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Estado investe R$ 435,17 mi em 
rodovias e mobilidade urbana
Programa irá beneficiar toda a PB com obras e recuperação de estradas, garantindo, ainda, emprego e renda. Página 3

Foto: Roberto Guedes

João Azevêdo, durante o lançamento 
do programa: investimentos 
garantem as condições necessárias 
para enfrentar a crise no pós-pandemia

 

Foto: Marcus Antônius

Aumento salarial de vereadores 
volta a ser discutido na Câmara
Bispo José Luiz propôs derrubar o veto do então prefeito 
Luciano Cartaxo, mas matéria foi retirada de pauta, 
ontem, por receio de “repercussão negativa’. Página 14

Colunas
Eu comecei a escrever pelo tema da 

memória, mas foram as mulheres a minha 
grande inspiração. Em todos esses anos tenho 

escrito pra e por elas.  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

Paraíba

Últimas

Vítima de covid Cineasta Ely Marques 
deixa legado de arte e militância. Página 9

O ideal é você diversificar sua 
carteira de investimentos, aplicando recursos 

tanto em ativos de Renda Fixa, como em 
ativos de Renda Variável.  Página 17

Flávio Uchôa

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

264.640

13.023.189

131.593.180

5.949

333.153

2.856.632
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

532.477

24.526.163

664.643.866

Gás de cozinha chega a R$ 100 
após o quarto reajuste no ano
Petrobras também anunciou aumento, só que no preço 
do gás natural, que sobe 39%, impulsionado pela ele-
vação do valor do petróleo e do IGP-M. Páginas 17 e 18

Pandemia Brasil contabiliza mais de 13 milhões 
de pessoas infectadas com covid-19. Página 4

Foto: Reprodução

Cuide de si e
       do próximo

USE ÁLCOOL
EM GEL 70%

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO

USE MÁSCARA

Foto: Marcus Antonius
Foto: Evandro Pereira

Tragédia em Mangabeira Corpo de Bombeiros investiga explosão 
que matou mãe e filho, e casas na vizinhança são interditadas. Página 7

Novo decreto em vigor Estabilidade nos casos de covid-19 na 
Paraíba permite flexibilização, avalia Procuradoria-Geral do Estado. Página 5
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Não raro se escuta, de pessoas sensatas, seja nas filas dos 
supermercados, seja nas alas da vacinação, que “a vida deve 
prosseguir, apesar da pandemia do novo coronavírus”. Querem 
dizer, com isso, que é preciso ter pensamentos e atitudes posi-
tivas e não se deixar abater pelo contexto atual. No entanto, ao 
contrário do que muita gente pensa, essa conduta e esse juízo 
não implicam no descumprimento das normas de segurança sa-
nitária.

Esse mesmo raciocínio, tudo leva a crer, norteia a ação ad-
ministrativa do governador da Paraíba, João Azevêdo (Cidada-
nia). Por um lado, o gestor cuida de garantir assistência médica 
e hospitalar de qualidade à população, e por outro, se esforça 
para cumprir seu programa de governo, cuja base é a promoção 
da dignidade humana, por meio de políticas públicas que pro-
porcionam desenvolvimento econômico e social. 

A pandemia, portanto, não é desculpa para a inércia. Em 
meio às urgências sanitárias, que não são poucas, João Azevêdo 
ainda encontra tempo e disposição para gerir os projetos que 
já foram implantados, e colocar em prática seus novos planos 
administrativos. Prova do aqui se afirma foi o lançamento que o 
gestor paraibano fez, ontem, do programa de obras rodoviárias 
e de mobilidade urbana, orçado em R$ 435,17 milhões.

É importante salientar que, desse dinheiro, não há um tos-
tão vindo de fora. Todos os reais e centavos são oriundos do 
tesouro estadual, e vão garantir a pavimentação e a restauração 
de rodovias, além de melhorar a mobilidade urbana em várias 
cidades. A ampliação qualificada da infraestrutura de transpor-
te impulsiona a indústria e o comércio, favorecendo a geração 
de emprego e renda em todas as regiões do estado. 

Abrir leitos e estradas não é fato administrativo isolado, na 
gestão cidadã de João Azevêdo. Há poucos dias, diante do agra-
vamento da crise sanitária, o governador anunciou uma série de 
medidas destinadas a proteger os setores sociais mais vulnerá-
veis. Isso não se consegue com gerenciamento inábil e desequi-
líbrio fiscal. A Paraíba está no comando de si mesma, e pode ir 
ainda mais longe, se cada um fizer a sua parte. 

No timão A segunda onda 
Desde o início dessa pandemia, quan-

do o mundo mergulhou nesta realidade 
sombria que ameaça o futuro da huma-
nidade, tenho me comportado como um 
soldado, valente, disposto e pronto para 
a luta. Inspirado nas lições do meu pai – 
“é na adversidade que o homem cresce, 
se fortalece e descobre a sua capacidade 
de superação dos problemas” – não me 
intimidei com a estatura do adversá-
rio. Procurei respeitá-lo, observar o seu 
comportamento, seguir os protocolos de 
segurança e levar a vida adiante, sem in-
terromper o meu trabalho e mantendo o 
meu compromisso com os leitores.

Acreditando em Deus e em sua pro-
teção Divina, direcionei 
o meu foco para a coluna, 
que mantenho há 46 anos 
na Imprensa paraibana, e 
nos textos que publicamos 
aqui nesse generoso espa-
ço em A União. Até que, em 
dezembro do ano passado, 
quando a doença apresen-
tava enganosos sinais de 
declínio nas estatísticas oficiais, comecei 
a apresentar sinais preocupantes de uma 
tosse seca e intermitente, acompanhada 
de uma irritação na garganta. Exames clí-
nicos realizados no Laboratório Maurilio 
de Almeida confirmaram que eu havia 
sido infectado pela covid-19. 

Orientado pelo médico Túlio Petrucci, 
me recolhi em casa e passei a cumprir iso-
lamento de 15 dias. Nesse interim, realizei 
exames de tomografia para acompanhar o 
funcionamento dos pulmões; tomei medi-
camentos diversos e atravessei a tormenta 
sem maiores problemas, praticamente as-
sintomático. Pensei estar livre dessa ameaça 
infernal, acreditando numa suposta imuni-
dade adquirida pelos meus anticorpos. “Um 
raio não cai duas vezes no mesmo lugar”, 
diziam amigos na tentativa de me convencer 
de que nada mais me aconteceria. 

Ledo engano. Três meses depois es-
tava reinfectado e, dessa vez, com bem 
mais intensidade. Febre, náuseas, paladar 
prejudicado e comprometimento pulmo-
nar, com a minha capacidade respiratória 
reduzida em quase 50%. Pior do que isso, 
o desânimo, a depressão, a preocupação e 
a ameaça de ser internado e intubado na 
UTI de um hospital, cumprindo o destino 
que ceifou a vida de muita gente. 

Hoje, plenamente restabelecido, com 
o país superando a casa dos 330 mil mor-
tos, narro essa experiência pessoal para 
alertar para o perigo e manifestar a mi-
nha indignação com o descaso como tem 
sido tratada a maior tragédia do nosso 

tempo. E, ao mesmo tempo, 
louvar a presença do médico 
paraibano Marcelo Queiroga, 
em boa hora convocado, que 
trouxe a razão e o bom sen-
so ao Ministério da Saúde, 
fazendo valer as orientações 
científicas, incentivando as 
vacinas e conclamando a 
união nacional para enfren-

tar essa grave ameaça. 
Mas ainda sonho com um pronun-

ciamento do presidente da República, em 
rede nacional de televisão: 

- Meus compatriotas, anuncio que 
acabei de tomar a minha vacina, o que 
espero que vocês também façam. E es-
tou aqui para tranquilizá-los. Para di-
zer que o Brasil tem Governo, que sou 
presidente de todos os brasileiros, sem 
discriminação política ou ideológica, 
sem distinção de sexo, classe social, cor 
ou religião. Que todas as providências 
estão sendo tomadas para que, ainda no 
meu governo, estejamos todos vacina-
dos e essa doença definitivamente erra-
dicada do nosso território. 

É isso o que, como brasileiro, gosta-
ria de ouvir de quem tem a responsabili-
dade de dirigir o meu país.

Manifesto da música II
A formação cultural brasileira 

tem esse caráter sincrético, pois o 
Brasil é fundamentalmente mesti-
ço, à exceção de áreas restritas que 
recepcionaram novos colonos euro-
peus. Mesmo assim, essas áreas de-
ram vez ao nascimento de nomes no-
táveis da música mestiça brasileira 
como Lupicínio Rodrigues, Herivelto 
Martins e Caco Velho (Matheus Nu-
nes), esses no estado do Rio Grande 
do Sul, na fronteira meridional. Todo 
o mundo lusófono tropical tem cará-
ter mestiço e sincrético.

Espontaneamente têm surgido, 
no universo lusófono, 
iniciativas isoladas de 
mestiçagem musical. A 
toada de Caco Velho / Pi-
ratini/ D. J. Mourão-Fer-
reira é exemplo, em que 
pese ter sido provocada 
pela censura salazarista 
que tirou do ar o poema 
original, de cunho social 
e político, para dar lugar 
à lírica de Mourão-Ferreira. Caco Ve-
lho ainda compôs, para Amália Ro-
drigues, um sincretismo de bailinho 
(português) e de samba, como é a 
peça Conselho, e outras experiências, 
nos anos cinquenta. 

Luís Gonzaga, ainda nos anos cin-
quenta, criou o fado-baião Ai, ai Por-
tugal; Caymmi também fez sua parte, 
e compositores recentes, como Chico 
Buarque e Caetano Veloso fizeram 
fado sincrético. Meu conterrâneo e 
amigo Sivuca experimentou o ritmo 
sul-africano upakanga. Uma dúzia 
de compositores estão reunidos no 
LP Fados Brasileiros (editora Marcus 
Pereira), na voz de Paula Ribas. E Gal 
Costa tem um grande momento, na 
tropicalização de Milho verde, tra-

dicional português, com arranjo de 
Gilberto Gil (o próprio milho é uma 
contribuição das culturas america-
nas à economia européia). Em Cabo 
Verde, com Sara Tavares e Cesária 
Évora, em Angola, com Pedro Flores, 
a mestiçagem musical também se 
manifesta. 

Portugal se faz presente de forma 
notável no movimento liderado por 
Você, onde os arranjos do brasileiro 
Jacques Morelembaum emprestam 
um clima tropical ao CD Transparente, 
principalmente à faixa título de Paulo 
Abreu Lima / Rui Veloso, e às peças 

Fado português de nós, 
Fado tordo (Fernando 
Tordo) e Toada do desen-
gano (Vasco Graça Mou-
ra / Franklin Godinho). 
Acrescente-se, a isso, o 
fato do CD Transparente 
ter sido gravado com ins-
trumentistas brasileiros, 
no Rio de Janeiro, a anti-
ga capital do Reino Unido 

Brasil-Portugal-Algarve.
Outros há que juntaram seu enge-

nho e arte à expressão de nossos po-
vos, mas, por ignorância ou injusto es-
quecimento, deixo de citá-los aqui.

Entendo que o fenômeno da 
mestiçagem musical de expressão 
portuguesa, que ora se manifesta, 
de forma espontânea, vem atender 
a reclamo da identidade étnico-cul-
tural desse mundo de fala lusitana, 
quer internamente, entre seus po-
vos, quer externamente, diante das 
nações, onde os povos luso-tropi-
cais, de culturas tão ricas, não têm 
o destaque merecido, destaque ain-
da reduzido pelas limitações políti-
co-econômico-sociais referidas no 
início desse texto.

 Meus compatriotas, 
anuncio que acabei de 
tomar a minha vacina, 
o que espero que vocês 

também façam   

 Luís Gonzaga, 
ainda nos anos 

cinquenta, criou o 
fado-baião Ai, ai 

Portugal   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador
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Programa de obras rodoviárias e de mobilidade em cidades paraibanas vai gerar mais de 10 mil empregos

Diante da pandemia que 
acentuou a crise econômica 
em todo o país e já dura mais 
de um ano, o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, anun-
ciou um programa de obras ro-
doviárias e mobilidade urbana 
para movimentar a economia 
paraibana. O projeto prevê in-
vestimentos de R$ 435,17 mi-
lhões em todas as regiões da 
Paraíba, exclusivamente com 
recursos próprios e oriundos 
dos cofres da gestão estadual. 
O anúncio foi feito no Palácio 
da Redenção, com transmissão 
ao vivo nas páginas oficiais do 
governo da Paraíba, no YouTu-
be e Facebook.

