 
Ao total serão investidos R$ 780 mil, sen-
do estes direcionados para 1.300 profis-
sionais. Cada um deverá receber o auxí-
lio de R$ 600 divididos em duas parcelas 
e, para isso, deverá apresentar um breve 
projeto que atenda às exigências do edital, 
aberto hoje e vai até o próximo dia 7.

Para participar, é necessário o 
preenchimento do formulário disponí-
vel on-line, onde há as categorias para 
identificação: pode ser como artista que 
vive exclusivamente da renda como tal, 
incluindo os campos de Artes Cênicas 
(teatro, dança ou circo), Música, Culturas 
Populares, Artes Visuais, Audiovisual, Li-
vro, Literatura, Leitura e Bibliotecas; ou 
demais profissionais (produtores, direto-
res, técnicos e pessoal de apoio a grupos e 
espetáculos artísticos).

Na transmissão, o prefeito Cícero Lu-
cena analisou as políticas adotadas pela 
saúde na capital paraibana, reforçando a 
necessidade da adoção de medidas alter-
nativas para a população, como é o caso 
do edital voltado para o setor da cultura. 
“Hoje vivemos com dois problemas, o de 
saúde e o econômico, resultando em que 
muitas pessoas fiquem desempregadas ou 
paralisem suas atividades. Com o fecha-
mento de alguns setores, muitos artistas e 
demais profissionais não puderam conti-
nuar desenvolvendo suas atividades, seja 
na área cultural como um todo, seja em 
relação à realização de eventos”. 

Há uma preocupação constante com 
a cultura, como apontado pelo atual ges-

tor, que reforça a parceria com a Funjope 
no lançamento do edital. “Num ato de 
compromisso e solidariedade, a Funjope 
fez um remanejamento de seus recursos 
que seriam gastos em atividades para um 
apoio emergencial. A verba será destina-
da para aqueles artistas que trabalham 
nesse setor e que estão paralisados, sem 
renda, passando dificuldades, para que 
eles apresentem pequenos projetos des-
burocratizados. É um olhar de solidarie-
dade que a Funjope está tendo para que 
possamos atravessar o momento difícil. 
Estamos tomando medidas não só de 
enfrentamento da questão emergencial 
com todas as providências, mas plane-
jando o futuro de João Pessoa”, explicou 
Cícero Lucena.

O professor Marcus Alves, que ocu-
pa atualmente o cargo na Direção Execu-
tiva da Funjope, complementou as falas 
do prefeito. “Estamos dando um passo 
muito significativo e uma força que mos-
tra como a Funjope e a Prefeitura pre-
tendem trabalhar dentro do escopo de 
uma política de cultura. Vivemos em um 
momento de muita dificuldade e reco-
nhecemos essas dificuldades no campo 

da saúde e, sobretudo, no campo social. 
O edital nasce da equipe da Funjope, mas 
a partir do impulso que a Prefeitura dá 
no cuidado com as pessoas”.

O remanejamento da verba, ainda 
segundo o diretor executivo, deve ser des-
tinado a artistas de diferentes linguagens 
artísticas. “Vamos cobrir os profissionais 
da cultura de uma maneira geral, inclusi-
ve as pessoas que muitas vezes são res-
ponsáveis pela produção de um show ou 
evento cultural, como produtores, quem 
está nos bastidores. Todos os profissio-
nais da cultura poderão acessar esses re-
cursos”, observou Marcus Alves.

Prefeitura divulga auxílio 
emergencial para Cultura

Fotos: Reprodução

Prefeito Cícero Lucena (E) e o diretor da Funjope Marcus Alves (D) anunciaram um total de R$ 780 mil para o edital

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, acesse 
o edital e o formulário

Amilton Pinheiro
Especial para A União
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Governo autorizou credenciamento de operadoras para recebimento de tributos via cartão de crédito ou débito
O Governo da Paraíba pu-

blicou, no Diário Oficial do Es-
tado (DOE-PB), a Lei 11.849, 
que autoriza o credenciamento 
de empresas para viabilizar o 
recebimento de tributos esta-
duais por meio de cartão de 
crédito ou débito. Com esta fer-
ramenta, pessoas físicas e jurí-
dicas poderão ampliar o parce-
lamento de suas dívidas com as 
suas respectivas operadoras.

De acordo com o texto, 
“fica estabelecido no Estado da 
Paraíba o Sistema de Creden-
ciamento dos Agentes Arreca-
dadores para prestar serviços 
de arrecadação de receitas es-
taduais”. A Secretaria de Estado 
da Fazenda (SEFAZ-PB) será 
responsável por publicar as re-
gras de como as operadoras de 
cartão de crédito e de débito po-
derão se credenciar para pres-
tar esse serviço ao contribuinte.

Para o secretário da Sefaz
-PB, Marialvo Laureano, o cre-
denciamento das operadoras 
de cartão será mais uma opção 
de pagamento dos tributos es-
taduais e também facilitará a 
vida dos cidadãos e dos contri-
buintes paraibanos.

“Quando essa opção es-
tiver disponibilizada, os con-
tribuintes poderão pagar 
qualquer um dos três tribu-
tos estaduais (IPVA, o ICMS e 
ITCD) com o cartão de crédito 
ou de débito e, assim, fazer o 
melhor gerenciamento como 
cidadão, de seu orçamento, 
mas também do planejamento 
tributário de sua empresa no 
que diz respeito à escolha de 
modalidade de pagamento dos 
tributos estaduais. Essa opção 
terá o mesmo valor legal das 
outras modalidades já disponí-
veis”, explicou.  

Contribuinte poderá pagar 
impostos utilizando cartão

Planta paraibana é a terceira do grupo a receber certificação de conformidade do Centro Cerâmico do Brasil

Foto: Divulgação

Barragem Acauã 

Piscicultores negociam 
4 toneladas de peixe

A Associação dos Pis-
cicultores da Barragem 
Acauã, em Itabuba, vai co-
mercializar pelo menos 4 
toneladas de peixe fresco 
durante a Semana Santa. A 
informação é do presiden-
te da entidade, Luiz Pedro, 
que demonstrou otimismo 
com a previsão de vendas, 
apesar do momento difícil 
da pandemia.

O dirigente da asso-
ciação também ressaltou 
que o grupo de pescadores 
iniciou a produção de mais 
6 toneladas de peixes em 
tanques, para comerciali-
zar através do Programa 
de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) do Governo do 
Estado, a fim de atender à 
demanda de consumo no 
próprio município, a partir 
do mês de maio.

Assistidos pela ex-
tensão rural da Empresa 
Estadual de Pesquisa, Ex-

tensão Rural e Regulariza-
ção Fundiária (Empaer), 
vinculada à Sedap, na 
produção do pescado pro-
duzido pela associação 
e outros pescadores que 
usam as águas da Barra-
gem Acauã, os criadores 
devem comercializar cer-
ca de 20 toneladas de pei-
xe, nos próximos meses.

Na região, o peixe tem 
preço médio de R$ 6,00 
e R$ 8,00 o quilo, o que 
gera boa expectativa para 
dezenas de pescadores 
residentes nas comuni-
dades Melancia, Tabocas 
e Cajá e outros que tra-
balham utilizando as 
águas da barragem. O 
técnico Geogles Dantas é 
quem presta assistência 
aos piscicultores, com 
o acompanhamento do 
gerente regional da Em-
paer em Itabaiana, Paulo 
Emilio de Sousa.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

O empreendedorismo criativo do século XXI está sendo 
reescrito por uma geração mais empreendedora, mais 
criativa, que se reinventa, que lança no mercado novos 
modelos de negócios, com novos conceitos de gestão, 
focados nos seus propósitos, na sua capacidade de realizar 
o seu sonho e dar sentido à vida. 

Trago hoje a história de Luís Baggio, jovem de 28 
anos, que aprendeu a transformar seu projeto de vida em 
um negócio criativo, um caminho para a sua realização 
pessoal e profissional.

Em 2016, após voltar de um intercâmbio na Austrália, 
pelo Programa Ciências sem Fronteiras, Luís Baggio, 
começou o seu negócio, ainda no interior de São Paulo, 
vendendo DILU na porta do restaurante da Universidade 
Estadual Paulista, de Assis -SP, onde ainda estudava. Luís 
é formado em Engenharia Biotecnológica. Na Austrália, 
conheceu um amigo de João Pessoa, que o incentivou a 
morar e empreender aqui, na capital paraibana.

Dilu é um produto criativo, que começou em 1996, com 
a receita de din-din da tia DIVA, em São Paulo. Ela passou 
esse conhecimento para o Luís Baggio, que sempre gostou 
de vendas. E o prazer de saborear gelinhos DILU, é uma 
experiência na vida de Baggio, desde criança. O desejo de 
empreender vendendo o DILU saudável, com frutas naturais, 
qualidade nutricional, vegano e com um preço muito justo, 
passou a ser um dos diferenciais desse negócio.  Outro 

diferencial é a sustentabilidade. Luís embala seus gelinhos na 
palha da bananeira, para reduzir os resíduos sólidos.  Todas 
as compras são locais, por uma questão social e ambiental. 
Compra as frutas do pequeno produtor, em feiras livres, 
movimentando a economia. O único produto industrializado 
do DILU é o açúcar demarara. Luís está buscando melhorar 
cada vez mais o seu produto e a sua meta é utilizar o plástico 
da mandioca, para o produto ficar, cada vez, mais sustentável.

Muitas pessoas o ajudaram nessa caminhada, 
principalmente os amigos, a família e o SEBRAE/PB. Para 
Luís, conhecer a Mirian Rocha, consultora do SEBRAE, 
foi incrível, no sentido de abrir os seus olhos para sair 
da zona de conforto e mergulhar na economia criativa e 
colaborativa, o que mudou a sua vida e o empoderou. 

No ano de 2020, ele investiu muito nas redes sociais 
e por isso, o seu negócio se mantém numa fase estável e 
com possibilidades de crescimento. Para se relacionar 
com os seus clientes, Luís faz hoje, o que não fez por muito 
tempo, pois o contato com os clientes era apenas, quando 
os encontrava, na praia.  Por conta da pandemia, investiu 
nas redes sociais e agora já tem uma excelente rede de 
clientes, que lhe permite conhecer mais sobre eles. É 
possível comprar DILU pelo Ifood delivery e pelo Instagram 
@gelinho_dilu, e quem faz a entrega é o Luís Baggio, esse 
empresário que você precisa conhecer.

Com a empresa, Luís Baggio recebeu algumas 

premiações, sendo a mais recente, a premiação da TV 
Correio/TV Record, do concurso cultural “Nós Vamos”, 
de apoio aos microempreendedores da Paraíba, que 
contribuiu para o reconhecimento da empresa DILU e desse 
produto diferenciado.

A dica que Baggio dá para quem quer abrir um negócio 
no cenário econômico atual, é ter paciência, persistência, 
prazer pelo que faz, buscar a inovação, pois dinheiro vai ser 
resultado.  Para Baggio faz sentido “o esforço moderado 
e continuamente, ao longo do tempo, pois as coisas nem 
sempre são no nosso tempo”. 

Certamente a história de empreendedorismo criativo 
do Luís Baggio, pode estar inspirando outras pessoas, 
a transformar aquilo que mais gostam de fazer, em seu 
próprio negócio.  Empresas criativas são movidas por 
ideias e expressões criativas, contribuem para a geração de 
riqueza, a transformação social e para um mundo melhor.  

O mais interessante é que são essas pessoas comuns, 
com ideias e projetos, que estão mudando o cenário 
da economia brasileira, através de novas formas de 
empreender, sem procrastinar a sua saúde física e mental, 
mas fazendo o que gosta, cuidando de si e dos seus clientes.  
O empreendedorismo criativo, mostra que é possível 
produzir e consumir, sem prejudicar a biodiversidade e 
o equilíbrio do ecossistema, sem destruir o patrimônio 
histórico, cultural e ambiental.

Estudo divulgado pela 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) nessa quarta-fei-
ra (31) revela que, durante 
a pandemia de covid-19, 
houve diminuição de renda 
em quase metade dos do-
micílios dos idosos brasi-
leiros. A queda foi percebi-
da principalmente entre os 
mais pobres, e o aumento 
de sentimentos relaciona-
dos à solidão e tristeza, so-
bretudo entre as mulheres. 

A pesquisa mostrou 
que 50,5% dos idosos tra-
balhavam antes da pan-
demia, dos quais 42,1% 
sem vínculo empregatí-
cio. Durante o período 
analisado, foi registrada 
queda na renda em 47,1% 
dos domicílios, sendo que 
23,6% relataram forte 
redução e até mesmo au-
sência de renda.

Entre aqueles que tra-
balhavam sem carteira as-
sinada, a queda na renda 
ocorreu em 79,8% dos la-

res e a ausência de renda 
em 55,3%. A diminuição 
também afetou de forma 
mais intensa os que tinham 
renda per capita domiciliar 
menor que um salário mí-
nimo. Apenas 12% citaram 
alguém do domicílio que 
recebeu algum benefício 
do governo relacionado à 
pandemia.

Metodologia
Para investigar as 

condições de vida de ido-
sos durante a pandemia, 

foram usados dados da 
Pesquisa de Comporta-
mentos (ConVid), inquéri-
to de saúde realizado pela 
Fiocruz em parceria com 
a Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) e a 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). A 
coleta de dados foi feita 
por meio de um questio-
nário eletrônico, preen-
chido por 9.173 pessoas 
com idade igual ou supe-
rior a 60 anos, entre abril 
e maio de 2020.

Estudo da Fiocruz aponta queda na 
renda dos idosos durante pandemia
Agência Brasil

Cerâmica Elizabeth recebe principal 
certificado da produção de porcelanato

A empresa Elizabeth 
Porcelanato, situada em 
João Pessoa, recebeu certi-
ficação do Centro Cerâmico 
do Brasil (CCB) de confor-
midade dos porcelanatos 
técnicos esmaltados e não 
esmaltados fabricados. O 
êxito da unidade paraibana 
se une a outras duas fábri-
cas do grupo Cerâmica Eli-
zabeth já acreditadas pelo 
CCB, em Criciúma (SC) e 
Goianinha (RN). 

O superintendente in-
dustrial do Grupo Elizabeth, 
Antônio Ventin, explica que 
os esforços e adequações 
exigidas pela certificação 
começaram há três anos e 
envolveram toda a equipe. 
“Além do ponto de vista de 
mercado, com os nossos 
clientes e especificadores 
tendo a expectativa refor-
çada de que estão diante de 
um produto de qualidade 
e que atende todas as nor-
mas, a certificação nos fez 
aprender, inovar, ter um co-
nhecimento e controle ainda 

maior de todas as atividades 
industriais”, observa Ventin.

Com mais de 35 anos 
de mercado e posicionado 
entre os maiores fabrican-
tes de revestimentos cerâ-
micos do mundo, o Grupo 
Elizabeth possui quatro uni-

dades industriais. A chan-
cela do CCB materializa um 
amadurecimento da unida-
de EP1, onde se produz cer-
ca de 600 mil m² de porce-
lanatos técnicos por mês, e 
da empresa como um todo, 
avalia o superintendente 

industrial. O próximo passo 
é repetir o feito na segunda 
unidade da empresa situada 
em João Pessoa, aproveitan-
do as experiências adquiri-
das para acelerar o caminho 
e conseguir a certificação 
até o fim de 2021.
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Partido Republicanos, que elegeu um vereador à CMJP, é alvo das investigações por crime de falsidade ideológica para fins eleitorais

O Partido Republicanos 
em João Pessoa está sendo 
alvo de investigações pelo 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE) pelo crime de falsida-
de ideológica para fins eleito-
rais. Na prática, as suspeitas 
são de uso de “candidaturas 
laranjas” para vereador nas 
eleições municipais do ano 
passado. Segundo a promoto-
ra eleitoral Jovana Maria Silva 
Tabosa, em entrevista ao Jor-
nal A União, estão sendo soli-
citadas mais informações so-
bre o caso junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) antes da abertura 
oficial de procedimentos.

De acordo com a promo-
tora, as investigações ainda 
estão em fase inicial. Caso haja 
elementos suficientes, será 
aberto um Procedimento In-
vestigatório Criminal (PIC). “As 
coisas ainda estão muito ver-
des. Ainda estão na requisição 
do TRE. Primeiro eu quero sa-
ber se é verdade o que foi rela-
tado e, se for, eu vou instaurar 
o PIC”, confirmou a promotora.

As informações são de 
que o Partido Republicanos 
teria uma suposta candidata 
laranja nas eleições munici-
pais de 2020. Marlene Garla 
foi candidata a vereadora à 
Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), no entanto ela 
não recebeu nenhum voto. Os 
indícios são de que ela teria 
sido usada para preencher os 
30% de candidaturas femini-
nas exigidas e ter acesso ao 
Fundo Partidário.

Jovana ressaltou ainda 
que só após as investigações 
é que será possível forma-
lizar uma denúncia sobre o 
caso. “Há todo um processo 
onde vai ter uma investiga-
ção. Nesse caso, o promotor 
pode instaurar um PIC e fazer 
todas as investigações, requi-
sitar informações e, se for o 
caso, depois de investigações 
comandadas pelo Ministério 
Público, ele poderá fazer uma 
denúncia”, explicou.

Caso seja constatado o cri-
me, o partido responderá por 
falsidade ideológica para fins 
eleitorais (artigo 350 do Códi-
go Eleitoral) e apropriação de 
recursos destinados ao finan-
ciamento de campanha (artigo 
354 do Código Eleitoral). Além 
disso, “todos os filiados que 
foram eleitos nas eleições de 
2020 poderão perder o man-
dato” (cassação de toda a cha-
pa de candidatos a vereador 
do Republicanos que estava 
na disputa). No caso, o eleito 
pelo Republicanos é o verea-
dor Bispo José Luiz. Ele foi o 
quarto vereador mais votado 
da CMJP, com 5.883 votos.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ministério Público investiga 
“candidatura laranja” em JP

Edição: Jorge Rezende          Editoração: Bhrunno Fernando

Estoque de caixões
Com aumento no número de mortes pela covid-19, fabricantes de caixões e fornecedores 
já começaram a atrasar os pedidos por falta de matéria prima. Em João Pessoa, 
no entanto, gerentes de funerárias garantem que o estoque está normalizado. Página 16
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Cerca de 30 prefeitos já 
morreram pela covid-19

Os prefeitos enfrentam 
todos os dias os riscos e se 
colocam na linha de frente no 
combate ao novo coronaví-
rus, participando diretamen-
te de ações desenvolvidas 
para a prevenção da covid-19. 
Por conta do trabalho que 
não cessou durante a pande-
mia, vários prefeitos foram 
infectados com a doença e 
cerca de 30 morreram em de-
corrência dela no Brasil. Para 
a Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba (Fa-
mup), é importante reconhe-
cer que a atuação do gestor 
deve ser classificada como es-
sencial, mas de grande risco.

“É muito claro que o 
prefeito está na linha de 
frente no combate ao novo 
coronavírus. Todos os dias, 
os mais de cinco mil gestores 
de todo o Brasil cumprem a 
sua missão em garantir as 

condições mínimas de vida 
para a população. Na pan-
demia, o trabalho do gestor 
triplicou na luta contra uma 
doença que tem tirado a vida 
de muitas pessoas no mun-
do, inclusive a dos próprios 
gestores que arriscam suas 
vidas pelo bem-estar do seu 
povo”, destacou o presidente 
da Famup, George Coelho.

Para o presidente da Fa-
mup, os prefeitos, mesmo sa-
bendo dos riscos, continuam 
atendendo a população, lu-
tando diariamente para su-
perar a pandemia. “Muitos 
estão adoecendo, sendo in-
ternados e até não voltando 
mais para suas casas como 
é o caso mais recente da ex
-prefeita Chaguinha (PDT), 
de Coremas”, lembrou.

A Famup defende a união 
de todos e o reconhecimento 
do trabalho dos prefeitos que 

estão todos os dias atuando 
para vencer a pandemia e ga-
rantir a proteção e a vida da 
população. “Todo gestor sabe 
dos riscos que corre ao dei-
xar suas casas para trabalhar 
pela população, mas garantir 
a vida do seu povo se sobre-
põe ao medo de contrair a 
doença. Precisamos avançar 
na vacinação para conseguir-
mos frear o número de mor-
tes causadas pela covid-19”, 
disse George Coelho.

Outro infectado
O prefeito de Pitimbu, 

Jorge Luiz (PDT), foi inter-
nado na noite do domingo 
(28), em João Pessoa, para 
tratamento da covid-19. De 
acordo com a prefeitura, 
Jorge Luiz foi internado no 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa após apresentar sin-
tomas da doença.

O governador João 
Azevêdo (Cidadania) lem-
brou ontem, em suas re-
des sociais, dos 57 anos 
do golpe militar de 1964, 
com um recado: “Um pas-
sado que não queremos 
ver de novo”.

João Azevêdo ressal-
tou que o dia 31 de mar-
ço deve ser lembrado em 
nossa memória para que 
não se repita novamen-
te e terminou com uma 
defesa à democracia e à 
liberdade. “Hoje, 31 de 
março, é um dia para 
ser lembrado. Que esteja 
em nossa memória um 
passado que não quere-
mos ver de novo, nem no 
presente, nem no futuro. 