Os serviços anunciados 
ontem pelo chefe do Executivo 
representam a concretização 
de reivindicações antigas da 
população paraibana e de lide-
ranças locais, compreendendo 
pavimentação e restauração 
de rodovias e intervenções na 
mobilidade urbana, resultado 
do esforço fiscal e da gestão 
eficiente para ampliação de 
investimentos, garantindo à 
Paraíba as condições necessá-
rias para enfrentar a crise no 
pós-pandemia, com a geração 
de emprego e renda.

As mais de 55 novas obras 
vão gerar, inicialmente, milha-
res de empregos diretos e in-
diretos não só na Paraíba, mas 
também em outros estados do 
país, de acordo com o governa-
dor. “Nós fizemos um esforço 
muito grande para que a gente 
pudesse ter a disponibilidade 
no caixa do estado bancando 
esse programa. Com esses in-
vestimentos, temos a expec-
tativa que com o início dessas 
obras cerca de 10 mil novos 
empregos sejam gerados, di-
retos e indiretos. Sabemos que, 
em uma obra de engenharia, 
você tem a mão de obra que 
trabalha na própria execução 
da obra, mas existe uma ge-
ração de empregos indiretos 

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Paraíba investirá R$ 435 mi 
para movimentar economia

João Azevêdo fez menção à 
redução da fila de espera de 
leitos na Paraíba: “Já tivemos 
cerca de 70 pessoas aguar-
dando na fila. Hoje, pratica-
mente zeramos. Ontem [do-
mingo], tivemos apenas um 
paciente, que aguardou um 
pouco na fila, mas não por 
falta de leito, e sim porque 
precisava ser regulado para 
um atendimento específico”.

“Praticamente zeramos” 
E por falar em novos leitos, 
o governador João Azevê-
do (Cidadania) confirmou 
a abertura de mais 40, no 
Hospital de Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa. Conforme re-
gistrou a coluna, semanas 
atrás, os leitos serão ins-
talados onde funcionava o 
setor administrativo da uni-
dade hospitalar.

Obviamente, a abertura de novos 
leitos de UTI é uma ação necessá-
ria no enfrentamento da pandemia, 
como ressaltou o secretário de Saú-
de, Geraldo Medeiros, em entrevista: 
“A abertura de 300 leitos no mês de 
março, uma média de 10 por dia, pelo 
Governo do Estado, foi ação essencial 
para evitar o que ocorreu em Manaus, 
com colapso na rede hospitalar”.  

“Foi ação essencial” 

“não é leito de hosPital que vira o jogo, é o uso da
máscara e o distanciamento social”, diz Beltrammi 

mais 40 leitos 

Secretário executivo de Gestão da Rede de Unidades de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi 
(foto) fez uma declaração pertinente, em entrevista, quanto à redução dos casos de covid-9 e 
de óbitos: “Não é leito de hospital que vira o jogo. O que vira o jogo é o uso da máscara, uso 

de álcool para higienizar as mãos e o distanciamento social”. Em outras palavras, não adianta 
os governos estadual e municipais elevarem o número de leitos de UTI e enfermaria se a popu-
lação continuar adoecendo de forma rápida, de modo a provocar um colapso no sistema de 
saúde. Como afirmou, recentemente, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), apesar 
desse esforço para abrir novos leitos nas unidades de saúde, “isso tem um limite”, até por-

que existe dificuldade para a contratação de profissionais que atuam no acompanhamen-
to dos pacientes internados – aliás, esse é um problema que ocorre em nível nacional. 

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Paraíba possui 78% dos seus leitos de 
UTI ocupados, sendo que a situação é mais preocupante na Região Metro-

politana de João Pessoa e no Sertão. Para Beltrammi, apenas com os 
cuidados preventivos será possível “reduzir os números de casos para 
desafogar os hospitais”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Nas redes sociais, o deputado Efraim Fi-
lho (DEM) comentou a declaração de 
apoio do senador Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) à sua pré-candidatura ao Senado: 
“Este apoio é um fato com ampla reper-
cussão em todas as regiões do Estado, na 
sociedade e na classe política. Agradeço a 
confiança do amigo Veneziano”.

“agradeço a conFiança 
do amigo veneziano”

geração de emPregos 

“Futuro da economia” 

O pacote de obras anunciado pelo governa-
dor João Azevêdo representa mais que in-
vestimentos em mobilidade urbana e inter-
venções em rodovias: significará uma ação 
fundamental nesse momento de crise, uma 
vez que irá abrir novas frentes de trabalho, 
impulsionando a economia. Até 2022, inje-
tará mais de R$ 435 milhões na Paraíba.

O prefeito Cícero Lucena relacionou as obras anun-
ciadas pelo Governo do Estado, que também con-
templarão ações em João Pessoa, com recursos da 
ordem de R$ 50 milhões, ao fortalecimento econô-
mico e à facilitação da mobilidade urbana: “Estas 
obras pensam no futuro da economia, em uma es-
trutura melhor que vai encurtar distâncias”.

Obras incentivam turismo 
Os investimentos voltados para 

melhorias em mobilidade fomentam 
também o turismo paraibano, visto que 
possibilitam uma melhor infraestrutura 
e deslocamento da população pelo 
estado. “Toda obra de infraestrutura é 
muito importante, porque o turismo se 
faz por vários motivos, nele tem que ter 
infraestrutura, tem que ter o atrativo, 
mas ele precisa ter o acesso. O acesso 
é fundamental, então quando você faz 
uma estrada que liga a cidade ao Parque 
Estadual Pedra da Boca, por exemplo, 
você facilita muito o acesso do turista, 
do visitante, e isso é fantástico”, disse 
Ruth Avelino, presidente da Empresa 
Paraibana de Turismo, a PBTur.

O presidente do Fórum de Turismo 
do Seridó e Curimataú, Ricardo Câmara, 
ressaltou a importância das obras que 
visam interligar Araruna ao Parque Esta-
dual da Pedra da Boca para o desenvol-
vimento da cidade. “Além de melhorar 
o tráfego de veículos na região, ela vai 
ligar Araruna ao parque e isso vai fazer 
com que as empresas de turismo que 
vão até o parque venham até a cidade e 
da cidade vá até o parque. Isso também 
vai atrair novos investimentos, como 
pousadas e restaurantes”, destacou. 

“Sobre os municípios que estão 

ganhando novos acessos, isso é muito 
importante para o desenvolvimento, 
para a qualidade de vida das pessoas, 
para o tráfego de veículos, para a eco-
nomia desses municípios girar de uma 
forma mais rápida e dinâmica. É, sem 
dúvidas, um grande feito, um grande 
marco”, completou Ricardo.

Availdo Azevedo, secretário muni-
cipal de Turismo de Araruna, reiterou 
que a obra responsável por desenvol-
ver a estrada de conexão da cidade 
com o Parque Estadual é um marco 
na história de Araruna. “O Parque 
Estadual da Pedra da Boca é um mar-
co de entrada para o turismo local e 
regional. O grande problema é que 
está a 21 km da sede do município e 
apenas 3 km do município de Passa e 
Fica-RN. Com a pavimentação desse 
acesso, a distância será reduzida para 
12 km. Assim teremos uma mudança 
importante, pois o turista além de visi-
tar o parque poderá acessar a cidade 
e tantos outros atrativos turísticos do 
município como os cânions, o casario 
histórico, a matriz secular e tantos 
outros. Essa estrada melhora o ego da 
população e propicia um importante 
avanço para o turismo em Araruna”, 
finalizou ele.

Governador João Azevêdo (ao microfone) anunciou 55 obras como projeto para impulsionar desenvolvimento

Foto: Roberto Guedes
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muito grande, às vezes até fora 
do nosso estado”, destaca João 
Azevêdo.

As novas rodovias e vias 
públicas chegam para fomen-
tar a economia e o desenvol-
vimento da mobilidade viária 
em mais de 45 cidades parai-
banas. Serão R$ 290 milhões 
em pavimentação de rodovias 
estaduais; R$ 79 milhões, em 
obras de mobilidade e traves-
sias urbanas; e mais de R$ 66,2 
milhões em novas estradas.

A perspectiva do governa-
dor é de conseguir aumentar a 
previsão inicial de investimen-
tos com o apoio da bancada 
paraibana no Congresso. “Te-
mos mantido contato com toda 
a bancada federal para que os 
deputados federais e senado-
res da Paraíba possam agregar 
recursos para o estado e se 
chegar verbas federais nós am-
pliaremos esse programa além 
dos R$ 435 milhões e teremos 
ainda mais novas oportunida-
des de trabalho”, acrescentou o 
governador.

O programa está previs-
to iniciar no próximo mês de 
julho. “Vamos iniciar essas 
obras imediatamente para 
que possamos executá-las nos 
próximos dois anos. O DER 
(Departamento de Estradas e 
Rodagens da Paraíba) já está 
autorizado a iniciar todos os 
processos de licitação e, nos 
próximos três meses, essas 
obras estarão sendo executa-
das”, garantiu João Azevêdo. 

Foto: Roberto Guedes

Prefeito de JP, Cícero Lucena destacou 
a visão de futuro de João Azevêdo

482 km de rodovias
O secretário estadual de 

Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente, 
Deusdete Queiroga, ressaltou a 
importância desses investimen-
tos para o desenvolvimento viá-
rio da Paraíba, com a pavimen-
tação e restauração de mais de 
482 km de estradas. “Esse paco-
te de investimento representa 
um tempo muito importante de 
obras que a Paraíba recebe na 
gestão do governador João Aze-
vêdo. Ao todo, o governo Es-
tadual investirá, com recursos 
próprios, R$ 813 milhões em 
estradas e rodovias, somando 
com os R$ 378,09 milhões já in-
vestidos o ano passado. Mas, se 
as condições permitirem, nada 
impede que o governador pos-
sa lançar mais algumas obras 
no próximo ano”, comentou.

Mobilidade
Na capital paraibana, se-

rão realizadas obras de mobi-
lidade urbana para amenizar 
o tráfego das principais vias 
da cidade. O prefeito Cícero 
Lucena esteve no lançamen-
to do programa e fez questão 
de enfatizar a parceria com o 
governo Estadual. “Tenho que 
registrar meu agradecimento 
ao governo do Estado por essa 
visão de ajudar os municípios 
– e aí, falo não apenas em meu 
nome, mas de todos os prefei-
tos que estão sendo beneficia-
dos – temos que ter a consciên-
cia que você ser gestor é ter a 
capacidade de administrar o 
dia a dia, mas também pensar 
e planejar o futuro, como João 
está fazendo agora. Então, são 
obras e ações que além de ge-
rar empregos e injetar recursos 
na nossa economia municipal, 
vai também proporcionar uma 
melhor mobilidade humana 
para a cidade de João Pessoa”.

O anúncio dos investimen-
tos também foi acompanhado 
pelo presidente da Assembleia 
Legislativa (ALPB-PB), Adriano 
galdino, o deputado estadual 
Wilson Filho e o vice-prefeito 
de João Pessoa, Léo Bezerra.
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Vinte e sete mortes  aconteceram entre o dia 4 e 5 de abril, de acordo com boletim da  Secretaria de Estado da Saúde

Perto de alcançar os 
265 mil casos de covid-19, 
a Paraíba tem novas 1.059 
confirmações da doença no 
último boletim divulgado 
ontem. Os 264.640 casos 
confirmados até o momento 
se distribuem entre todos 
os 223 municípios paraiba-
nos. Do total de confirma-
ções, 186.670 pacientes já 
se recuperaram. No bole-
tim de ontem da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
também foram confirmados 
43 novos óbitos pela doen-
ça, sendo 27 deles entre o 
dia 04 e o dia 05 de abril. 
Ao todo, 5.949 vidas foram 
perdidas para a covid-19 no 
estado. A Paraíba já realizou 

757.012 testes para diag-
nóstico da covid-19.