Governador diz que 
64 não pode se repetir
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com “Um passado que 

não queremos ver de 
novo”, afirmou João 
Azevêdo ao destacar 
a data do início da 
ditadura no Brasil

Democracia e liberdade, 
sempre!”

O golpe militar foi 
instaurado em 31 de mar-
ço de 1964 com uma dita-
dura que durou até 15 de 
março de 1985. Cerca de 
434 pessoas morreram 
e ficaram desaparecidas 
nesse período de repres-
são às liberdades políti-
cas e individuais no país.

Há todo um processo 
onde vai ter uma 
investigação. O 

promotor pode instaurar 
um PIC e fazer todas as 
investigações, requisitar 
informações (...) e fazer 

uma denúncia 

Reforma tributária

Eleições e pandemia esvaziam comissão

As eleições municipais 
de novembro do ano passa-
do, o recesso parlamentar e 
a disparada dos índices de 
infecção pelo novo coronaví-
rus no país, que causa a co-
vid-19, seriam os motivos do 
esvaziamento da comissão 
mista do Congresso Nacional 
responsável por elaborar as 
novas regras da reforma tri-
butária. A comissão, que tem 
o deputado federal paraiba-
no Aguinaldo Almeida (Pro-
gressistas) como relator, foi 
instalada há cerca de um ano 
e realizou dez audiências pú-
blicas apenas. A última ativi-
dade do colegiado foi no dia 
5 de outubro de 2020.

Com isso, tudo indica 
que a aprovação da reforma 
tributária no Congresso Na-
cional não será fácil e muito 
menos rápida. Os gabinetes 
em Brasília do presidente 
da comissão, senador Ro-
berto Rocha (PSDB-MA), e 
do relator Aguinaldo Ribeiro 
informam que as eleições, 
o recesso e a pandemia são 
mesmo os motivos aponta-
dos como justificativa para 
o esvaziamento do colegiado 
nos últimos meses.

Anteontem, o presiden-
te do Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), anunciava 
que deveria prorrogar por 
mais 30 dias o funcionamen-
to da comissão mista. O pra-
zo para a conclusão de uma 
proposta terminaria ontem. 
A decisão sinaliza um atraso 
na votação da proposta pelo 
Congresso Nacional. No iní-
cio de fevereiro, Pacheco e 
o presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (Progressistas-AL), 
anunciaram um acordo para 
aprovar a reforma no Con-

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

gresso em um prazo de seis 
a oito meses.

A reforma tributária é 
apontada pelo setor produti-
vo como uma das principais 
propostas sob análise no 
Parlamento do país, capaz 
de contribuir para o desen-
volvimento da economia, na 
criação de empregos, nos es-
tados e municípios.

De acordo com o setor, 
as propostas apresenta-
das na comissão mista do 
Congresso Nacional podem 
modernizar as dinâmicas 
de cobranças dos tributos 
federais, estaduais e munici-
pais, diminuir a burocracia, 
a guerra fiscal entre os entes 
da Federação e, além disso, 
auxiliar no equilíbrio do cha-
mado Custo Brasil.

No ano passado, Ro-
berto Rocha acreditava na 
aprovação do texto até o fim 

do primeiro semestre de 
2021. Já Aguinaldo Ribei-
ro, segundo sua assessoria, 
deve apresentar relatório in-
fluenciado pelas propostas 
previstas na PEC 45/2019, 
discutida na Câmara dos De-
putados, e da PEC 110/2019, 
apresentada pelos senado-
res, e ainda terá de acolher 
as sugestões encaminhadas 
pela equipe do ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

Em entrevistas anterio-
res, Aguinaldo Ribeiro enfa-
tizava ter preocupação com 
a transparência do sistema 
de cobrança de impostos no 
país. “Hoje, você paga por 
um produto sem saber quan-
to está embutido de imposto 
nele. Uma das grandes insa-
tisfações do cidadão é pa-
gar muito imposto e não ter 
retorno. Com a reforma, vai 
ficar mais claro para que o 

cidadão possa exercer o seu 
direito de cobrar do poder 
público sobre o que paga de 
impostos”, dizia o parlamen-
tar paraibano.

Liderança
O deputado federal 

Aguinaldo Ribeiro assumiu 
na última terça-feira (30) 
o posto de líder da maioria 
no Congresso Nacional. O 
parlamentar já era líder da 
maioria na Câmara Federal 
e agora passa a representar 
os parlamentares nas duas 
Casas Legislativas.

Para Aguinaldo, a lide-
rança será um desafio, sobre-
tudo em um momento deli-
cado pelo qual o Brasil passa 
em decorrência da pandemia 
da covid-19, mas acima de 
tudo será uma oportunida-
de para buscar dias melho-
res para o país, para os bra-

sileiros e paraibanos.
“Esse é mais um mo-

mento da nossa trajetória 
extremamente relevante, 
pois nós vamos, primeiro, 
fazer a interface das duas ca-
sas representando a maioria 
na Câmara e no Senado. Hoje 
mesmo (anteontem), eu já 
participei de uma coletiva 
ao lado do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, tam-
bém estive há pouco com o 
presidente da Câmara, Ar-
thur Lira, e acho que vai ser 
importante, porque nós va-
mos cuidar não só das ques-
tões relativas ao orçamento, 
mas também em relação 
aos vetos, às matérias como 
medidas provisórias que es-
tão em tramitação nas duas 
casas e são sempre muito 
importantes e nós vamos ter 
essa oportunidade de fazer a 
interlocução” pontuou.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro é o relator da Comissão Mista do Congresso Nacional responsável por elaborar as novas regras da reforma tributária

Foto: Assessoria



Brasil

Previsão do governo é conceder o benefício a 45,6 milhões de pessoas, uma queda de 22,6 milhões sobre 2020
Milhões de famílias em 

situação de vulnerabilidade 
social começam a receber, 
na próxima terça-feira (6), 
a primeira das quatro par-
celas do novo auxílio emer-
gencial. O Governo Federal 
prevê conceder o benefício 
a cerca de 45,6 milhões de 
pessoas, este ano. 

Em 2021, o auxílio 
emergencial está mais res-
trito do que o que foi feito 
no ano passado. Ao todo, 
serão pagas quatro parce-
las, com valores que podem 
ser de R$ 150, R$ 250 e R$ 
375, dependendo da família 
e limitado a um benefício 
por família. Também serão 
beneficiadas 22,6 milhões 
de famílias a menos do que 
no auxílio emergencial de 
R$ 600, pago em meados 
do ano passado, o qual con-
templou 68,2 milhões de 
pessoas. 

Os recursos serão de-
positados nas contas digi-
tais que abertas pela Caixa 
para os beneficiários no 
ano passado. Já na terça-
feira, começam a receber 
os trabalhadores informais, 
microempreendedores in-
dividuais, desempregados 
e outras pessoas afetadas 
pela pandemia da covid-19 
nascidas no mês de janei-
ro, além de integrantes do 

Novo auxílio começa a ser 
pago na próxima terça-feira
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Cadastro Único do Governo 
Federal.

Beneficiários do Bolsa 
Família receberão de acor-
do com o calendário habi-
tual do programa, que, em 
abril, começa a ser pago no 
dia 16. As pessoas não te-
rão direito a sacar os recur-
sos no mesmo dia em que 
receberem, conforme expli-
cou o presidente da Caixa, 

Pedro Guimarães, durante 
anúncio feito no Palácio do 
Planalto.

O objetivo do escalona-
mento é motivar as pessoas 
a usarem os dispositivos di-
gitais e, assim, evitar a ida a 
bancos e agências lotéricas. 
“Nossa expectativa é que 
mais da metade das pessoas 
realize o pagamento de con-
tas digitalmente”, disse Gui-

marães. “Já temos tudo mui-
to bem organizado. Vamos 
minimizar as filas, pagando 
o mais rápido possível, com 
o mínimo de aglomeração 
possível”, acrescentou Gui-
marães.

A emenda constitucio-
nal abriu caminho para que 
o Governo Federal ultrapas-
se o limite do teto de gastos, 
sem comprometer a meta 

de resultado fiscal primário 
e sem afetar a chamada re-
gra de ouro (espécie de teto 
de endividamento público 
para financiar gastos cor-
rentes).

Parcelas
Conforme destacou o 

ministro da Cidadania, João 
Roma, durante o anúncio de 
ontem, as quatro parcelas de, 

em média, R$ 250, serão pa-
gas a uma pessoa por família, 
sendo que mulheres chefes 
de família receberão R$ 375, 
enquanto indivíduos que vi-
vem só – família unipessoal 
– receberão R$ 150.

Do valor total estabe-
lecido pelo Congresso Na-
cional, R$ 23,4 bilhões se-
rão destinados ao público 
já inscrito em plataformas 
digitais da Caixa, R$ 6,5 bi-
lhões para integrantes do 
Cadastro Único do Governo 
Federal e R$ 12,7 bilhões 
para atendidos pelo Bolsa 
Família.

“Este é um alento para 
o povo brasileiro. São re-
cursos públicos direciona-
dos para o brasileiro vulne-
rável, para as pessoas que 
estão passando muitas difi-
culdades”, comentou Roma, 
lembrando que o auxílio 
será concedido automatica-
mente ao trabalhador infor-
mal com renda per capita 
de até meio salário mínimo 
e renda mensal total de até 
três salários mínimos que 
recebeu o benefício em de-
zembro de 2020 e que con-
tinue fazendo jus à ajuda 
federal. “O auxílio é uma 
ferramenta para minimizar 
o sofrimento e fazer com 
que nosso povo consiga su-
perar esta pandemia.”

Presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio sobre o novo auxílio emergencial em meio a críticas sobre redução do valor da parcela e das famílias beneficiadas

Lava Jato

Inquérito no STJ é suspenso 
pela ministra Rosa Weber

A ministra Rosa We-
ber, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), decidiu 
suspender um inquéri-
to - aberto pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
- para apurar a conduta de 
procuradores que integra-
ram a Operação Lava Jato. 

O inquérito sigiloso 
havia sido aberto pelo pre-
sidente do STJ, Humberto 
Martins, de ofício, sem a 
provocação do Ministério 
Público Federal (MPF). O 
objetivo, segundo ele, é 
apurar se integrantes da 
força-tarefa da Lava Jato 
atuaram para intimidar e 
investigar ilegalmente mi-

nistros do tribunal. O mi-
nistro se autodenominou 
relator do processo.

Um dos alvos da in-
vestigação, o procurador 
Diogo Castor de Mattos 
pediu em um habeas cor-
pus no Supremo a suspen-
são do inquérito. A defesa 
dele alegou, entre outros 
argumentos, que a compe-
tência para investigar pro-
curadores que atuam em 
primeira instância é dos 
Tribunais Regionais Fede-
rais e não do STJ.