A taxa de ocupação to-
tal de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva para adul-
tos, crianças e os obstétri-
cos em toda a Paraíba é de 
78%. Considerando apenas 
a Grande João Pessoa e os 
leitos de UTI destinados a 
adultos, o percentual chega 
a 86%. Em Campina Grande, 
a taxa de ocupação é de 66% 
e o Sertão registra a maior 
taxa, com 90% dos leitos 
de UTI para adultos ocupa-
dos. Entre o dia 4 e ontem, 
70 novos pacientes foram 
internados, segundo o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar. No total, 856 pa-
cientes estão hospitalizados 
nas unidades de referência 
do estado.

Cinco municípios parai-
banos concentram 48,25% 
dos casos divulgados no bo-
letim de ontem. João Pessoa 
informou 240 novos casos, 
totalizando 71.672. Campi-
na Grande confirmou 91 ca-
sos novos, somando 24.242 
ao todo. Em Solânea, foram 
86 novos casos e um total 
de 2.493. Santa Rita totaliza 
6.518 casos, sendo 52 deles 
do último boletim divulgado, 
e Cabedelo registrou 42 novas 
confirmações, somando ao 
todo 6.729 casos de covid-19.

As 43 mortes regis-
tradas na segunda-feira 
ocorreram entre morado-
res de Amparo, Araçagi, 
Cabedelo, Caiçara, Cam-
pina Grande, Caraúbas, 
João Pessoa, Lagoa Seca, 
Matureia, Olho d’Água, Pa-

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Paraíba confirma 43 novos 
óbitos por conta da covid-19

Até ontem, Estado contabilizava perto de 265 mil doentes; 5.949 vidas perdidas e 186.670 casos recuperados

tos, Pedra Lavrada, Piancó, 
Pocinhos, Santa Rita, São 
Bento, São João do Rio do 
Peixe, Serra Grande, Solâ-
nea, Soledade, Taperoá e 
Triunfo. Vítimas entre 35 e 

98 anos, sendo 21 homens 
e 22 mulheres.

Mais de 530 mil doses 
de vacinas contra a covid-19 
já foram aplicadas em todo 
o estado. Até o último bole-

tim divulgado, 432.168 pes-
soas receberam a primeira 
dose e 100.309 a segunda. 
Ao todo, 656.630 doses de 
imunizantes foram distri-
buídas na Paraíba.

Foto: Agência Brasil

Prefeitura da capital libera aula presencial 
para alunos do Ensino Infantil e Fundamental 

A Prefeitura de João Pessoa 
divulgou ontem novo decreto so-
bre as medidas de enfrentamento 
e prevenção à pandemia da co-
vid-19, que vigora até 18 de abril. 
O texto disciplina o funcionamen-
to de atividades comerciais, reli-
giosas, educacionais e esportivas, 
bem como suspende o funciona-
mento de atividades presenciais 
nos órgãos e entidades vincula-
das ao Poder Municipal, exceto 
aquelas consideradas essenciais, 
que atuarão na forma de plantão. 
Neste período as instituições de 
Ensino Infantil e Fundamental I 
podem funcionar de forma remo-
ta, híbrida ou presencial.

O Decreto determina que 
bares, restaurantes, lanchone-
tes, lojas de conveniência e es-
tabelecimentos similares estão 
autorizados a funcionar somente 
com atendimento nas suas de-
pendências das 6h até 22h, com 
ocupação de 30% da capacidade 
do local, podendo chegar a 50% 
com a utilização de áreas abertas, 
e fica proibido fora desse horário 
a comercialização de qualquer 
produto para consumo no pró-
prio estabelecimento, podendo 

funcionar através de delivery 
ou para retirada pelos próprios 
clientes (takeaway) até o limite 
de 23h30.

O horário de funcionamento 
de restaurantes, lanchonetes e 
estabelecimentos congêneres 
não se aplica aos que funcionem 
no interior de rodoviárias, aero-
portos, postos de combustíveis 
localizados nas rodovias.

Os estabelecimentos do 
setor de serviços e o comércio 
poderão funcionar até 10 horas 
contínuas por dia, sem aglome-
ração de pessoas nas suas de-
pendências e observando todas 
as normas de distanciamento 
social e os protocolos específicos 
do setor. Os shopping centers 
e centros comerciais poderão 
funcionar das 10h até 22h.

As atividades ligadas à cons-
trução civil somente poderão 
funcionar das 6h30 até 16h30, 
sem aglomeração de pessoas nas 
suas dependências e observan-
do todas as normas de distan-
ciamento social e os protocolos 
específicos do setor.

Poderão funcionar tam-
bém, em seu horário habitual, 

observando todos os protocolos 
elaborados pelas autoridades 
sanitárias, as atividades ligadas 
aos serviços pessoais (salões de 
beleza, barbearias e demais) que 
deverão atender exclusivamente 
por agendamento, sem aglome-
ração e observando as normas 
de distanciamento; escolinhas 
de esporte, creches e similares; 
hotéis, pousadas e similares; a in-
dústria; call centers; e academias 
(podem funcionar com até 50% 
de sua capacidade).

Feiras livres vão funcionar 
das 5h às 16h, devendo ser ob-
servadas as boas práticas de ope-
ração padronizadas pela Legisla-
ção Municipal e ainda um maior 
distanciamento entre as bancas 
e ampliação dos corredores de 
circulação de pessoas.

A realização de missas, 
cultos e quaisquer cerimônias 
religiosas presenciais poderão 
ocorrer, com ocupação de 30% 
da capacidade do local, podendo 
chegar a 50% da capacidade com 
a utilização de áreas abertas.

A realização de eventos so-
ciais ou corporativos, de forma 
presencial, em ambientes públi-

cos fechados ou abertos, espaços 
de dança, praças, praias perma-
necem proibidos, enquanto esti-
ver em vigor o decreto.

Educação
Fica mantida a suspensão 

do retorno das aulas presenciais 
nas escolas da rede pública mu-
nicipal, até anterior deliberação, 
devendo manter o ensino remoto, 
garantindo-se o acesso universal. 
No período compreendido entre 
5 de abril de 2021 a 18 de abril 
de 2021 as instituições de Ensino 
Infantil e Fundamental I podem 
funcionar de forma remota, híbri-
da ou presencial com capacidade 
máxima de 50% por turma, man-
tendo o distanciamento de 1,5 
metro entre os alunos. As escolas e 
instituições privadas dos ensinos 
Superior, Médio, Fundamental 
II, além dos estabelecimentos de 
cursos livres para maiores de 11 
anos funcionarão exclusivamen-
te através do sistema remoto. O 
transporte escolar também está 
autorizado a funcionar.

Mesmo diante das di-
ficuldades que surgiram 
em decorrência da pande-
mia da covid-19, resultan-
do na suspensão das aulas 
presenciais, estudantes da 
Rede Estadual de Ensino se 
destacaram com notas acima 
de 900 na redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. O governador 
João Azevêdo parabenizou, 
ontem, durante o programa 
Conversa com o Governador, 
os 385 estudantes que obti-
veram resultados considera-
dos de excelência na redação, 
dos quais 25 conquistaram 
980 pontos.

Na oportunidade, João 
Azevêdo afirmou que estes 
resultados trazem muita feli-
cidade para todos que fazem 
a rede estadual de ensino. 
“Tivemos agora na última 
prova do Enem, até o mo-
mento, porque ainda esta-
mos fazendo apuração, 385 
alunos da rede pública acima 
de 900 pontos na redação. 
Além disso, 25 obtiveram 
980 pontos. Lá em 2019, fo-
ram 267 redações acima de 
900 pontos, sendo nove com 
980 pontos. Ou seja, houve 
um crescimento. Isso é uma 
alegria muito grande”, frisou. 

Ele também aproveitou 
para enfatizar o papel do De-
safio Nota Mil, coordenado 
pela Secretaria de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, 
que incentiva e estimula a 
produção de redações pelos 
estudantes. “O impacto do 
programa Desafio Nota Mil 
trouxe resultados positivos 
nesse Enem, então fico muito 
feliz em celebrar isso com vo-
cês. Estou torcendo para que 
a pandemia passe logo, para 
que possamos nos reunir 
com alunos. Tanto aqueles 
que tiveram nota 900 como 
800 pontos, com todos aque-
les que tiverem aprovação no 
Enem. Em breve, quando sair 
a nota de corte, vamos saber 
quantos alunos da Rede Es-
tadual foram aprovados no 
Enem. O ensino público pode 
ser um ensino de qualidade, 
é isso que sempre busca-
mos”, disse João Azevêdo.

O governador ainda ga-
rantiu que no final de 2021, 
a Paraíba será o estado com 

o maior percentual de es-
colas integrais no Brasil, 
unidades que, segundo ele, 
contribuíram para as notas 
nas redações. “Todos os 223 
municípios da Paraíba terão 
pelo menos uma escola em 
tempo integral. Sabemos dos 
resultados da escola integral 
para o ensino público. O in-
vestimento em educação tem 
um retorno muito rápido”, 
afirmou. 

Em 2020, além do Se 
Liga No Enem, e do Concurso 
de Redação da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado 
da Paraíba (Fapesq), os es-
tudantes da Rede Estadual ti-
veram mais um programa na 
preparação para o Enem: o 
Desafio Nota Mil, que incen-
tiva a realização de redação 
nos moldes do Enem e teve 
a participação de 12.475 alu-
nos. Por causa da pandemia 
do novo coronavírus, as ati-
vidades dos três programas 
aconteceram de forma re-
mota em plataformas online, 
com vídeos e transmissões 
ao vivo por lives.

O estudante Filipe Gal-
dino, da Escola Cidadã Inte-
gral Técnica Matias Freire 
(escola indígena), na Baía 
da Traição, tirou nota 980 
na redação. Ele conta que foi 
necessário fazer mudanças 
importantes na sua rotina 
diária para dar conta dos es-
tudos. “Minha rotina nessa 
pandemia não foi das mais 
“doces”, havia muito barulho 
durante o dia, muitos afazeres 
que me deixavam ocupado, de-
cidi que precisava estudar nem 
que fosse do jeito mais difícil. 
Comecei a estudar durante a 
noite, vendo o dia amanhecer, 
cansado, mas realizado pela 
produtividade nos estudos. 
Participei do Se Liga No Enem 
e do Desafio Nota Mil, dois pro-
gramas que me ajudaram na 
realização do Exame”, relatou. 

A maior dificuldade da 
estudante Thauany Mace-
do, da Escola Cidadã Inte-
gral Graciliano Fontini Lor-
dão, em Pedra Lavada, era 
se adaptar às aulas on-line. 
“Mesmo com aulas remotas 
e com dedicação, consegui 
alcançar 980 pontos na re-
dação. Foi uma surpresa para 
mim! ”, disse.

João Azevêdo avalia 
Paraíba no Enem

Números do consórcio de veículos de imprensa

Brasil ultrapassa 13 milhões de casos e 
registra 1.623 novas mortes por covid-19

O Brasil registrou 1.623 
novos óbitos em decorrência 
da covid-19 nessa segunda-
feira, 5, segundo dados reuni-
dos pelo consórcio de veículos 
de imprensa. A média móvel 
diária de mortes, que usa re-
gistros dos últimos sete dias, 
ficou em 2.698, quarto dia 
de queda no número, que se 
mantêm acima de 2 mil desde 
o dia 17 de março.

Em feriados e fins de se-
mana, os registros apresen-
tam tendência de redução em 
relação aos dados normais 
de dias úteis, o que pode não 
representar uma diminuição 
real de casos. Os dados diá-

rios nacionais são do consór-
cio de veículos de imprensa, 
formado por Estadão, G1, O 
Globo, Extra, Folha e UOL em 
parceria com 27 secretarias 
estaduais de Saúde. No total, 
o país chegou nesta segunda-
feira a 333.153 mortes.

Os números desta se-
gunda-feira mostram 39.629 
novos casos confirmados, 
fazendo o total chegar a 
13.023.189. Segundo da-
dos do Ministério da Saúde, 
o país tem 11.436.189 pes-
soas recuperadas da doença 
e 1.244.660 em acompanha-
mento médico. O cenário da 
pandemia continua preocu-
pante nas cidades brasileiras, 
que viveram em março o mês 
mais letal de todo o período 

até aqui. Uma projeção que o 
Brasil pode chegar a julho com 
mais de 560 mil mortes.