Relatora do habeas 
corpus, Rosa Weber de-
cidiu suspender a inves-
tigação por completo, ao 

menos até que a Primeira 
Turma do Supremo ana-
lise o mérito da questão. 
Em sua decisão, ela man-
dou oficiar “com urgência” 
o presidente do STJ para 
que cumpra a decisão.

Ministra atendeu pedido de um dos alvos da investigação, o procurador Diogo Castor de Mattos

Habeas Corpus foi 
atendido pela relatora, 

não reconhecendo 
a competência do 

presidente do tribunal 
para relatar matéria

O presidente Jair Bol-
sonaro escolheu o general 
Paulo Sérgio Nogueira de 
Oliveira como novo co-
mandante do Exército. Ele 
substitui o general Edson 
Pujol, demitido com os 
comandantes da Aero-
náutica e da Marinha, que 
rejeitaram tentativas do 
presidente de politizar as 
Forças Armadas.

O general Paulo Sérgio  
era o terceiro pelo critério 
de antiguidade no Exérci-
to. Na Marinha, o escolhido 
por Bolsonaro foi o almi-
rante Almir Garnier. Neste 
caso, o presidente também 
ignorou a tradição e optou 
pelo segundo da lista de 
antiguidade. Na Aeronáu-
tica, assumirá o brigadeiro 
Carlos Almeida Baptista 
Junior, que demonstra nas 
redes sociais ser afinado 
ao governo, compartilhan-
do mensagens ligadas a 
grupos de direita. Ele era 
o primeiro no critério de 
antiguidade.

Antes das escolhas 
serem anunciadas, o vice
-presidente Hamilton Mou-

rão defendeu o respeito ao 
critério de antiguidade na 
escolha da nova cúpula mi-
litar. “Eu julgo que a escolha 
tem que ser feita dentro do 
princípio da antiguidade, 
até porque foi uma substi-
tuição que não era prevista. 
Quando é uma substituição 

prevista, é distinto. Então, 
se escolhe dentro da anti-
guidade e segue o baile”, 
afirmou o vice, que é gene-
ral da reserva.

O presidente havia sido 
aconselhado a seguir a lista 
para não criar atritos com 

generais mais experientes. 
Isso porque os oficiais mais 
antigos passam à reserva se 
um militar mais “moderno”, 
com menos tempo de Exér-
cito, for alçado ao comando. 
A aposentadoria não é uma 
regra compulsória, mas cos-
tuma ter força de norma não 
escrita nos quartéis. Os ofi-
ciais costumam pedir para 
deixar a ativa como forma 
de não serem comandados 
por um antigo subordinado, 
uma inversão na hierarquia.

Demissão
Uma entrevista do 

general, chefe do Depar-
tamento-Geral do Pes-
soal, foi apontada como 
uma das razões para 
Bolsonaro ter demitido o 
agora ex-ministro da De-
fesa Fernando Azevedo e 
Silva. Ao Correio Brazi-
liense, o militar apontou 
a possibilidade de uma 3ª 
onda da covid-19 no país 
nos próximos meses e de-
fendeu lockdown, contra-
riando o que prega o pre-
sidente, crítico a medidas 
de isolamento social.

Bolsonaro define novos 
comandantes das Forças

IRPF 2021: Câmara aprova 
prorrogação de prazo final

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem a prorrogação 
do prazo para a entrega da de-
claração do Imposto de Renda 
de 2021. O Projeto de Lei (PL) 
639/21 prevê que a entrega 
deva ocorrer até o dia 31 de 

julho deste ano. O prazo atual, 
divulgado pela Receita Federal, 
vai até 30 de abril. A proposta 
segue agora para análise do 
Senado. De acordo com o texto 
aprovado, um substitutivo do 
relator, deputado Marcos Auré-

lio Sampaio (MDB-PI), o crono-
grama de restituições não mu-
dará, com o primeiro lote sendo 
pago em 31 de maio. O texto 
autoriza ainda o pagamento da 
cota única ou das cotas venci-
das até 31 de julho sem juros.

Foram escolhidos o 
general Paulo Sérgio 

para o Exército; para a 
Marinha, o almirante 
Almir Garnier; e para 

Aeronáutica, o brigadeiro 
Carlos Baptista Junior
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Diversidades

Núcleo do hospital realiza o monitoramento do paciente, a partir de seu ingresso na unidade, até a alta hospitalar
A estrutura e funciona-

mento do Núcleo Interno de 
Regulação (NIR) do Hospi-
tal Metropolitano Dom José 
Maria Pires estão servindo 
de modelo para implantação 
de um setor idêntico na Uni-
dade de Pronto Atendimen-
to (UPA) de Santa Rita. Para 
isso, na última terça-feira 
(30), enfermeiras da insti-
tuição fizeram uma visita 
técnica ao Metropolitano, 
onde foram acompanhadas 
pela coordenadora do NIR, 
Thamirys Gonçalves, que 
apresentou os fluxos, rotinas 
e competências do setor, des-
tacando sua relevância em 
uma unidade de saúde. 

O NIR é uma unidade 
técnico-administrativa que 
realiza o monitoramento do 
paciente, a partir de seu in-
gresso no hospital, sua movi-
mentação interna e externa 
até a alta hospitalar. “É de 
extrema importância uma 
regulação feita de forma efi-
caz e dentro do tempo neces-
sário para assistência ao pa-
ciente. Além da comunicação 
com a Central de Regulação e 
outras unidades hospitalares 
é importante destacar que 
no NIR realizamos o monito-
ramento do paciente desde 
a sua chegada à instituição, 
todo o processo de inter-
nação e sua movimentação 
interna e externa, até a alta 

hospitalar”, explicou a coor-
denadora.

A chefe do núcleo técni-
co da UPA Santa Rita, Daniel-
la de Ataíde Monteiro, afir-
mou que o primeiro passo 
em busca de conhecimento, 
foi dado, e agora as inicia-
tivas se voltarão para apli-
cabilidade. “Hoje foi um dia 
muito rico para nós que ini-
ciaremos esse desafio de im-
plementação do NIR. Vimos 
a importância da criação do 
fluxo de regulação, o perfil 
dos pacientes, além do siste-
ma de gerenciamento de lei-
tos, fundamental para o fun-
cionamento do NIR. Estamos 
agradecidas pelo comparti-
lhamento das informações e 
disponibilidade dos gestores 
do Metropolitano” disse a 
enfermeira. 

Para o diretor assisten-
cial, Gilberto Teodozio, a ini-
ciativa agrega ao serviço que 
está sendo implantado. “A 
experiência de observar mo-
delos e/ou técnicas exitosas, 
favorece o sucesso de um novo 
serviço. O NIR do Hospital Me-
tropolitano funciona há 3 anos 
e vem trazendo resultados 
para a Rede Estadual de Saú-
de. Estaremos sempre de por-
tas abertas para multiplicar as 
boas práticas com as demais 
instituições, pois ao final de 
tudo quem se beneficia é o pa-
ciente”, declarou o diretor.

Regulação do Metropolitano é 
modelo para unidades de saúde
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Enfermeiras da UPA de Santa Rita fizeram uma visita técnica ao Metropolitano, onde foram acompanhadas pela coordenadora do NIR, Thamirys Gonçalves

Na volta às aulas

MEC terá plataforma para 
ajudar no planejamento 

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, disse ontem 
(31), em Brasília, que o go-
verno lançará, em abril, um 
painel para monitoramento 
do retorno às aulas no ensino 
básico. O painel visa ajudar os 
gestores no planejamento do 
calendário escolar e trará in-
formações sobre a suspensão 
e retorno às aulas e também 
sobre as condições sanitárias 
nas regiões em que se locali-
zam as unidades de ensino.

O ministro, que parti-
cipou de uma audiência na 
Comissão de Educação da 
Câmara dos Deputados, dis-
se que, entre os problemas 
que deverão ser enfrentados, 
estão comprometimento do 
calendário escolar em razão 
da pandemia, retrocessos do 
processo educacional e da 
aprendizagem, aumento da 
evasão escolar e danos sociais 
para estudantes e famílias de 
baixa renda, afirmou.

“O retorno presencial 
é alguma coisa importantís-
sima, mas não a qualquer 
preço. O Brasil é um país 
continental e, por isso, algu-
mas regiões podem ser mais 
flexíveis [no retorno] do que 
outras. Mas tudo isso a crité-
rio dos gestores locais”, disse.

Tecnologia
O ministro da Educação 

afirmou, ainda, que a pande-
mia trouxe a necessidade da 

adoção de aulas à distância, 
mas evidenciou também a 
falta de estrutura tecnológica 
na maioria das escolas. Ele 
disse ainda que o MEC traba-
lha para levar equipamentos 
eletrônicos e acesso à inter-
net para as escolas, professo-
res e alunos.

“O MEC, no seu pla-
nejamento, busca dar as 
condições para que essas 
escolas possam ter essa 
conexão, propiciando aos 
alunos o acesso à internet. 
Mas, é claro que algumas 
dessas escolas apresen-
tam problemas mais seve-
ros. Há escolas nas zonas 
rurais que não têm sanea-
mento básico; algumas 
nem teto e [resolver] isso 
é prioridade para o minis-
tério”, garantiu.

 
Recursos
Para solucionar os pro-

blemas de conectividade, o 
MEC quer que sejam usados 
recursos do Fundo de Uni-
versalização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust). “O 
investimento deve ser feito 
em políticas elaboradas a 
partir de diagnósticos bem 
construídos, prevendo meca-
nismos claros de monitora-
mento, transparência e pres-
tação de contas”, disse.

Questionado por par-
lamentares sobre o veto 
integral do presidente Jair 
Bolsonaro ao Projeto de Lei 
(PL) 3.477/20, que destina-
va recursos para assegurar 

a internet grátis a alunos e 
professores da Educação Bá-
sica durante a pandemia, o 
ministro defendeu a decisão. 
Ele argumentou que o proje-
to não tinha clareza, nem um 
diagnóstico preciso de onde 
os recursos seriam aplicados.

“Este projeto não traz, 
no meu entendimento, cla-
reza suficiente nem diagnós-
tico adequado a respeito dos 
gastos efetivos. Em outras 
palavras, despejar dinheiro 
na conta não é política públi-
ca”, opinou. 

“Estou mais empenha-
do em trazer uma visão mais 
técnica e mais lógica na im-
plantação do recurso público 
que seria empenhado para 
essa política pública”, acres-
centou.

O texto, aprovado em 
fevereiro pelo Congresso, 
previa que o Governo Fede-
ral destinasse recursos para 
estados e municípios apli-
carem em ações que garan-
tam internet gratuita com 
fins educacionais a alunos e 
professores da rede pública 
de educação, em razão da 
adoção do ensino remoto 
durante a pandemia. O pro-
jeto também previa a aqui-
sição de tablets para todos 
os estudantes do Ensino 
Médio da rede pública vin-
culados ao Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚni-
co), tomando como referên-
cia o preço de R$ 520 por 
equipamento.

Importado dos países de 
língua inglesa, o Dia da Men-
tira incorporou-se à cultura 
brasileira e, por aqui, é lem-
brado em 1° de abril, quando 
a população costuma brincar 
contando mentiras como 
forma de trote. Nos últimos 
anos, no entanto, a mentira 
tornou-se um hábito cada 
vez mais presente no cotidia-
no e, por isso, vem tomando 
proporções maiores e tendo 
resultados mais graves. 

A psicopedagoga Moi-
seth Neves explica, no entan-
to, que o costume da mentira 
se enraíza nos adultos muito 
mais cedo do que se pode 
imaginar. Tudo começa na 
infância quando surge o mito 
de que crianças não mentem. 
“As crianças pequenas têm 
muita ligação com o que é 
fantasioso e são expostas a 
histórias infantis que abrem 
margem para o desenvolvi-
mento da criatividade. Moi-
seth lembra que um tipo 
muito comum de mentira 
contado por crianças está re-
lacionado, justamente, a ideia 
de que aquilo é uma brinca-
deira. Para a psicopedagoga, 
as mentiras podem evoluir 
com o passar do tempo e, aos 
poucos, mudarem de perfil. 
“Outro tipo de mentira bem 
comum na infância são mui-
to relacionadas ao medo das 
punições e das consequên-
cias”, esses hábitos, quando 
não moldados na criança, 
podem seguir com a pessoa 
durante sua vida. 

Moiseth destaca que, em 

determinada idade, a criança 
passa a mentir deliberada-
mente, tendo consciência de 
que obterá algum benefício 
com aquela atitude. Neste 
caso, existe um objetivo em 
agir desta forma e, possivel-
mente, este é o tipo de men-
tira mais comum na vida 
adulta.

É desta forma que a 
mentira nasce e cresce na so-
ciedade. Através de interesse 
em benefícios próprios. “Se 
mentira enricasse, só aqui 
tinha um bocado de gente 
rica”, ironiza o atendente de 
posto  Fabiano Ferreira que 
acredita que o ato está enrai-
zado na cultura do brasileiro 
e já é encarado com naturali-
dade pelas pessoas. 

Quando o assunto é 
mentira, muita gente con-
corda que o problema não é 
mentir, mas sim o tamanho 
da mentira. Para muitos, há 
uma grande diferença entre 
omitir a verdade com o intui-
to de se beneficiar e mentir 
para prejudicar alguém. “Eu 
minto. Se disser que não, es-
tou mentindo. Mas não faço 
isso pelos outros, faço por 
mim, para não me compli-
car”, explica o frentista José 
Carlos Nascimento, que acre-
dita que, em muitos momen-
tos, a mentira é necessária e 
afirma que pior do que men-
tir é não se sentir mal quando 
age contra a verdade.

Apesar de grande parte 
da população assumir que 
mente em determinados 
momentos, quando o foco da 
mentira é outro, muitos não 
gostam dos resultados que a 
ação gera na convivência. O 

técnico em edificações, John 
Lennon Souza vê na mentira 
uma saída para os cidadãos 
comuns, mas um péssimo 
hábito dos que têm poder. 
“Tudo depende da forma da 
mentira,se for brincadeira, 
tudo bem. Agora, político que 
mente é a pior coisa, porque 
eles estão liderando uma so-
ciedade e mentem para obter 
vantagens em cima da gente. 
Nós somos os patrões deles”, 
comenta John Lennon. 

Além de se incomodar 
com as mentiras que atin-
gem um nível maior, como 
os problemas com corrup-
ção, sonegação de impostos e 
outros casos que envolvem o 
bem-estar social, John enxer-
ga, hoje, um novo problema 
com o qual a população deve 
lidar: as fake news. O técnico 
em edificações acredita que 
esta é a pior mentira de toda 
a sociedade. “Fake news é o 
pior de tudo, porque a retra-
tação nunca surte o mesmo 
efeito que a mentira veicula-
da”, comenta.

Em última análise, 
Moiseth enxerga apenas 
um caminho para a redu-
ção da mentira no dia a dia. 
A psicopedagoga diz que 
é necessário trabalhar nas 
crianças o hábito de sem-
pre ser a favor da verdade. 
“É preciso não transformar 
a mentira em uma tragédia 
e falar diretamente com seu 
filho. Esta atitude vai dimi-
nuir seu desconforto emo-
cional e mostrar à criança 
que é melhor encarar de 
frente as consequências de 
seus atos do que mentir”, fi-
naliza a psicopedagoga.

Dia da Mentira já faz 
parte da cultura brasileira 
Carol Cassoli
Especial para A União
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Em várias partes do país, fabricantes e fornecedores de caixões já começam a atrasar pedidos por falta de matéria-prima

Estoque de urnas funerárias na 
capital permanece normalizado

Em todo o país, o aumento no nú-
mero de mortes em razão da covid-19 
vem assustando os fabricantes de cai-
xões (urnas) e muitos fornecedores já 
começaram a atrasar os pedidos por 
falta de matéria-prima. Mas em João 
Pessoa, mesmo não tendo fábrica de 
caixões, gerentes de pelo menos qua-
tro funerárias garantem que a venda 
do produto está normalizada. Eles 
informaram que têm urnas em esto-
que e que os preços variam entre R$ 
700,00 e R$ 20 mil.

As funerárias da capital paraiba-
na compram seus caixões a fabrican-
tes de São Paulo (que atende funerá-
rias de todo o Brasil), de Recife, Bahia, 
Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O ge-
rente de vendas da Funerária Paraíso, 
em Cruz das Armas, disse que a popu-
lação de João Pessoa pode ficar sosse-
gada no que diz respeito à realização 
do funeral de algum ente querido. 
“Temos cerca de 300 urnas em esto-
que e os preços variam a partir de R$ 
1.200,00 até R$ 15 mil. A escolha fica 
a cargo do cliente”, informou.

Na Funerária Rosa de Saron tam-
bém há estoque de caixões e os pre-
ços, segundo informações de um dos 
vendedores, estão entre R$ 1.400,00 
e R$ 20 mil. Já na Funerária São João 
Batista, os preços das urnas estão 
na faixa de R$ 1.800,00 a R$ 20 mil. 
A funerária com preços de caixões 
mais acessíveis, conforme constatou 
a reportagem de A União, foi a Vida 
Eterna, no Bairro de Cruz das Armas. 
Lá, os caixões estão sendo vendidos a 
partir de R$ 700,00 e vão até R$ 8 mil.

Em todas essas funerárias, os ge-
rentes ou vendedores afirmaram que 
o pessoense pode ficar tranquilo, por-
que há estoque para atender boa par-
cela da população. O gerente de ven-
das da Funerária Vida Eterna, Valdir 
Almeida, disse que as urnas que che-
gam à funerária são compradas aos fa-
bricantes de Recife ou da Bahia. “Mui-
tos fornecedores já estão atrasando 
pedidos, mas a gente tem comprado 
com antecedência e, por esse motivo 
temos recebido o produto”, disse ele, 
complementando que, por conta das 
mortes por covid-19, aumentou o vo-
lume de pedidos por caixões em todo 
o país.

A Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) não tem fabricação própria de 
caixões, porém, por meio do programa 
Balcão de Direitos, mantém um plan-
tão funerário para atender as famílias 
em situação de vulnerabilidade social. 
Então, nos casos de morte, a Prefei-
tura providencia a urna para que a 
família possa sepultar o ente querido. 
O programa Balcão de Direitos atende 
a população através da Secretaria do 
Desenvolvimento Social (Sedes).

O caixão, também conhecido 
como urna funerária, é um recipiente 
feito exclusivamente para transportar 
e sepultar falecidos. O artefato deve 
ser resistente e impermeável, além 
de conter material absorvente em seu 
interior para acondicionar os restos 
humanos. O processo de fabricação 
de um caixão se inicia na extração da 
matéria-prima. Em geral, o artefato in-
teiro é produzido a partir da madeira.

A madeira não pode ser usada 
úmida na fabricação de caixão. Por-
tanto, deve passar por um processo 
intenso de secagem dentro de caldei-
ras que dura, aproximadamente, 36 
horas. Dentro desse “forno de madei-
ra”, as tábuas são submetidas a uma 
temperatura de 600C. A ideia é evapo-
rar a umidade da tábua.

Após essas etapas, a madeira é 
cortada e ornamentada de diversas 
formas. Alguns pedaços são colados 
na lateral, enquanto outros são dese-
nhados em diferentes formatos. Para 
isso, existe uma máquina chamada 
bordadeira, um rolo compressor que 
carimba as tábuas com os padrões 
predefinidos.

Aforismo
“O homem religioso, o místico, 

tenta explorar o mistério da morte. 
Ao explorar o mistério da morte, ele 
inevitavelmente vem a conhecer o 

que é a vida, o que é o amor.”

(Osho)

1927 — Abdon Felinto Milanez, 
engenheiro civil, músico erudito, 
compositor e administrador (PB)
1999 — Marcos Rey, 
jornalista, escritor e publicitário 
brasileiro

Mortes na História

Obituário
Contardo Calligaris
30/3/2021 – Aos 72 anos, 
em São Paulo (SP), de 
câncer. Escritor e psica-
nalista radicado no Brasil 
desde a década de 1980. 
Era nascido na Itália. 
Autor de livros como ‘Cartas a um jovem te-
rapeuta’, ‘O conto do amor’ e ‘Hello, Brasil!’. 
Natural de Milão, foi colunista do jornal Fo-
lha de São Paulo por mais de duas décadas, 
desde 1999. Teve extensa formação acadê-
mica, que envolveu Epistemologia Genética, 
Letras, Filosofia e Psicologia Clínica.

Foto: Rascunho

George Lopes Leite
30/3/2021 – Aos 70 anos, 
em Brasília (DF), pelo novo 
coronavírus. Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Ter-
ritórios (TJDFT). Natural 
de Mossoró (RN), ingressou na magistratura 
em agosto de 1988. Em outubro de 2006, 
foi promovido por antiguidade a desembar-
gador. Antes de virar juiz, foi procurador do 
Distrito Federal. Também foi presidente da 
Associação dos Magistrados do DF (Amagis-
DF), membro e ouvidor-geral do TER-DF. Ele 
integrou a Comissão Apuradora no Referendo 
Sobre Comércio de Armas em 2005. 