Vacinas
A quantidade de pessoas 

vacinadas contra a covid-19 
com ao menos a primeira dose 
no Brasil chegou a 20.023.132 
nesta segunda-feira, 5, segun-
do dados reunidos pelo con-
sórcio de veículos de imprensa. 
O número representa 9,46% 
do total da população brasi-
leira. Nas últimas 24 horas, 
548.306 pessoas receberam a 
primeira dose.

Entre os 20 milhões, 
5.595.929 pessoas receberam 
a segunda dose, o que repre-
senta 2,64% da população 
com a imunização completa. 

Nas últimas 24 horas, 206.718 
pessoas receberam essa dose 
de reforço. Somadas as primei-
ras e segundas doses, o Brasil 
aplicou no último dia 755.024 
doses, segundo dados forneci-
dos por 24 estados.

Em termos proporcio-
nais, o Mato Grosso do Sul é o 
estado que mais vacinou sua 
população até aqui: 12,48% 
dos habitantes receberam 
ao menos a primeira dose. A 
porcentagem mais baixa é en-
contrada no Acre, onde 5,56% 
receberam a vacina. Em nú-
meros absolutos, o maior 
número de vacinados com a 
primeira dose está em São 
Paulo (4,9 milhões), seguido 
por Minas (1,737 milhão) e 
Bahia (1,735 milhão).

Marco Antônio Carvalho
Estadão Conteúdo

Leia mais na Página 5
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Novo decreto estadual com redução de medidas restritivas altera funcionamento de comércio, bares, restaurantes e igrejas

Após adotar, há cerca 
de uma semana, medidas 
preventivas mais duras para 
conter a disseminação da co-
vid-19, o Governo do Estado 
divulgou o decreto nº 41.142 
que flexibiliza o funcionamen-
to em segmentos como bares, 
restaurantes, academias de 
ginástica, igrejas e comércio. 
A liberação das atividades se-
gue sob fiscalização da obe-
diência às normas sanitárias 
de combate à disseminação da 
covid-19 e se baseia na esta-
bilidade dos casos da doença 
regitrada nos últimos dias.  

O procurador-geral do 
Estado, Fábio Andrade de Me-
deiros, afirmou que, embora 
estejam em patamares altos, 
os casos do novo coronavírus 
tiveram uma estabilização no 
final de março. “Os números 
apresentaram uma estabiliza-
ção na última quinzena e so-
bretudo na semana passada. 
Isso nos dá uma certa segu-

rança e, por essa razão, houve 
um início de flexibilização”, 
frisou.

Ele alertou, porém, que 
mesmo com a liberação de 
alguns serviços, tudo deverá 
funcionar dentro de um rígido 
controle com relação à obe-
diência as normas sanitárias 
e de distanciamento social.  
“É bom deixar claro aos fun-
cionários, clientes e todos os 
frequentadores dos estabele-
cimentos que voltaram a fun-
cionar que as regras sanitárias 
e os protocolos específicos de 
cada setor deverão ser rigoro-
samente obedecidos”, frisou 
Fábio Medeiros.  

A validade da norma 
iniciou ontem, 5, e se esten-
derá até 18 de abril.  Entre 
as exigências estão o uso de 
máscaras, a higienização das 
mãos e o distanciamento en-
tre as pessoas. O procurador 
acrescentou que a melhoria 
no quadro geral de ocupação 
de leitos nos hospitais parai-
banos não significa dizer que 
possa haver relaxamento nos 

cuidados por parte da popu-
lação. A atenção às normas 
sanitárias permanece e o seu 
cumprimento será fiscalizado 
por profissionais de órgãos 
estaduais e municipais.  

O descumprimento do 
decreto implicará na aplica-
ção de multa e poderá resultar 
no fechamento do estabeleci-
mento, em caso de reincidên-
cia. As multas podem chegar 
até R$ 50 mil.   

“As atividades voltam a 
funcionar, mas com bastante 
fiscalização e atenção às nor-
mas. Isso é importante para 
mantermos a pandemia con-
trolada e tentarmos baixar a 
taxa de ocupação dos leitos, 
que já caiu nos últimos dias. 
A partir de abril, vamos conti-
nuar avançando com a vacina-
ção, que tem também reflexo 
na ocupação dos hospitais. 
Precisamos do esforço conjun-
to dos órgãos estaduais, mu-
nicipais e da população, para 
que cada um faça a sua parte e 
consigamos reduzir o número 
de internações e óbitos”. 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Estabilidade da covid-19 na 
Paraíba permite flexibilização
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Reunião decidirá sobre volta às aulas
O decreto estadual, publicado 

em edição suplementar do Diário 
Oficial do Estado no dia 2, prevê a 
manutenção das aulas no sistema 
remoto. Segundo o procurador-geral 
do Estado, Fábio Andrade de Medei-
ros, esta semana haverá uma reu-
nião com representantes das escolas, 
educadores e pais de alunos para 
definir como se dará prosseguimento 
às aulas nos municípios paraibanos a 
partir da próxima segunda-feira (12).  

“Após a reunião que será feita 
esta semana, haverá uma nova regu-
lação sobre como se darão as aulas 

a partir do dia 12 de abril em todo 
o estado”, declarou Fábio Andrade, 
acrescentando que ainda não há 
data prevista para o encontro. 

O procurador-geral do estado 
garantiu que essa semana o ensino 
ocorrerá de forma remota, mas de-
pendendo das avaliações que serão 
feitas nos próximos dias, poderá ser 
adotado o sistema híbrido. “Vamos 
decidir se a partir do dia 12 conti-
nuará como está, ou se alguma área 
da educação poderá migrar para o 
sistema híbrido ou até presencial”, 
declarou. 

Foto: Marcus Antonius

Autoridades de saúde alertam para a continuidade do uso obrigatório de máscara e de medidas de distanciamento social

VEJa o FuncionamEnto 
dE cada sEgmEnto 

O novo decreto estadual permite a 
flexibilização de vários segmentos 
nos municípios classificados nas ban-
deiras laranja e vermelha na nova 
avaliação do Plano Novo Normal. 
Confira como fica cada atividade.  

n Escolas 
As escolas funcionam de forma re-
mota até sexta-feira. Mas após re-
união, prevista para esta semana,  
com a classe patronal, diretores, 
professores, pais de alunos e repre-
sentantes do Governo do Estado,  
será definido se será adotado ou 
não o sistema presencial ou híbrido 
a partir da próxima segunda-feira 
(12).  

n Bares e restaurantes 
Nos bares, lanchonetes, restauran-
tes e similares houve a liberação do 
funcionamento dentro das depen-
dências desses pontos comerciais 
das 6h às 22h, mas com a permissão 
de apenas 30% da capacidade total, 
podendo chegar a 50% naqueles 
estabelecimentos que têm áreas 
abertas. Em horários diferentes dos 
citados no decreto, fica vedado o 
consumo dentro do estabelecimen-
to. Está liberado o atendimento por 

meio de delivery ou para retirada 
pelos próprios clientes (takeaway) 
das 6h às 23h30. 

n igrejas 
Nas igrejas foi permitida a presen-
ça dos fiéis em missas e cultos, mas 
somente com 30% da capacidade, 
podendo chegar a 50% quando hou-
ver áreas abertas. A Arquidiocese da 
Paraíba informou na manhã de on-
tem que as celebrações litúrgicas e 
demais atividades religiosas aconte-
cerão conforme o decreto estadual.  

n comércio 
Os setores de serviço e do comércio 
podem funcionar até 10h contínuas 
por dia, sem aglomeração de pes-
soas nas suas dependências e obser-
vando as normas sanitárias. Cada 
entidade representativa poderá 
estabelecer horários diferenciados, 
de modo a permitir aos emprega-
dos o encerramento da jornada em 
horários diferenciados. O objetivo é 
evitar aglomeração nos transportes 
públicos. Os shopping centers deve-
rão funcionar das 10h às 22h. 

n Feiras livres 
O decreto determina que as Prefei-
turas Municipais deverão ampliar 
as áreas destinadas às feiras livres, 
possibilitando o maior distanciamen-

to entre as bancas e ampliação dos 
corredores de circulação de pessoas. 
 
n construção civil 
A construção civil poderá funcionar 
das 6h30  até 16h30 horas, sem 
aglomeração de pessoas nas suas 
dependências e observando todas as 
normas de distanciamento social e 
os protocolos específicos do setor. 

n setores públicos 
O decreto estabelece a suspensão, 
até o dia 18, das atividades presen-
ciais nos órgãos e entidades vincu-
ladas ao Poder Executivo Estadual. 
A medida não se aplica, porém, às 
Secretarias de Saúde, Segurança e 
Defesa Social, Administração Peni-
tenciária, Desenvolvimento Humano, 
Fazenda, Secretaria de Comunica-
ção, Cagepa, Fundac, Detran, Coda-
ta e aos órgãos cuja atividade não 
possa ser realizada de forma home 
office. 

n Estádios de futebol 
Os estádios pertencentes ao estado 
voltarão a funcionar apenas para os 
jogos de futebol profissional, sem 
público, observando o protocolo es-
pecífico do segmento. 

n terminais rodoviários e balsa 
 Os terminais rodoviários perten-

centes ao estado e os transportes 
intermunicipais voltarão a funcio-
nar, observadas as regras e pro-
tocolos estabelecidos pelo DER.  A 
balsa que faz a travessia Costi-
nha/Cabedelo/Costinha voltará a 
funcionar para transporte de veí-
culos. 

n máscara dentro  
dos veículos particulares 
Permanece obrigatório, no esta-
do, o uso de máscaras, nos espa-
ços de acesso aberto ao público, 
incluídos os bens de uso comum 
da população, vias públicas, no 
interior dos órgãos públicos, nos 
estabelecimentos privados e nos 
veículos públicos e particulares, 
inclusive ônibus e táxis. 

n outros segmentos 
Atividades como salões de beleza, 
barbearias e estabelecimentos de 
serviços pessoais poderão aten-
der seus clientes, exclusivamente, 
por agendamento prévio, e sem 
aglomeração de pessoas nas suas 
dependências. O período de aten-
dimento desses e outros segmen-
tos como academias de ginástica, 
escolinhas de esporte, creches e 
similares, hotéis, pousadas e call 
centers poderão funcionar até dez 
horas contínuas por dia. 



Paraíba
Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio6  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de abril de 2021

Balsas que fazem travessia entre Cabedelo e Costinha também voltaram devido à flexibilização das normas diante da covid-19

Ônibus voltam a circular com 
frota completa na Grande JP 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Com o anúncio do novo 
decreto governamental, os ôni-
bus urbanos de João Pessoa e 
os ônibus intermunicipais vol-
taram a atender os usuários em 
sua totalidade, mas com restri-
ções. De acordo com o titular 
da Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP), George Mo-
rais, os veículos voltam a circu-
lar, principalmente em razão da 
reabertura do comércio e de 
outras atividades, a exemplo do 
segmento da construção civil, 
bares e restaurantes.

O retorno dos ônibus em 
sua totalidade foi planejada pela 
Semob em parceria com o Sin-
dicato das Empresas de Trans-
portes Coletivos de Passageiros 
(Sintur). “A volta se deu com 66 
linhas e 366 veículos nas ruas 
atendendo os usuários de todos 
os bairros da cidade, com mais 
de 2.500 viagens por dia, para 
que nossos usuários possam 
embarcar e chegar ao destino 
com mais velocidade, conforto 
e segurança”.

George fez questão de di-
zer que os ônibus disponibilizam 
álcool em gel, e só permitem a 
entrada de usuários que utili-
zam máscaras. “Os condutores 
e fiscais dos transportes estão 
atentos para transportar apenas 
12 passageiros em pé, além dos 
40 ou 50 passageiros sentados, 
dependendo da capacidade de 
cada ônibus, contribuindo assim 
para o combate ao coronavírus, 
como determinam as autorida-
des sanitárias”, ressalta.

Ele disse que a Semob tam-
bém está investindo em informa-
ção para a população com moni-
tores no Parque Solon de Lucena 
e no Terminal de Integração do 
Varadouro, informando aos usu-
ários as previsões de chegada 
dos próximos ônibus, suas linhas 

e as empresas que irão atender 
os bairros, para que todos pos-
sam se programar melhor. 