Foto: Correio Braziliense

Rochelle Hager
30/3/2021 – Aos 31 anos, 
em Farmington, no estado 
do Maine (Estados Uni-
dos), após um acidente de 
carro. Estrela do TikTok 
que ficou conhecida na 
rede social com seu nome de usuário @
roeurboat3. Ela tinha 133 mil seguidores 
no TikTok e suas publicações chegavam a 
alcançar mais de 1,2 milhão de curtidas. 
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Selmo Donizetti Mazetto
30/3/2021 – Aos 56 anos, em 
Uberaba (MG), de covid-19. 
Padre da Arquidiocese de 
Uberaba, no Triângulo Minei-
ro. Era pároco na Paróquia 
Pessoal Nossa Senhora da 
Saúde de Uberaba, capela 
localizada dentro do Hospital São Domingos, 
onde ele estava internado na UTI há cerca de 
um mês.

Foto: Arquidiocese de Uberaba

Gordon Liddy
30/3/2021 – Aos 90 anos, na 
Virgínia (Estados Unidos), de 
causa não revelada. Um dos 
responsáveis pela operação 
clandestino que provocou o 
escândalo Watergate e levou 
à renúncia do presidente 
norte-americano Richard Nixon. Ex-agente do 
FBI, orquestrou ao lado de um ex-agente da 
CIA, Howard Hunt, a operação de 1972 em que 
dois homens se fizeram passar por encanado-
res para entrar na sede nacional do Partido 
Democrata, localizada no Edifício Watergate, 
principalmente para instalar microfones. Após 
a revelação pelo jornal Washington Post, Nixon 
enfrentou um processo de destituição e renun-
ciou antes do fim do processo. 

Foto: AFP

Paulo Pedro Seródio Garcia
29/3/2021 – Aos 80 anos, em 
Campos dos Goytacazes (RJ), 
de parada cardíaca. Monse-
nhor da Paróquia Sagrado 
Coração de Jesus, em Campos 
dos Goytacazes. Foi vigário-ge-
ral, pároco da Catedral Dioce-
sana, assessor nacional da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) na Pastoral dos 
Ciganos e artista sacro (mosaico de Aparecida na 
Basílica da Anunciação, em Belém, no Pará).

Foto: Acervo Pessoal

Cássio Laia
29/3/2021 – Aos 31 anos, 
em Boa Vista (RR), vítima do 
novo coronavírus. Cantor e 
compositor roraimense que 
fazia sucesso entre o público 
que gosta do estilo sertanejo. 
Era natural do município de 
São Luiz do Anauá, sul de Roraima. Também 
era professor de música no Centro de Educação 
Sesc Roraima. 

Foto: Divulgação

Flávio Massone
29/3/2021 – Aos 80 anos, em 
Botucatu (SP), de covid-19. 
Professor emérito da Faculda-
de de Medicina Veterinária e 
Zootecnia (FMVZ) da Unesp, 
em Botucatu. Acadêmico era 
um dos grandes nomes da 
anestesiologia veterinária no país. Desenvolveu 
um respirador artificial para uso em cirurgia de 
animais de grande porte, em formato de maleta 
portátil. Foi o responsável pelo reconhecimento 
da Anestesiologia Veterinária como especiali-
dade no Brasil. Também foi diretor científico 
do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesio-
logia Veterinária por dois mandatos e atuava 
atualmente como vice-presidente da Sociedade 
Paulista de Anestesiologia Veterinária. 

Foto: Facebook

Juarez Altafin
30/3/2021 – Aos 99 anos, 
em Uberlândia (MG), de 
covid-19. Ex-reitor da 
Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), 
onde lecionou na área 
de Direito. Em 1992, se 
aposentou. Foi criador e primeiro diretor da 
Faculdade de Ciências Econômicas de Uber-
lândia. Nasceu em Uberlândia, em 1922, e 
se formou na então Faculdade Nacional de 
Direito da Universidade do Brasil, em 1949. 
Foi promotor de Justiça em Estrela do Sul 
e Cabo Verde, municípios de Minas Gerais; 
juiz de direito nas comarcas de Cabo Verde, 
Monte Alegre de Minas e Prata. Também foi 
desembargador federal do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 3ª Região.

Foto: Milton Santos

José Salomon Altstut (Pepe)
25/3/2021 – Aos 83 anos, 
em São Paulo (SP), após 
complicações da covid-19. 
Empresário argentino que 
era dono do Memorial Ne-
crópole Ecumênica, o maior 
cemitério vertical do mundo, 
localizado em Santos (SP). Ele iniciou no ramo 
imobiliário, da construção civil, e começou a 
erguer o cemitério em 1983 que, atualmente, 
conta com mais de 14 mil lóculos distribuídos 
em 14 andares. Também sempre foi atuante na 
área esportiva. O Grupo Memorial patrocina 
atletas de várias modalidades, como triatletas, 
ciclistas, corredores, boxeadores, sempre com 
o objetivo de divulgar Santos em todo o Brasil 
e no exterior.

Foto: Alexsander Ferraz

Sérgio Silva
25/3/2021 – Aos 71 anos, em 
Curitiba (PR), em decorrência 
de uma parada cardiorrespira-
tória. Radialista ligado ao tea-
tro, à música popular brasileira 
e ao esporte. Fez a cobertura da 
Copa do Mundo do México, em 
1986, com a equipe da Rádio Cidade. Apresentou 
programas de jornalismo e musicais nas Rádios 
Colombo, Ouro Verde, Caiobá, Cidade, Clube 
Paranaense, Paraná Educativa e Evangelizar. 

Foto: Arquivo Pessoal

Larry McMurtry
25/3/2021 – Aos 84 anos, de 
parada cardíaca. Escritor nor-
te-americano famoso por ter 
co-redigido o roteiro do filme 
‘O Segredo de Brokeback Mou-
ntain’. Ele dividiu o Oscar com 
Diana Ossana em 2006 pelo 
roteiro desse filme, adaptação de uma história 
de Annie Proulx, na qual o escritor texano revi-
sita o faroeste, seu gênero favorito, sob a ótica 
de um amor homossexual entre dois caubóis.

Foto: AFP

Jessica Walter
24/3/2021 – Aos 80 anos, em 
Nova Iorque (Estados Uni-
dos). Atriz norte-americana 
conhecida por sua atuação na 
série ‘Arrested Development’ 
(pelo papel, ela recebeu uma 
indicação ao Emmy como me-
lhor atriz coadjuvante em série de comédia em 
2005). Morreu enquanto dormia em sua casa. Ela 
também foi responsável pela voz da mãe da série 
‘Família Dinossauro’, Fran da Silva Sauro, nos 
Estados Unidos. Ao Emmy, ao longo da carreira, 
foi indicada ao principal prêmio da televisão 
norte-americana outras três vezes, e recebeu 
uma estatueta por sua atuação como a protago-
nista na minissérie ‘Amy Prentiss’, em 1975.

Foto: Rich Fury

Toshihiko Koga
24/3/2021 – Aos 53 anos, 
em Tóquio (Japão), de câncer. 
Judoca japonês que conquistou 
a medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Barcelona, em 
1992, na categoria de menos de 
71 quilos. Nascido em 1967, na 
Província de Fukuoka, era da Escola de Judê Ko-
dogakusha, em Tóquio. Ganhou títulos nacionais 
consecutivos na juventude e levou a medalha de 
bronze no Campeonato Mundial de Essen. Deixou 
os tatames em 2000 e fundou a sua escola de 
judô, onde treinou a judoca Ayumi Tanimoto, que 
ganhou as medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos 
de Atenas, em 2004, e de Pequim, em 2008. 

Foto: Divulgação

Luiz Ordine (Luizão)
24/3/2021 – Aos 85 anos, 
em Itatiba (SP), de covid-19. 
Papai Noel voluntário que 
saia às ruas para levar doces 
a crianças. Era dono de uma 
funerária e ficou em evidência 
em um caso curioso de 2017, 
quando foi apedrejado por crianças após acaba-
rem os doces natalinos que distribuía. 

Foto: Facebook

Luiz Gonzaga Neto
25/3/2021 – Aos 51 anos, 
em decorrência da covid-19. 
Ex-presidente do Ferroviário, 
onde assumiu em 2011. Foi 
também empresário e candi-
dato a vereador de Fortaleza 
(CE), nas últimas eleições municipais. 

Foto: Divulgação

José Alves
zavieira2@gmail.com

# Três mulheres mortas por dia
Entre março e dezembro de 2020, ao menos 1.005 
mulheres morreram vítimas do feminicídio no Bra-
sil, o equivalente a três mulheres assassinadas por 
dia. O número foi apresentado no último monitora-
mento da série ‘Um vírus e duas guerras’. Os dados 
são referentes a 24 estados e o Distrito Federal. Pa-
raná e Sergipe não enviaram os dados solicitados.

Breves & Curtas
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 08.008 –SE-
CRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15 451 1010 1018 – CONSTRUÇÃO REFORMA NO CEMI-
TÉRIO PÚBLICO. VIGÊNCIA: até 28/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alcantil e: CT Nº 25019/2021 - 01.03.21 - EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA 
LTDA - R$ 71.951,07.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP00018/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00018/2021, 
que objetiva: AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EXATA CONSTRUCOES, ENGENHARIA E IMOBILIARIA LTDA - R$ 
71.951,07.

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

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00013/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 00013/2021, do tipo menor preço global, a Contratação de empresa para o recolhimento, 
transporte, recebimento e destinação final de resíduos sólidos (lixo urbano) em aterro sanitário 
do município de Aguiar, cuja abertura será no dia 20.04.2021 às 08:30 horas, na sala de licitação 
deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, centro – Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido 
na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo emailpref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 31 de  Março de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00014/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de pneus de primeira 
linha (não remoldado, não recauchutado), cuja abertura será no dia 20.04.2021 às 09:30 horas, 
na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar--PB. O 
edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.
br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Email pref.
aguiar@hotmail.com

Aguiar-PB, 31 de Março de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00015/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00015/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição/fornecimento de peças, 
cuja abertura será no dia 20.04.2021 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Email pref.aguiar@hotmail.com

Aguiar-PB, 31 de março de 2021.
MARIA DE FATIMA DE MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar - PB, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, vem pelo 
presente CONVOCAR a empresa FFC SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA, 
cadastrada no CNPJ nº 01.767.395/0001-15, para assinatura do contrato, conforme item 15.1 e 
15.2 do edital, art. 64 § 2º c/c o art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis. O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis.  

Aguiar-PB, 31 de Março de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de cestas básicas para a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura 

Municipal de Areia–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Areia: 02130 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– 08 244 1023 2106 Manut de Outros Programas do FNAS – 339030 – Material de Consumo / Fonte: 
Transferências de Recursos do FNAS / 08 244 1023 2113 Concessão de Benefícios Eventuais – 
339032 – Material de Distribuição Gratuita – Fonte: REcursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 
00070/2021 - 29.03.21 - DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 50.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa 
Física ou Jurídica para Prestação de Serviço de Locação de Caminhão Pipa com Capacidade a partir 
de 10 mil litros, com motorista para execução de serviços de abastecimento das comunidades rurais 
conforme necessidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Areia/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEAN PEREIRA PASSOS - R$ 32.800,00; 
MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO - R$ 65.200,00.

Areia - PB, 31 de Março de 2021
ANTONIO FERNANDO DA SILVA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-

blica de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA 
O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE 
ENSINO – AREIA/PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 14h00mindo dia 

26 de Abril de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Cen-
tro - Areia - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. 

Areia - PB, 24 de Março de 2021
SUZANA CANDIDO DA SILVA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de Peixes 
Congelados, para serem distribuídos com famílias carentes deste Município durante o período 
da semana santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR 
LOURENCO DE AMORIM – ME - R$ 25.200,00.

Borborema - PB, 25 de Março de 2021
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peixes Congelados, para serem distribuídos com famílias carentes 
deste Município durante o período da semana santa. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3.3.90.32.01 Material de Distribui-
ção Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00032/2021 - 26.03.21 - ADEMIR LOURENCO DE 
AMORIM - ME - R$ 25.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 002/2021

O MUNICÍPIO DE BOM JESUS - PB torna público para conhecimento dos interessados nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão online e presencial 
(simultâneos) de bens móveis inservíveis, nº 002/2021 do tipo maior lance, que será realizado 
pelo Leiloeiro Oficial o Senhor José Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015. O leilão será 
realizado no dia 15/04/2021 às 09:00 horasno Ginásio da EMEIF, Maria do Carmo Gonçalves no 
Centro deste Município. Maiores informações estarão disponíveis na sala da CPL no prédio sede da 
Prefeitura Municipal,com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 ou no site: www.abrantesleiloes.com.

Bom Jesus - PB, 30de março de 2021.
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Abril de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BOM JESUS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 31 de Março de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:30 horas do dia 15 de abril de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e 
não perecíveis e material de limpeza para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde 
do Município de Bom Jesus. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 31 de Março de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

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

Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 10:30 horas do dia 15 de ABRIL de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e 
material odontológico e laboratorial fornecido de forma parcelada, destinados a farmácia Básica do 
Município, conforme solicitação da Secretaria de Saúde (Fundo Municipal de Saúde). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 31 de Março de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE ERRATA
A pregoeira oficial comunica que no aviso de remarcação dos pregões presenciais onde se lê 

mês “03” leia-se “MÊS 04” permanecendo as mesmas datas. Dúvidas entrar em contato através 
do E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br  

MODALIDADE E Nº DATA E HORÁRIO OBJETO

PP 010/2021 Seg. 05/04/2021, 10:00 Aquisição parcelada de Gêneros 
Alimentícios

PP 001/2021 Seg. 05/04/2021, 13:30 F o r n e c i m e n t o  p a r c e l a d o  d e 
combustível

PP 005/2021 Ter. 06/04/2021, 10:00 Fornecimento parcelado de material 
de limpeza

PP 008/2021 Ter. 06/04/2021, 13:30 Fornecimento parcelado de Gás GLP.

PP 009/2021 Qua. 07/04/2021, 10:00 Aquisição de medicamentos para a 
Sec. de Saúde

Cruz do Espírito Santo - PB, 31 de março de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00007/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2021, 
que objetiva: Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Capitão Pedro Moreira, 110, centro 
desta cidade, destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR deste município de Cacimba 
de Dentro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCIANO 
SOARES TARGINO - R$ 7.200,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 10 de Março de 2021
 VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Severino Câmara da Cunha, 222, 

centro desta cidade, destinado a Central de Distribuição – Almoxarifado, objetivando o recebimento, 
armazenamento e distribuição de produtos adquiridos pela Administração Municipal – Cacimba de 
Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2021. DOTAÇÃO: Orçamento 
de 2021 – Recursos Próprios do Município de Cacimba de Dentro/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) 
– 03.000 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 04.122.2003.2003 – ELEMENTOS 
DE DESPESAS: 3.3.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: 
até 10/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 
00024/2021 - 11.03.21 - MARIA LUCIA FERREIRA ROSENDO - R$ 13.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00006/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00006/2021, 
que objetiva: Locação de imóvel residencial, localizado na Rua Severino Câmara da Cunha, 222, 
centro desta cidade, destinado a Central de Distribuição – Almoxarifado, objetivando o recebimento, 
armazenamento e distribuição de produtos adquiridos pela Administração Municipal – Cacimba de 
Dentro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA LUCIA 
FERREIRA ROSENDO - R$ 13.200,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 10 de Março de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material didático, expediente e escolar, destinados a diversas secretárias 

da prefeitura, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e 
ao PDDE durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 
1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 015 3.3.90.30 00 
001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMEN-
TO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 027 
3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 
1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 048 3.3.90.30 00 
001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 068 3.3.90.30 
00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 088 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE 
CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 
606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 169 
3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 191 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 
368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 305 3.3.90.30 00 001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 343 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE,152 3.3.90.30 00 214.0000 – MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNAS, 239 3.3.90.30 00 311 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00036/2021 - 31.03.21 - FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - R$ 279.924,40; CT 
Nº 00037/2021 - 31.03.21 - LUCIEUDO MARIA DA SILVA - ME - R$ 69.118,35; CT Nº 00038/2021 
- 31.03.21 - WW COMERCIAL EIRELI - R$ 4.451,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00012/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPE-

CIALIZADOS NA ELOBARAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA POR 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANO ( LIXAO) E IMPLANTAÇÃO DE CORTINA VEGETAL(PRAD) NA 
CIDADE DE IGARACY–PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Japf 
Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda - CNPJ 10.651.152/0001-08. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (0..) ...

Igaracy - PB, 31 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELOBARAÇÃO DE PROJETO 

DE RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS URBANO ( LIXAO) E 
IMPLANTAÇÃO DE CORTINA VEGETAL(PRAD) NA CIDADE DE IGARACY–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Igaracy:07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HIDRICOS 20 606 1002 
2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HIDRICOS 171 3.3.90.92 
39 00 001.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICOS.. VIGÊNCIA: até 
26/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00042/2021 - 
31.03.21 - JAPF ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, APARTIR DO ANO 2018 EM BOM ESTADO 

DE CONSERVAÇÃO, REVISADA, CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, COM CONDUTOR, 
PARA A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IGARACY –PB (TFD). FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1011 2017 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 
– FATOR TRANSIÇÃO E PONDERA 103 3.3.90.39 00 214 .0000 OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00035/2021 - 12.03.21 - LUIZ SANCHO 
DE FARIAS FILHO 25254124865 - R$ 12.750,30.

 Publicação por Incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 202103332  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO DA AUTARQUIA ESPECIAL 

MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – EMLUR NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA 
SELETIVA NA CIDADE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes do Processo nº 202103332, referente à Dispensa de 
Licitação nº 002/2021, no parecer emitido pela Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos 
do artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, ACOLHO O PARECER, HO-
MOLOGO e RATIFICO o procedimento ora escolhido, em favor da empresa:

Empresa CNPJ Nº Valor R$
IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 38.047.695/0001-30 R$ 6.000,00

pelo valor Global de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para fornecimento do objeto em referência, 
com base no Art. 24, Inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações, em conseqüência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado 
diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Publique-se e Cumpra-se.                             
João Pessoa, 24 de Março de 2021.

RICARDO JOSÉ VELOSO
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 22.277/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2021
CHAVE CGM: IGAI-SO53-LUVW-SVVR
DATA DE ABERTURA: 19/04/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELE-

TROLÍCITAS DE GRANDE VOLUME – SORO PARA 2021.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Everaldo 

Francisco da Silva Junior torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recurso: SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 
10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 
9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 31demarço de 2021. 
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PROCESSO

 Nº 22.554/2019
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10.075/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE OPME (PRÓTESE 

DE CABEÇA DE RÁDIO) PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GO-
VERNADOR TARCÍSIO BURITY – CHMGTB.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira Oficial, Sra. 
Franciny do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que o certame 
acima referenciado deflagrou-se FRACASSADO. O lote 01 por inabilitação da empresa. Consultas 
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08h às 12h e das 13h às 17h, pelo Fone: 
(83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 

João Pessoa, 31 de março de 2021. 
FRANCINY DO NASCIMENTO LEAL

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – “Sine Die”
Processo Administrativo 

nº 011/2021
Pregão Presencial 

nº 004/2021
Objeto: locação de 02 (dois) veículos, do tipo carro pipa, destinados a atender as necessidades 

do município. A Prefeitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que a data de 
abertura referente a licitação em epígrafe, foi adiada “Sine Die”. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala 
da CPL, na Av. Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas 
ou através do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com. Logradouro – PB, 31 de março de 2021.

José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – “Sine Die”
Processo Administrativo 

nº 012/2021
Pregão Presencial 

nº 005/2021
Objeto: locação de 01 (um) veículo, destinado a atender as necessidades do município. A Pre-

feitura Municipal de Logradouro – PB, comunica aos interessados que a data de abertura referente 
a licitação em epígrafe, foi adiada “Sine Die”. MAIORES INFORMAÇÕES: Sala da CPL, na Av. 
Francisco Gomes, 06, Centro, Logradouro – PB, no horário das 08:00 às 13:00 horas ou através 
do e-mail: logradourolicitacoes@gmail.com. 

Logradouro – PB, 31 de março de 2021.
José Marinaldo da Cruz
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão presencial 
nº 00009/2021. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA:IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - EPP
OBJETO: A contratação de empresa para a realização de serviços de serviços técnicos es-

pecializados de consultoria para elaboração de planos de trabalho, elaboração de projetos de 
engenharia, acompanhamento dos referidos projetos juntos aos ministérios e secretarias de estado 
e assessoramento a todos os pleitos do município em órgãos públicos.

VALOR GLOBAL R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais)
OLHO D´ÁGUA - PB, em 22 de Março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO -Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Aquisição de matérias de limpeza 
Pregão presencial nº 00002/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA-EPP
OBJETO: Aquisição de matérias de limpeza domiciliar e higiene pessoal, destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB
VALOR GLOBAL R$ 26.924,00 (vinte e seis mil e novecentos e vinte e quatro reais).

OLHO D´ÁGUA - PB, em 24 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO -Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Aquisição de matérias de limpeza 
Pregão presencial nº 00002/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA-EPP
OBJETO: Aquisição de matérias de limpeza domiciliar e higiene pessoal, destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB
VALOR GLOBAL R$ 28.356,50 (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 

centavos)
OLHO D´ÁGUA - PB, em 24 de Março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Aquisição de matérias de limpeza 
Pregão presencial nº 00002/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA: ROSELI DA SILVA DANTAS-MEI
OBJETO: Aquisição de matérias de limpeza domiciliar e higiene pessoal, destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB
VALOR GLOBAL R$ 1.515,00 (hum mil, quinhentos e quinze reais). 