“Nós sabemos da pressa da 
população em chegar a seu desti-
no, mas temos consciência que a 
prioridade no momento é a saú-
de e a consciência coletiva”. Quan-
to aos horários, George Morais, 
esclareceu que os transportes 
voltaram a funcionar como nos 
dias normais, com os veículos co-
meçando a rodar a partir das 5h 
até as 23h, com as linhas tetéis.  

Intermunicipais
Os ônibus de linhas inter-

municipais de passageiros tam-
bém voltaram a circular, porém 
com 70% da capacidade de sua 
lotação e cumprindo todos os 
protocolos sanitários. Segundo 
informações da assessoria do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER), ficou 
determinado que cada ônibus 
circule após conferir a  medição 
da temperatura de todos os pas-
sageiros, e que todos usem más-
caras e álcool em gel, conforme 
estabelece o protocolo sanitário 
de combate ao coronavírus.

Com o decreto governa-
mental, também foi liberado o 
retorno da travessia das balsas 
entre Cabedelo a Costinha e das 
lanchas que fazem a linha para 
Forte Velho. Essas embarcações 
devem circular com 70% de sua 
lotaçãodas 6h às 19h.

STTP amplia frota para 62% em Campina 
A Gerência de Transportes da 

Superintendência de Trânsito e 
Transportes Públicos de Campina 
Grande, ampliou ontem a frota de 
veículos do sistema de transporte 
público coletivo.

A nova Ordem de Serviço, emi-
tida pela STTP para os Consórcios 
Santa Maria e Santa Veronica, tem 
validade até o próximo dia 18 e 
objetiva a necessidade de ajuste 
da operação. De acordo com a 
OS, nos dias úteis, o horário de 
circulação dos ônibus será das 5h 
às 20h, com o intuito de evitar aglo-
meração no interior dos transportes 
coletivos. Aos sábados e domin-

gos, a frota circulará das 5 às 19h 
Em virtude do não fechamento do 
comércio e do novo escalonamen-
to dos horários de início e fim de 
expediente, ficam definidos, como 
horário de pico para transporte 
coletivo, os períodos diários entre 
06h30 e 08h30; e entre 17h e19h. 

Final de Semana
Para os sábados e domingos, 

a frota estará escalada para aten-
der as demandas de operação das 
feiras livres, comércio e serviços, 
permanecendo o horário das 5h 
até as 15h em operação normal, 
sendo reduzida, gradativamente, 

até o encerramento, às 19h (aos 
sábados), com todas as linhas; e às 
12h (aos domingos) com as linhas 
092, 220, 263A, 004, 303 e 090A. 
 
Shopping

Visando realizar o atendi-
mento dos funcionários do Sho-
pping Partage, que possui fun-
cionamento diferenciado, a linha 
245 terá suas últimas viagens às 
20h30, 21h30 e 22h30, com par-
tida da rua Otacílio Nepomuceno. 
Para informações adicionais sobre 
os horários do transporte coletivo, 
a STTP disponibiliza o telefone 
3341-1517.

Contra covid-19

Capital segue vacinação em pessoas com Down 
A imunização de pessoas 

com a Síndrome do Espectro 
Autista (TEA) e Síndrome 
de Down acima dos 18 anos 
será retomada hoje em João 
Pessoa. A vacinação contra a 
covid-19 vai acontecer das 8h 
às 12h, em três instituições 
sociais: Associação Pestalozzi 
da Paraíba, no Cristo; no Insti-
tuto Helena Holanda, que fica 
no Bairro dos Estados; e na 
Associação de Pais e Amigos 
de Excepcionais (Apae), nos 
Bancários.

A aplicação da primeira 
dose para pessoas com 60 
anos ou mais vai acontecer, 
hoje, em três postos do tipo 
drive-thru: Santuário Mãe 
Rainha (Aeroclube), Igreja 
Universal do Reino de Deus 
(Expedicionários) e Shopping 
Mangabeira. Quem estiver no 
prazo de tomar a segunda 
dose do imunizante poderá 
fazê-lo no Espaço Cultural 
José Lins do Rêgo (Tambau-
zinho). Os postos drive thru 
irão funcionar das 9h às 15h. 

Para evitar filas e aglo-
meração, o ideal é que as pes-

soas façam o agendamento na 
plataforma da prefeitura – no 
site e o aplicativo ‘Vacina João 
Pessoa’. O cadastro pode ser 
realizado por meio do apli-
cativo, que está disponível na 
Play Store para celulares com 
sistema Android, ou por meio 
do site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br. A data de vacina-
ção será informada por men-
sagem no celular, via SMS. 

Documentação
Quem for tomar vacina 

deve levar documento oficial 
com foto, cartão do SUS ou 
CPF e comprovante de resi-
dência. O grupo de pessoas 
com TEA e Down também 
deve levar laudo médico. 
Para aqueles que vão tomar a 
segunda dose da vacina é ne-
cessário, apenas, apresentar 
documento oficial com foto 
e o cartão de vacina covid.  

Em Campina Grande
A Secretaria de Saúde de 

Campina Grande inicia hoje, 
a vacinação para os idosos 
de 60 até 64 anos de idade. 

A ação começa com os ido-
sos de 64 anos de idade e vai 
mudando de faixa etária, de 
forma decrescente, até che-
gar aos que têm 60 anos. As 
vacinas serão aplicadas nas 
Unidades Básicas de Saúde, 
nos Centros de Saúde, nas 
Policlínicas, na Pirâmide do 
Parque do Povo e também no 
sistema drive-thru.

O atendimento para esta 
etapa da vacinação (60 até 64 
anos) acontecerá conforme o 
horário de funcionamento de 
cada UBS, Centro de Saúde e 
Policlínica. Os idosos dessa 
faixa etária poderão receber 
a primeira dose apresentado 
um documento com fotogra-
fia e o cartão do SUS. 

Na Pirâmide do Parque 
do Povo, a vacinação das 8h 
às 14h. Para receber a vacina 
no local é necessário fazer o 
cadastramento no site vaci-
nacao.campinagrande.pb.gov.
br. Para a ação do drive-thru 
é necessário fazer o agenda-
mento pelo site. O drive-thru 
ocorrerá no estacionamento 
do ginásio “O Meninão”.

Meta de seis grupos é atingida
O município de João Pessoa já aplicou 

126.879 doses de vacinas contra a Co-
vid-19 desde o início da campanha de imu-
nização operacionalizada pela Prefeitura 
em 19 de janeiro. Esse quantitativo atingiu 
100% da meta de cobertura de seis grupos 
prioritários, que tomaram pelo menos uma 
dose do imunizante, de acordo com dados 
da Secretaria de Estado da Saúde, atuali-
zados até esta segunda-feira (5).

O monitoramento aponta ainda que, 
dos três grupos prioritários cuja vacinação 
está em curso na capital, o grupo de pes-
soas de 65 a 69 anos atingiu 96%, já os 
trabalhadores da saúde está em 74% e a 
imunização do pessoal na faixa etária de 
60 a 64 anos, que começou a ser vacinado 
no último final de semana, está com 3% da 
meta. Esses dados refletem a eficiência da 
Prefeitura de João Pessoa no atendimento à 
população, como destaca Rayanne Coelho, 
diretora de Atenção à Saúde da capital.

Em relação ao quantitativo de 126.879 
vacinas aplicadas na Campanha de Imuni-
zação, o Painel Covid-19, da Prefeitura de 
João Pessoa, mostra que106.263 foram da 

primeira dose, sendo que a CoronaVac, do 
Instituto Butantan, representa 65,37% do 
total, enquanto a Astrazeneca, da Oxford, 
34,63%. O quantitativo da segunda dose é 
de 20.616, sendo 99,66% da CoronaVac e 
0,23% da Astrazeneca.

Confira o quantitativo vacinado por 
grupo prioritário que já recebeu 
pelo menos uma dose do imuni-
zante contra a covid-19:
 
n Pessoas Idosas Institucionalizadas 
- 100%
n Pessoas de 80 a 89 anos ou mais 
– 100%
n Pessoas de 70 a 74 anos – 100%
n Pessoas de 90 anos ou mais – 
100%
n Pessoas com Deficiência Institu-
cionalizada – 100%
n Pessoas de 75 a 79 anos – 100%
n Trabalhadores de Saúde – 
85,36%
n Pessoas de 65 a 69 anos – 
79,65%
n Pessoas de 60 a 64 anos – 3,46%

Foto: Marcus Antonius

Semob reforça que medidas de segurança sanitária continuam sendo exigidas, como o uso da máscara; ônibus circulam com capacidade de passageiros reduzido

Através do QR Code obtenha as  
informações sobre as linhas,  

horários e itinerários, a Semob-JP
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Jacielly e Davi Lucas foram encontrados juntos, em cima de um colchão, na sala do quitinete onde dormiam

O Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba, através da 
Diretoria de Atividades Téc-
nicas, vai emitir, dentro de 30 
dias, um laudo técnico com as 
possíveis causas da violenta 
explosão ocorrida na madru-
gada deste domingo (4), em 
um prédio no bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa. 

Duas pessoas – Jacielly  
Almeida de Lima, 24 anos, e 
o filho dela, Davi Lucas de Al-
meida, 3 anos - morreram so-
terradas pelos escombros. Os 
corpos da mãe e do filho foram 
sepultados no final da manhã 

de ontem, em um cemitério 
particular daquele bairro. 

Várias equipes do Corpo 
de Bombeiros Militar compa-
receram ao local e iniciaram o 
trabalho de rescaldo do local e 
a busca por vítimas. Os corpos 
de Jacielly e Davi Lucas foram 
encontrados sobre um colchão 
na sala. Outras quatro vítimas 
foram levadas para o hospital 
de Trauma, onde apenas Yuri 
Ítalo permanece internado.

Para o capitão Jefferson 
Caminha, do Corpo de Bombei-
ros, comandante das equipes 
que atenderam a ocorrência, 
a suspeita é que a explosão te-
nha sido provocada por causa 
de vazamento e acredita que 

alguma faísca tenha atingido o 
gás, que deveria estar acumu-
lado em um dos cômodos de 
um dos quitinetes do prédio.

Na manhã de ontem, após 
análise técnica por parte de 
engenheiros no prédio onde 
ocorreu a explosão, outros 
imóveis foram interditados 
pela Defesa Civil e Corpo de 
Bombeiros. Alguns deles che-
garam a ser demolidos, por 
apresentarem problemas es-
truturais. “Dois imóveis foram 
interditados e ainda será ava-
liada a situação para saber se é 
necessária a demolição”, infor-
mou o coronel Kelson Chaves, 
coordenador da Defesa Civil 
de João Pessoa.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Corpo de Bombeiros investiga 
explosão que matou mãe e filho

Delegada quer ouvir dono do imóvel
O prédio que desabou 

ficava na rua Alfredo Ferrei-
ra da Rocha, conhecida como 
“Mangabeira por dentro”, e 
funcionava como comércio, 
mais o proprietário resolveu 
construir quitinetes, com pe-
quenos quartos no térreo e 
primeiro andar. 

A delegada de Homicí-
dios da capital, Lídia Velo-
so, que esteve no local do 
acidente disse que o prédio 
pode ter sido construído de 
forma irregular. “Vou inti-
má-lo para explicar sobre a 
construção e apresentar do-
cumentação como licença de 
bombeiros, alvará da prefei-
tura, entre outros que autori-
zam fazer do prédio um em-
preendimento residencial”, 
salientou. 

Ainda segundo a dele-
gada, caso não apresente a 
documentação, ele pode ser 

Só restaram entulhos do prédio que ficava na rua Alfredo Ferreira da Rocha

responsabilizado pelo aci-
dente.

Jacielly tinha 24 anos, 
era natural de Taperoá, no 
Cariri paraibano, estava resi-
dindo em João Pessoa, onde 
cursava o curso técnico de 
radiologia, que iria concluir 

em junho. Trabalhava como 
auxiliar de cozinha em um 
restaurante no bairro de 
Mangabeira e seu filho, Davi 
Lucas, passava o dia com os 
avós que residem vizinho ao 
prédio, que desabou com a 
explosão.

Prédio comercial tinha dez quitinetes
A explosão que destruiu um 

pequeno prédio comercial com 
dez quitinetes aconteceu por volta 
das 4h de domingo. O estrondo foi 
ouvido há mais de dois quilômetros 
de distância, inclusive pelo pessoal 
que estava trabalhando no Centro 
Integrado de Operações Policiais 
(CIOP). 

O Corpo de Bombeiros foi 
imediatamente acionado, pois um 
batalhão do órgão está localizado 
no bairro de Mangabeira. Com a 
explosão, a Energisa providenciou 
a suspensão do fornecimento de 
energia naquela região.

O coordenador da Defesa Civil 
municipal, coronel Kelson, informou 
que a Prefeitura Municipal de João 
Pessoa está prestando assistência 

aos moradores dos imóveis interdi-
tados – no total de 20, sendo que 
1 estão sendo assistidos no Centro 
de Referência da Cidadania de Man-
gabeira e outras oito preferiram se 
abrigar na casa de parentes. “Vamos 
fazer levantamento do que preci-
sam, principalmente em relação à 
documentação.

Ainda no domingo, tanto o 
Corpo de Bombeiros como a Defesa 
Civil demonstraram preocupação 
em relação a um casal que não 
havia sido encontrado e passaram 
a procurar entre os escombros. So-
mente na manhã de ontem, o casal 
apareceu no local e viram o imóvel 
onde moravam totalmente destruí-
do. O casal estava viajando e soube 
apenas ontem da tragédia.

Construções próximas ao local do acidente (acima) foram interditadas 
ontem, os corpos da mãe e do filho (ao lado) foram enterrados em JP

Fotos: Evandro Pereira

A Câmara Criminal do 
TJ da Paraíba decidiu que 
Alex Silva Santos deve ser 
submetido a julgamento pe-
rante o Tribunal do Júri pelo 
assassinato de Rafael Lopes 
Ferreira, fato ocorrido na 
cidade de Pocinhos. “Prova-
da a materialidade do fato e 
havendo nos autos indícios 
de autoria, correta a decisão 
que pronunciou o acusado”, 
destacou o desembargador 
Arnóbio Alves Teodósio.

De acordo com os au-
tos, no dia 27 de junho de 
2015, a vítima caminhava 

quando foi surpreendida 
por Alex, que na ocasião efe-
tuou disparos de arma de 
fogo. A vítima morreu antes 
de chegar ao hospital.

Posteriormente, Alex 
compareceu à delegacia, 
confessou o crime, afir-
mando que matou a vítima 
porque o mesmo “cantou” a 
sua companheira e, ainda, o 
ameaçou de morte. O rela-
tor ressaltou que as provas 
levantadas ao longo da ins-
trução apontam o réu como 
o autor da conduta descrita 
na denúncia.

Acusado de homicídio 
vai a júri em Pocinhos

Um homem identifi-
cado por Rafael Lourenço 
do Nascimento, de 26 anos 
morreu nesse domingo (4) 
no Hospital de emergên-
cia e Trauma de João Pes-
soa. Ele foi enterrado vivo 
à beira de um rio na cidade 
de Baía da Traição, Litoral 
Norte do estado e resgata-
do após trabalho realizado 
pelo Corpo de Bombeiros e 
a Polícia Militar. 

Segundo as informa-
ções, Rafael teria sido ví-
tima de espancamento e 

depois enterrado vivo, fi-
cando apenas com a cabeça 
exposta. O destacamento 
da Polícia Militar de Baía 
da Traição foi informado e 
acionou equipes do Corpo 
de Bombeiros e do Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu). 

Ao ser resgatado ficou 
constatado que, mesmo 
sendo socorrido e orienta-
do, Rafael apresentava pres-
são baixa que a polícia acre-
dita ter sido provocado por 
conta de um sangramento.

Após ser enterrado vivo, 
jovem morre no Trauma 

Imagens de segurança mostram que 
dentista agiu em legítima defesa

Imagens de uma câmera 
de segurança mostram que o 
homem que atirou contra duas 
pessoas agiu em legítima defe-
sa. Foi o que informou a dele-
gada de Homicídios de Campi-
na Grande, Suelane Guimarães. 
em entrevista, ela disse que 
o dentista rainier Medeiros 
reagiu a uma tentativa de as-
salto no momento em que se 
encontrava dentro de seu car-
ro junto com sua namorada. 
ele reagiu e matou romário 
Pereira da Silva e Caique Jor-
dan Almeida Formiga. A ten-

tativa de assalto aconteceu na 
noite de quinta-feira (1º). 

rainier, que se apresen-
tou na Central de Polícia de 
Campina Grande, na manhã 
de sábado (2) acompanhado 
de advogados, disse que havia 
saído da casa de um amigo, em 
seu veículo, com a namorada 
e no caminho foi surpreendi-
do por uma motocicleta com 
dois homens. O passageiro 
mostrou uma arma e, como 
estava com um revólver 38, 
legalmente registrado, atirou 
de dentro do carro.

O jovem disse que seguiu 
seu caminho, quando encon-
trou o outro assaltante que 
também fez gesto de que iria 
pegar uma arma na cintura. 
“então disparou contra o sus-
peito”, disse a delegada. ela en-
dossou a tese de que o homem 
agiu em legítima defesa. “Até 
aqui nós temos verificado que 
acontece uma legítima defesa, 
uma vez que ele reagiu a um 
assalto que estaria acontecen-
do”, disse Suelane Guimarães.

Os dois homens baleados, 
romário Pereira da Silva e Cai-

Operação da PM registra a apreensão 
de 34 armas durante o feriadão na PB

A Polícia Militar apreen-
deu 34 armas de fogo, entre a 
quarta-feira (31) e o domingo 
(4), nas ações de reforço da se-
gurança no feriadão da Sema-
na Santa. Houve um aumento 
de 6% do número de apreen-
sões em relação ao ano pas-
sado, conforme os dados da 
Coordenadoria de Avaliação e 
estatística da PM.

Os veículos recuperados 
no período, que somaram 
30 carros e motos no total, 
também representa um au-

mento de 30% em relação ao 
feriado da Semana Santa do 
ano passado, ainda de acordo 
com os dados.

No feriadão, foram 135 
pessoas conduzidas até as 
delegacias por vários crimes, 
tais como porte ilegal de 
arma, roubo, furto, lesão cor-
poral, tráfico, entre outros.

em Mandacaru, um  ado-
lescente de 17 anos foi apreen-
dido no domingo (4) com um 
revólver, durante a Operação 
Previna-se.

Delegada Suelane Guimarães

que Jordan Almeida Formiga 
foram socorridos para o Hos-
pital de emergência e Trauma 
de Campina Grande.

Foto: Divulgação

Guarnições da PM estiveram em todas as regiões na apreensão de armas

Foto: PMPB

Foto: Evandro Pereira
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Ação na Cuidarte tinha o objetivo de averiguar a situação dos residentes; um deles foi diagnosticado com covid-19

Uma verdadeira força-
tarefa foi realizada na manhã 
de ontem, na instituição de 
longa permanência Cuidar-
te, de onde 17 idosos foram 
resgatados em condições 
precárias na noite do último 
domingo (4). A fiscalização 
contou com a participação 
do Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), Delegacia e 
Conselho do Idoso, Serviço 
de Atenção Domiciliar (SAD) 
da Secretaria de Saúde de 
João Pessoa, além de equipe 
do Hospital Padre Zé, onde 
estão sendo tratados os ido-
sos retirados do abrigo. A 
ação foi realizada com o ob-
jetivo de averiguar a situação 
de mais 22 residentes que 
seguem no local. Um deles, 
diagnosticado com covid-19, 
já estava sendo regulado 
para o hospital Prontovida, 
referência no tratamento da 
doença. 

A promotora de Defesa 
do Cidadão, Sônia Maia, ex-
plicou que o espaço deve ser 
fechado e adiantou que tanto 
a administração quanto fa-
miliares dos internos serão 
responsabilizados. “O fato de 
você pagar uma mensalidade 
para um idoso ser institucio-
nalizado não exime a família 
de prestar a devida assistên-
cia material e afetiva, de pro-
curar saber como está esse 
idoso”. Sônia Maia explicou 
ainda o que será feito aos 22 
que se encontram no abrigo. 
“Aqueles que vão precisar ser 
transferidos para hospitais 
de referência, porque temos 
casos de comorbidade, aque-
les que podem voltar para a 

família ou ainda os que de-
vem ser encaminhados para 
instituições de longa perma-
nência aqui de João Pessoa. 
Tudo será analisado”. 

A delegada Vera Lúcia de 
Lima, da Delegacia do Idoso, 
informou que o responsável 
pelo abrigo já foi indiciado 
e que as famílias dos idosos 
abrigados serão intimadas 
a depor e podem responder 
por crimes de abandono e 
negligência. “Até Maria da 
Penha, e outros artigos se-
rão aplicados. Como é que 
você coloca um ente queri-
do num abrigo, um pai, uma 
mãe e não faz uma visita?”, 
questionou. Quem também 
acompanhou a ação, que teve 
início por volta das 9h30 da 
manhã, foi a coordenadora 
do SAD, Lívia Thaís Alves, 
acompanhada de uma equi-
pe multiprofissional forma-
da por médico, assistente 
social, enfermeira e técnicos 
de enfermagem. A intenção 
era avaliar a condição de saú-
de dos pacientes, “verificar 
pressão arterial, saturação, 
avaliando idoso por idoso 
para repassar as informa-
ções para o hospital ou ainda 
para a gente estar avaliando 
receber o paciente para o 
nosso programa de Serviço 
de Atenção Domiciliar”. 

Melissa Guerra, direto-
ra clínica do Hospital Padre 
Zé para onde foram encami-
nhados os 17 idosos na noite 
do último domingo (4), falou 
que não há previsão de alta e 
que exames clínicos e labora-
toriais estão sendo realiza-
dos. A médica relatou ainda 
a dificuldade em obter infor-
mações por parte do abrigo 
e que será necessário tempo 

Laura Luna 
lauraragão@gmail.com

Idosos em condições precárias 
são resgatados de abrigo em JP 

Fotos: Evandro Pereira

até que, de fato, se conheça o 
estado de saúde de cada um 
dos internos. “Não temos in-
formações nem acesso aos 
prontuários. Não sabemos 
quais medicações estão em 
uso. Vamos tentar resgatar se 
há casos de câncer e de que 
tipo é, e se já estão em trata-
mento”. Melissa Guerra disse 

ainda que os sinais de maus 
tratos chamaram a atenção 
da equipe. “Tem paciente 
com necrose, necessitando 
de amputação de membro. 
De imediato a equipe de en-
fermagem fez a higienização 
pessoal de todos e acionou a 
comissão de curativos. Já fo-
ram coletados todos os exa-

mes laboratoriais e vários 
pacientes serão submetidos 
a ultrassonografia. A maioria 
chegou em situação de des-
nutrição, desidratados, sujos, 
com lesões de pressão (es-
caras) e com bastante fome, 
ávidos por comida e água”. 

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) chegou até o 

Lar de Idosos Cuidarte, loca-
lizado no bairro de Tambau-
zinho em João Pessoa, após 
denúncia recebida no último 
domingo (4). Na oportuni-
dade o MPPB e a Vigilância 
Sanitária do município esti-
veram no local, onde consta-
taram haver 39 idosos, sendo 
17 acamados.

Centro de Línguas Estrangeiras 
retoma aulas para veteranos

As aulas do semestre 
2021.1 de Inglês, Espanhol, 
Francês, Alemão, Português e 
Libras do Centro de Línguas Es-
trangeiras (Celest), da Prefeitu-
ra de João Pessoa, iniciaram as 
atividades de forma remota. Os 
encontros acontecem, ao vivo, 
pelo aplicativo Google Meet e 
com plantões de dúvidas atra-
vés do WhatsApp. Estão parti-
cipando os alunos veteranos a 
partir do 2º período.

São 2h30 de aulas sema-
nais, mesclando os encontros 
on-line de 50 minutos com as 
atividades postadas e plantões 
de dúvidas. “Os professores 
fazem o uso do aplicativo Goo-
gle Forms para a apresentação 

do plano de aula, registro da 
aula e execução de atividades e 
provas, fazendo um sequencia-
mento didático de suas aulas. 
Também utilizamos o Google 
Drive para gerenciamento das 
aulas e controle de frequência 
dos alunos”, explicou a diretora 
do Celest, Jéssica Holanda.