OLHO D´ÁGUA - PB, em 24 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 000006/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados o aviso de adiamento da reunião para aceitação 
de itens classificados em segundo lugar do PREGÃO PRESENCIAL nº 0006/2021, em razão do 
decreto do feriado decertado estadual e municipal antecipando feriados. A abertura seria no dia 
30.03.2021 às 08:30 horas, contudo a reunião passar a ser no dia 05/04/2021, as 09:00 horas, 
na no mesmo endereço. 

Olho D’água-PB, 31 de Março de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Fornecimento de refeição
Pregão presencial nº 00011/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA DAMIÃO FERNANDES CIDELINO – MEI
OBJETO: Fornecimento de café da manhã, almoço, jantar e lanches, destinados a todas as 

secretarias do município de Olho D’água-PB
VALOR GLOBAL R$ 111.040,00 (cento e onze mil e quarenta reais). 

OLHO D´ÁGUA - PB, em 24 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão presencial nº 00014/2021. 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA.
CONTRATADA:POSTO DE COMBUSTIVEIS TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI – ME
OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento na Cidade de Joao Pessoa-PB, de 

forma parcelada, destinados abastecimento dos veículos oficias e locados, mediante as necessi-
dades das secretarias.

VALOR GLOBAL R$ 632.690,00 (seiscentos e trinta e dois mil, seiscentos e noventa reais). 
OLHO D´ÁGUA - PB, em 29 de Março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita
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Prefeitura Municipal de Piancó
EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preçosnº 00002/2021
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADA: EMLURP – EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA 
Objetivo: serviços de recebimento e destinação final de resíduos sólidos urbanos e materiais 

proveniente de poda de árvores do município de Piancó-PB.
Valor Mensal R$ 27.002,09 (vinte e sete mil, dois reais e nove centavos).
Valor Global R$ 324.025,05 (trezentos e vinte e quatro mil, vinte e cinco reais e cinco centavos).

Piancó-PB, 31 de Março de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Peixes Congelados, para serem distribuídos na ocasião da semana santa 
com famílias carentes deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS e TRIBUTOS: 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Pilões e: CT Nº 00024/2021 - 25.03.21 - ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - R$ 89.700,00.

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00028/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: M. S. S. CAMPOS– ME; CNPJ nº 08.640.533/0001-40.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos especiali-

zados no acompanhamento dos Serviços e Programas do SUAS, Capacitação das Equipes Técnicas 
junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania do município de Piancó-PB.

Valor Global Estimado:R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais).
Piancó-PB, em 31 de março de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00028/2021, em favor da empresaM. S. S. CAMPOS – ME; CNPJ nº 
08.640.533/0001-40,tendo como objeto a Contratação de empresa especializada em prestação de 
serviços técnicos especializados no acompanhamento dos Serviços e Programas do SUAS, Capa-
citação das Equipes Técnicas junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania 
do município de Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e 
cinquenta reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme 
art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em 31 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição de 
Peixes Congelados, para serem distribuídos na ocasião da semana santa com famílias carentes 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ADEMIR 
LOURENCO DE AMORIM - R$ 89.700,00.

Pilões - PB, 24 de Março de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

ESTADO DA PARAIBA 
CÂMARA MUNICIPAL DE PITIMBU

COMUNICADO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que o pregão presencial que realizar-se – ia no dia 08 de abril de 2021, será 
adiado para o dia 15 de abril de 2021, devido a Medida Provisória do poder Executivo Estadual n º 
295 de 24 de março de 2021 que instituiu feriado estadual do dia 29.03.2021 até o dia 01.04.2021.  
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3299-1448 / 3299-1010. 

PITIMBU, 29  DE MARÇO DE 2021
RODRIGO LEITE LINS 
PREGOEIRO OFICIAL 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER  DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETAIAS DESTE 
MUNICÍPIO. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 15 de Abril de 2021. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 15 de Abril de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº /99; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Março de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA 

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de forma parcelada de Medicamentos Psicotrópicos para atender as 

necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Riacho de Santo Antonio-PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico Nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 02.080 – SEC. DE SAÚDE/
FMS - 02080.10.301.2013.2019 – 02080. 10. 301.2013.2020 – 02080. 10.302.2015.2022 - 02080. 
10.302.2015.2032 -02080.10.304.2013.2023 –02080.10.301.2013.2089–Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o dia 31 de dezembro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00017/2021 
- 26.03.21–ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA–Valor R$ 58.170,60; 
CNPJ 31.187.918/0001-15. CT Nº. 00018/2021 – 26.03.21 – CIRURGICA MONTEBELLO LTDA- Valor 
R$ 7.633,50 – CNPJ 08.674.752/0001-40. CT Nº. 00019/2021 – 26.03.21 –EXEMPLARMEDCO-
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Valor R$ 580,00 – CNPJ 23.312.871/0001-46.
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021

Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 
pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo: Allfamed Comércio Atacadista 
de Medicamentos  Ltda. – CNPJ Nº. 31.187.918/0001-15, Itens: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21-22-23-24-28-29-31-32-33-34-35-36-37-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-
51-52-53-56-58-61-62-63-64-65-66-67. Valor: R$ 58.170,60.CirúrgicaMontebelloLtda – CNPJ Nº. 
08.674.752/0001-40, Itens: 1-11-25-26-27-30-39-54-55-57-60 – Valor: R$ 7.633,50. Exemplarmed 
Comercio de Produtos Hospitalares Ltda. CNPJ Nº. 23.312.871/0001-46 – Itens: 38-59 – Valor: 
R$ 580,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 19 de Março de 2021.
HILDA LUCIA BARBOSA 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
 AVISO HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado parecer jurídico da Pro-

curadoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº. 0004/2021, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de Medicamentos Psicotrópicos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Riacho de Santo Antonio-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: Allfamed Comércio Atacadista de Medicamentos Ltda – CNPJ Nº. 31.187.918/0001-
15. Valor: R$ 58.170,60. CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ Nº. 08.674.752/000140 - Valor 
R$ 7.633,50. EXEMPLARMED  COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – Valor R$ 
580,00 – CNPJ Nº. 23.312.871/0001-46. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 26 de Março de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Dep. 
Alvaro Gaudêncio, 60 - Centro - Serra Branca - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Abertura da sessão publica: 08:00 
horas do dia 13 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 13 de Abril de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3354–1225. E-mail: cplserrabranca@gmail.com. Edital: http://www.serrabranca.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Serra Branca - PB, 30 de Março de 2021
HYAGO CÉSAR LIMA FEITOSA

Pregoeiro Oficial 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00004/2021, 
para o dia 20 de Abril de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 31 de Março de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00016/2021, 
onde se lê: “por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br”; leia-se: “por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br”. Informações: das 08:00 as 13:30 horas dos dias úteis, na Avenida 
Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.
com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 31 de Março de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS 
DE PREST. DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE/PB

RUA JOÃO DE LEMOS PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE – TELEFONE (83)3321-3155
CAMPINA GRANDE-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, convoca todos os trabalhadores daempresasMARANA-
TA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NOCNPJ: 03.325.436/0001-
49; MANASEG SERVICOS, COMERCIO E MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA 
EIRELI, INSCRITA NO CNPJ: 24.554.773/0001-88; CONTRATE – SERVIÇOS LTDA – EPP, INS-
CRITA NO CNPJ: 10.774.803/0001-57; AGAPE – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ: 07.990.965/0001-18, lotados no Município de Campina Grande/PB para discutir no dia06 
de abrilde 2021(seis de abril de dois mil e vinte e um) o Acordo Coletivo de Trabalho, através de 
Assembleias Setoriaisdurante todo o dia 06.04.2021, onde essas empresas prestam serviços, para 
discutir e deliberar as seguintes pautas:

1. Leitura do edital de convocação;
2. Autorizar o sindicato a negociar em nome da categoria;
3. Discutir as cláusulas que irão compor o acordo;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

CAMPINA GRANDE (PB), 31/03/2021
Alexandre Pereira da Silva
Presidente do SINTEPS-CG

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS  Nº 01/2021
Registro CGE Nº 21-00397-0 20/04/2021 10:00

Obras de Recuperação do Pátio 
Interno do Porto de Cabedelo
Va lo r  es t imado da  obra :  R$ 
622.256,79
Prazo de execução: 30 (trinta) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 31 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 31/2020

Registro CGE Nº 21-00233-6
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 31/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da PB-348, Trecho: Travessia Urbana da cidade de São José de Caiana na Paraíba).) , que após 
análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital 
da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificada a Empresa 

CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP  - R$ 622.256,72
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.

João Pessoa, 31 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021     
Registro CGE Nº 21-00406-7 04/05/2021 11:00

Obras de Pavimentação da Rodovia PB-
087, Trecho: Pilões/Entr. PB-085 (Serraria)
Valor estimado da obra: R$ 8.386.174,85
Prazo de execução: 450 (quatrocentos e 
cinquenta) dias corridos

No Edital da Concorrência, item 10.3 subitem 10.3.1 e) onde se lê “DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS referentes a 2019”, leia-se “ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, conforme legislação vigente ”

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas.
licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 31 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 16/2020     
Registro CGE Nº 21-00395-4

04/05/2021 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação 
Asfaltica da da Rodovia PB-100, Trecho: 
Queimadas/Fagundes
Valor estimado da obra: R$ 19.260.957,93
Prazo de execução: 720 (setecentos e 
vinte) dias corridos

No Edital da Concorrência, item 10.3 subitem 10.3.1 e) onde se lê “DEMONSTRAÇÕES CONTÁ-
BEIS referentes a 2019”, leia-se “ DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, conforme legislação vigente ”

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 31 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS  Nº 
02/2021
Registro CGE Nº 21-00396-2

20/04/2021 11:00

Obras de Conservação Rotineira (Drenagem 
Superficial Profunda e Obras de Conten-
ção) na Malha Rodoviária Pavimentada 
do Estado da Paraíba sob jurisdição das 
Residências Rodoviárias de Sumé e Patos
Valor estimado da obra: R$ 1.408.257,19
Prazo de execução: 720 (setecentos e vinte) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas.
licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 31 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Drogaria Drogavista LTDA (Redepharma- CNPJ 00.958.548/0032-45) torna público que requereu 
a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a licença de operação para atividade drogaria, localizada 
no endereço Parque Solon de Lucena, 263, Centro.

ASra.VERÔNICA DE LOURDES BATISTA ACIOLY, CPF 907.675.944-87, torna público que reque-
reuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLICENÇA DE 
OPERAÇÃO - LO, para regularização de construção de imóvel residencial unifamiliar, localizado na 
Av. José Américo de Almeida Filho, s/n, Quadra 04, Lote 09, Areia Dourada – Cabedelo/PB. CEP 
58101-212. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 
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