Recentemente, a Prefei-
tura de João Pessoa promoveu 
para todos os professores da 
rede uma formação sobre a 
Plataforma Google e os pro-
fessores acompanharam para 
aprender a fazer melhor uso 
das ferramentas que já são uti-
lizadas.

“E-mails institucionais se-
rão criados para todos os pro-

fessores e alunos para que esse 
contato remoto seja cada vez 
mais efetivo e satisfatório. Está 
sendo feita uma busca ativa 
dos alunos para que em meio a 
esse cenário da pandemia pos-
sa combater a evasão escolar”, 
concluiu Jéssica Holanda.

Call Center: Seinfra volta a 
atender a população pelo 0800

 A Secretaria de In-
fraestrutura de João Pessoa 
(Seinfra) retomou o aten-
dimento aos cidadãos pes-
soenses através do servi-
ço de call center, ontem. O 
atendimento telefônico ao 
público disponível pelo nú-
mero 0800 031 1530 estava 
suspenso temporariamente 
por conta do feriadão pre-

visto no decreto governa-
mental de medidas de com-
bate ao coronavírus.

Por meio do telefone 
0800 031 1530 qualquer ci-
dadão pode solicitar direta-
mente à Seinfra serviços da 
Operação Tapa Buraco, lim-
peza de galerias de águas 
pluviais, terraplenagem e 
serviços relativos à ilumina-

ção pública, como troca de 
lâmpadas.

A ligação é gratuita para 
telefones fixos e celulares 
dentro da cidade e funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 7 às 22h. O número está 
ligado a ouvidoria da Sein-
fra e garante mais agilidade 
e eficiência no atendimento 
às demandas da população.

A Prefeitura de João Pes-
soa tem se preocupado com 
a população em situação de 
vulnerabilidade e, por isso, 
tem realizado ações sociais 
voltadas para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
durante a pandemia. Entre os 
serviços está a distribuição 
de alimentos. Somente no 
último mês de março foram 
entregues pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social (Se-
des) cerca de 40 toneladas 
de comida e 51 mil refeições. 
A distribuição acontece nos 
Restaurantes Populares e 
Cozinhas Comunitárias man-
tidos pela Prefeitura.

A previsão da Sedes é 
distribuir 160 toneladas de 
alimentos e 129 mil refei-

ções ainda este semestre. 
“Seguimos firmes no enfren-
tamento à pandemia, com o 
decreto anunciado pelo pre-
feito Cícero Lucena, estamos 
trabalhando na Secretaria 
para amenizar os impactos 
sociais do vírus”, disse o se-
cretário da Sedes, Felipe Lei-
tão.

Estão sendo entregues 
alimentos vindos dos agri-
cultores familiares aprova-
dos em edital já realizado 
pelo Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), cujo re-
passe está a cargo do Banco 
de Alimentos. Os beneficia-
dos são famílias em vulnera-
bilidade social cadastradas 
nas seis Cozinhas Comuni-
tárias, assim como pessoas 

acolhidas em Instituições de 
Longa Permanência e asso-
ciações comunitárias cadas-
tradas nos conselhos muni-
cipais de direitos.

Distribuição
Ainda entre janeiro e 

março deste ano foram dis-
tribuídas pela Sedes 80 mil 
máscaras. A Secretaria está 
realizando a distribuição 
do produto de proteção em 
diversos pontos da cidade, 
incluindo feiras livres, mer-
cados públicos, áreas de vul-
nerabilidade social, Institui-
ções de Longa Permanência 
para idosos e equipamentos 
da administração municipal, 
com o objetivo de reforçar a 
prevenção à covid-19.

Ações levam 40t de comida e 
51 mil refeições a vulneráveis

A distribuição de 
comida e refeições 
acontece nos
Restaurantes 
Populares e Cozinhas 
Comunitárias 
mantidos pela 
Prefeitura de 
João Pessoa

Foto: Secom/JP

Todos os encontros 
acontecem ao vivo 

pelo aplicativo 
Google Meet e com 
plantões de dúvidas 
através do WhatsApp

O espaço deve ser fechado e, tanto a administração, 
quanto familiares dos internos serão responsabiliza-
dos; 17 foram levados para o Hospital Padre Zé e 
22 continuam internados no local



Cultura
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 6 de abril de 2021     |     A UNIÃO        9Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

Pequenos formatos
Está disponível para o público, na internet, a primeira 
edição da exposição do Salão Parahyba, protagonizada 
por obras produzidas em gravura e desenho. Página 12

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Vítima da covid-19, cineasta foi um dos grandes militantes, incentivadores e realizadores da área no estado

“Uma pessoa que circula-
va muito bem em todos os gru-
pos de cineastas do estado. Ele 
era referência na área e parti-
cipou de muitos filmes impor-
tantes, aqui na Paraíba. Agora, 
certamente, ficamos órfãos de 
uma grande parte do cérebro 
cinematográfico local. Ele ti-
nha uma grande preocupação 
com a conservação dos filmes 
e da nossa história”, lamentou 
o cineasta Diego Benevides, re-
ferindo-se a Ely Marques, que 
morreu aos 40 anos, no último 
sábado (dia 3), em decorrência 
de complicações da covid-19.

Editor, produtor, diretor 
e militante pelo menos nos 
últimos 20 anos, Ely se consi-
derava um “operário do audio-
visual”, sempre atuante atrás 
das câmeras, na pós-produção 
e pela luta dos direitos da ca-
tegoria. “Ele é, sem sombras 
de dúvidas, o mais impor-
tante montador e finalizador 
do audiovisual paraibano da 
contemporaneidade. Para se 
ter ideia, somente comigo, 
entre curtas, médias e longas-
metragens, eu tenho mais de 
120 obras e, desse montante, 
se muito, uma dúzia não pas-
sou pela ilha de edição do Ely”, 
disse o diretor de fotografia e 
amigo, João Carlos Beltrão.

Outros cineastas também 
ressaltaram a importância do 
paraibano. “Ely, tão acostuma-
do a tecer e coser filmes, nos 
deixou uma ilha de edição 
aberta e a tarefa de continuar 
a timeline. Tive a oportunida-
de de partilhar do seu conví-
vio nos quadros da Associação 
Brasileira de Documentaris-
tas (ABD-PB) e na realização 
de vários filmes e projetos, e 
só posso dizer o quanto Ely 
sempre dedicou sua vida ao 
cinema paraibano e à luta por 
justiça social. Em sua imensa 
generosidade, nos agraciou 
com seus ensinamentos e 
aguerrida militância. Ely Mar-
ques estará sempre presente, 
um homem de cinema, um ho-
mem de luta”, definiu Gian Or-

sini, cineasta e diretor do Cine 
Bangüê da Funesc.

Já o veterano Bertrand 
Lira enfatiza que Marques foi 
praticamente um pioneiro no 
estado na profissionalização 
das atividades de edição e pós
-produção, o que barateava os 
custos, pois, até então, a pós
-produção dos filmes era rea-
lizada no Sudeste. “É um dos 
grandes nomes, na área do au-
diovisual paraibano, e vai fazer 
muita falta, não só como pro-
fissional, mas também como 
amigo”, disse Lira.

“Ely tinha domínio da 
linguagem cinematográfica. 
Isso, somando muito estu-
do e pesquisa, fez com que 
ele se tornasse referência na 
pós-produção do audiovisual 
paraibano. Ele sonhava, bata-
lhava e realizava. Eis a melhor 
definição do grande realizador 
que aquele homem foi”, ressal-
tou Kalyne Almeida, que já foi 
corroteirista e produtora exe-
cutiva do realizador. 

Diego Benevides obser-
vou que o engajamento políti-
co dele era único para a classe. 
“Ele tinha um coração enorme 
e era muito verdadeiro nas pa-
lavras. Deixará saudades para 
as telas do cinema nosso”, dis-
se o cineasta. “Não trabalhei 
diretamente com ele, pois, 
como também sou da área de 
edição, posso dizer que fazía-
mos parte de uma irmandade, 
uma rede de editores, no qual 
ele era peça-chave, fundamen-
tal para ajudar muitos de nós 

na resolução de problemas 
que sempre encontrávamos 
quando tínhamos dificulda-
des”, acrescentou ele.

Kalyne Almeida, que du-
rante alguns anos foi sócia de 
Ely Marques, admitiu não con-
seguir falar sobre o cineasta 
no passado. “Ele está presente 
não só nos nossos filmes, mas 
em nossas memórias e afetos. 
Construímos alguns projetos 
juntos. Somos coprodutores 
do mais recente filme dele 
como diretor, 
o curta-me-
tragem Deus 
não acredita 
em máqui-
nas (DNA_M). 
Um grande 
homem, um 
filho mara-
vilhoso, um 
amigo que-
rido. Ely pre-
sente!”, afir-
mou ela.  

M a r -
ques foi um 
homem do cinema, desde o 
curso de Arte e Mídia que fez 
em Campina Grande, em uma 
turma pioneira da UFCG, no co-
meço dos anos 2000.

Ao lado do amigo Arthur 
Lins, dirigiu seu primeiro cur-
ta, o documentário Um Fazedor 
de Filmes, em 2007, bem como 
repetiu a perceria também na 
sua primeira ficção, dois anos 
depois, com o curta O Plano do 
Cachorro, protagonizado por 
Nanego Lira e Flávio Melo.

“Ele sonhava além do ób-
vio. Ele criava possibilidades. 
Juntamente com mais cinco 
amigos, criou a Pigmento Ci-
nematográfico, que fez histó-
ria no audiovisual da Paraíba, 
ajudando a inserir o Estado no 
circuito nacional de festivais”, 
acrescentou Kalyne Almeida. 
“Ely passou a pós-produzir a 
maioria dos filmes rodados no 
Estado, inclusive, incentivan-
do novos cineastas do interior. 
Por ser incansável e acreditar 

no audiovi-
sual  como 
arte e tam-
bém como 
mercado, ele 
v i a b i l i z o u 
muitos pro-
jetos. Muitas 
vezes, os jo-
vens do in-
terior não ti-
nham noção 
de mercado, 
de editais. 
Ely viabiliza-
va, editando, 

mas ensinava a como ‘pescar’. 
Para mim, Ely foi, além de 
companheiro, um professor. 
Aprendo muito com ele”, res-
saltou a realizadora e produ-
tora, apontando que o parai-
bano montou o seu segundo 
curta como diretora, Divas 
- Vozes Femininas, e finalizou 
o seu terceiro, Velhos tempos. 

Ely Marques também edi-
tou o primeiro curta de ficção 
da carreira de Bertrand Lira: A 
poeira dos pequenos segredos, 

de 2012. “Seu legado é de luta 
pelo cinema como ferramenta 
em defesa das causas sociais, 
pela democracia e contra o 
fascismo desse atual Governo 
Federal”, frisou ele, para quem 
a pandemia levou os que tra-
balham na área do audiovisual 
a tomar cuidados preventivos 
para evitar a contaminação. 
“Por causa dos riscos, muitos 
cineastas decidiram adiar a 
execução dos projetos dos edi-
tais”, comentou. 

Outro cineasta veterano, 
Torquato Joel, também lamen-
tou a perda de Ely Marques 
para a covid-19. “Não deveria 
ter isso neste momento, até 
por ser jovem, mas seu legado 
é a sua obra”. 

“Perdemos um comba-
tente dos mais qualificados: 
preciso em suas análises, reso-
lutivo, aglomerador. Um cara 
de generosidade e ações para 
a melhoria das condições de 
trabalho e dignidade dos ar-
tistas de sua área. Ele tinha o 
compromisso com sua arte e a 
generosidade com todos nós. 
Ele oferecia sua sensibilidade 
e primazia técnica à cena au-
diovisual paraibana, dos mais 
jovens aos veteranos. Por sua 
bagagem e compromisso com 
o segmento do audiovisual, um 
crítico dos mais contundentes 
pela falta de políticas públicas 
na última década e, ultima-
mente, ao Governo Federal, 
pelo desmonte da Agência 
Nacional do Cinema (Ancine)”, 
ressaltou João Carlos Beltrão.

Kalyne Almeida tam-
bém lembrou da faceta de Ely 
Marques como defensor do 
segmento. “Ele era militante 
porque acreditou no cinema 
como mercado. Ele era incan-
sável. A palavra é esta: incan-
sável quando a questão era 
pensar políticas públicas para 
o audiovisual”.

Uma grande parceria que 
ela recorda foi durante os anos 
de 2012 e 2014 à frente do 
Fórum de Audiovisual da Pa-
raíba. “Éramos incansáveis na 
construção de políticas públi-
cas e fomento para cultura, o 
audiovisual e para o cinema”, 
recordou Kalyne. “Ely está pre-
sente porque ele plantou num 
terreno com poucas políticas 
públicas. Acreditou na cultura 
e na arte como poucos acredi-
taram. Lutou para que os ges-
tores compreendessem a im-
portância da cultura para um 
povo. Participava das reuniões 
com os gestores alertando da 
importância de se fomentar o 
audiovisual. Morre vítima da 
covid-19 e do negacionismo 
de um Governo Federal, que 
deveria promover políticas 
públicas eficazes para saúde. 
Perdemos uma grande refe-
rência da arte, do audiovisual 
paraibano. Perdemos uma li-
derança. Perdemos um amigo, 
colega. Ely precisa ser lem-
brado para sempre. Se hoje o 
audiovisual paraibano é o que 
é, tem muito da escrita de Ely 
Marques”, afirmou. 

Kalyne Almeida confes-
sou que está sendo “muito 
cruel” a dor da perda do ami-
go. “Ely morreu sem ver uma 
política pública digna para a 
cultura e para o audiovisual. 
Até quando os nossos se vão 
lutando sem verem políticas 
que promovam a dignidade do 
cidadão? A voz de Ely é para o 
audiovisual, para a arte, para 
a cultura, sobretudo, a voz de 
Ely Marques é por políticas pú-
blicas estruturantes que pro-
movam a dignidade humana. 
Não dá para falar de Ely sem 
citar essas questões. Talvez 
fosse assim que ele desejasse 
ser lembrando”.

Adeus a Ely Marques, operário 
paraibano do audiovisual

Em 2009, Nanego Lira em uma 
das cenas de ‘O Plano do Cachorro’ 
(ao lado), primeira ficção de Ely 
Marques (foto maior) em parceria 
com Arthur Lins

À direita, último 
trabalho do paraibano 
na direção: a crítica 
social em um futuro 
distópico presente 
no curta ‘Deus não 
acredita em máquinas 
(DNA_ M)’, de 2019

Fotos: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

No final de semana, homenagem de Felipe Spencer projetada em um dos prédios de São Paulo (E); Ely carregando a câmera ao lado do diretor de fotografia João Carlos Beltrão (D)

Foto: DivulgaçãoFoto: Twitter

 Ele era militante 
porque acreditou no 

cinema como mercado. Ele 
era incansável. A palavra 
é esta: incansável quando 

a questão era pensar 
políticas públicas para

o audiovisual 



Cultura

Em 1968, os quatro inte-
grantes dos Beatles já viviam 
aquele clima azedo de quando 
o casamento já não engrena 
mais. Ainda assim, resolveram 
que era hora de investir em 
uma gravadora própria, focada 
em descobrir novos talentos, 
afinal, como declarou, à época, 
Paulo McCartney, “Estamos na 
feliz posição de não precisar de 
mais dinheiro”.

A Apple Records nasceu 
em 11 de agosto de 1968 e, 
bem ou mal, cumpriu seu 
propósito, lançando as car-
reiras de James Taylor e Billy 
Preston, entre outros (e ainda 
conseguiu assinar com Ronnie 
Spector, do famoso grupo The 
Ronettes). Em meio a minha 
modesta coleção de CDs, tenho 
um ótimo legado dessa fase: 
Come and Get It - The Best of Apple Records.

O álbum tem seu título extraído da canção composta por 
Paul McCartney para a trilha do filme Um Beatle no Paraíso, 
estrelado por Ringo e pelo ator Peter Sellers. Lançado em 1969 
numa gravação feita pela banda Badfinger, a canção se mostrou 
um grande hit do grupo, embora nunca tenha sido gravada 
oficialmente pelo seu autor (aparece na caixa “deluxe” de Abbey 
Road, numa versão demo cantarolada por Paul).

A faixa, claro, integra o repertório de 21 músicas do CD, lan-
çado em edição remasterizada em 2010, inclusive no Brasil. No 
encarte, é possível ver que os próprios integrantes dos Beatles 
se envolviam com os artistas, muitas vezes compondo faixas iné-
ditas e/ou produzindo as gravações (sobretudo Paul McCartney 
e George Harrison). Ou então cedendo algum hit da banda para 
dar aquela forcinha pro artista da gravadora. 

No CD (e também nas plataformas de streaming, nas quais 
o álbum está disponível) é possível ouvir curiosidades como 
‘Thingumybob’, tema de um programa humorístico escrito por 
Lennon-McCartney e entregue à The Black Dyke Mills Band, ou 
‘Sour milk sea’, canção inédita que George Harrison fez para o 
cantor Jackie Lomax gravar, e não só isso: ele também produziu 
e tocou guitarra rítmica na faixa, junto com Paul (baixo) e Ringo 
(bateria). Embora os Beatles nunca tenham gravado oficial-
mente a canção, ela aparece no bootleg Esher Demo, que acabou 
vindo junto na edição mais recente do “álbum branco”.

Das covers presentes no repertório, eu gosto muito da que 
a Hot Chocolate Band fez para o hino pacifista de John Lennon, 
‘Give peace a chance’, gravado em ritmo de reggae, com sutis mu-
danças na letra original, e que não passou de uma grande brinca-

deira de estúdio. Brincadeira 
tão bacana que a demo que 
eles gravaram naquela tarde de 
1969 foi a que acabou sendo 
lançado pela gravadora, com o 
aval do autor, claro!

Aparecem muitas faixas 
produzidas por George Harri-
son, uma delas ‘Ain’t that cute’, 
escrita por ele em parceria 
com a intérprete da canção, 
Doris Troy (revelada através 
da banda de James Brown). 
Segundo as notas históricas, ele 
a conheceu durante as grava-
ções do álbum That’s The Way 
God Planned It, de Billy Preston 
(discaço produzido por Ray 
Charles e George Harrison, com 
participação de gente como 
Eric Clapton, Keith Richards e 
Ginger Baker) e logo se torna-
ram amigos, tanto que a canção, 

na real, foi praticamente toda escrita pelo generoso ex-beatle.
Outra pérola do CD é ‘God save us’, composta por John e Yoko 

em resposta à censura sofrida pela revista de humor hippie Oz. 
A canção surgiu em meio às gravações de Imagine, em 1971. Em 
maio daquele ano, no estúdio caseiro de John, a versão que aca-
bou indo para às lojas foi gravada sob a produção do casal, mais 
Phil Spector (que trabalhava no disco de Lennon) e Mal Evans. 

O encarte do CD explica que, por razões contratuais, Lennon 
entregou os vocais principais ao cantor da banda Splinter, Bill 
Elliot, mas o ex-beatle e sua senhora acabaram participando 
da faixa sob o título de The Elastic Oz Band. Em tempo: a caixa 
de luxo do disco Imagine (lançada em 2018) traz duas versões 
gravadas pelo casal John & Yoko com o nome original da canção: 
‘God save Oz’.

No YouTube é possível 
encontrar os vídeos promocio-
nais lançados pela gravadora, 
na época (a Apple também 
atuava no ramo de cinema, de 
educação e artigos eletrônicos), 
e há muitos depoimentos dos 
Beatles sobre essa “aventura”. 
No QR Code, escolhi compar-
tilhar um vídeo de divulgação 
(infelizmente, só com legendas 
em inglês) para o lançamento 
da edição em CD, disponibili-
zado pela Amazon dos EUA. 
Enjoy it!

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Desde bem antes da pandemia do coronavírus que 
as pessoas que utilizam, diuturnamente, transporte 
público, reclamam de situações inconvenientes prati-
cadas nesses meios de transporte coletivo, chegando 
até mesmo ao assédio sexual. Os órgãos públicos, den-
tre eles a Polícia e até o Poder Judiciário têm se preo-
cupado e decidido sobre o problema. Por isso, quero 
destacar aqui alguns dos julgamentos que envolveram 
direitos dos consumidores e que chamaram a atenção 
de juristas do país nos últimos meses. São temas que 
impactam todos os nossos dias e afinal, estamos envol-
vidos em relações de consumo.

Uma primeira orientação, visível nos julgamen-
tos do STJ, considera que – de regra – atos crimi-
nosos praticados por terceiros afastam o dever de 
indenizar dos fornecedores, quando eles não pos-
suem relação direta com a atividade desenvolvida 
pela empresa. Essa orientação não é propriamente 
nova, basta lembrar que em casos conhecidos, como 
assassinatos e estupros dentro de cinemas ou sho-
ppings, a lei já foi aplicada.

O tema ganhou bastante repercussão diante de 
decisão da 2ª Seção do STJ, afastando a responsabili-
dade objetiva de empresas de transporte pelo assédio 
sexual realizado por passageiro. Conforme o voto do 
ministro relator, “o evento é inevitável pois quando 
muito consegue-se prender o depravado, o opressor. 
Era inevitável, quando muito previsível em tese. Por 
mais que se saiba da possibilidade de sua ocorrência, 
não se sabe quando, nem onde, nem quem o praticará. 
Como acontece com os assaltos à mão armada. São ine-
vitáveis, não estão ao alcance do transportador. E na 
vida muita coisa é assim, infelizmente.” 

O tema é muito polêmico e envolve uma triste 
realidade das cidades brasileiras. Contudo, quatro mi-
nistros estabeleceram a responsabilidade de empresa 
transportadora nessas situações, valendo destacar 
a posição da ministra Nancy Andrighi, que visualiza 
relação de causa e efeito na atividade das empresas: 
“A ocorrência destes fatos acaba sendo arrastada para 
o bojo da prestação de serviço de transporte público, 
tornando-se assim mais um risco da atividade, a qual 
todos os passageiros, mas especialmente as mulheres, 
tornam-se vítimas.”

A orientação acima admite exceções. Ela não se 
aplica aos bancos, cujo risco de assaltos é reconhecido 
pelo STJ há décadas. 

Condenações
A justiça brasileira também não está livre dessa 

praga. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça 
abriu um processo administrativo disciplinar contra 
um juiz e o afastou das funções, para apurar se ele 
assediou – moral e sexualmente – servidores(as) e 
estagiários(as) de sua vara, na comarca de Miracema 
(RJ). De acordo com depoimentos dos funcionários, o 
magistrado fazia comentários íntimos sobre as roupas 
das subordinadas, tratava alguns funcionários de ma-
neira desrespeitosa e chegou a convidar uma estagiá-
ria “para sair, pedindo-lhe uma foto de biquíni”.

Também a Caixa Econômica Federal foi conde-
nada por assédio sexual em Caxias do Sul (RS). A 
indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 
1,2 milhão teve como base o assédio sexual a uma de 
suas trabalhadoras. A condenação resulta de ação 
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em Caxias do Sul. Haverá acrésci-
mo de R$ 10 mil por trabalhador(a) prejudicado(a), 
específica e individualmente considerado, quando 
envolver pessoas passíveis de identificação. Não há 
trânsito em julgado.

Mas a condenação traz mais obrigações para a 
Caixa Federal, que deverá incluir, nas reuniões de Co-
missão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) de 
todos os estabelecimentos, no mínimo a cada seis me-
ses, tópico de combate ao assédio moral e de combate 
ao assédio sexual, com a adoção de medidas práticas 
para prevenir futuras ocorrências. Será obrigatório 
o registro em atas. A CEF também deverá capacitar 
atuais gestores e todos funcionários que tenham su-
bordinados, por meio de curso sobre boas práticas no 
trabalho e formas de evitar assédio moral e assédio 
sexual. E mais: a Caixa terá que promover campanha 
educativa no âmbito interno além de, semestralmente, 
pelo período de cinco anos, promover palestra sobre 
assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O al-
cance dessa condenação poderá ser imenso, pelos efei-
tos que serão produzidos.

O assédio
sexual

Troféu Maria da Penha

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Beatles: a aventura de

comandar uma gravadora

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica
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Nome da coletânea vem da canção de McCartney para o filme ‘Um Beatle no Paraíso’

Através do QR Code acima, acesse 
um vídeo promocional da
Apple Records no YouTube

Não há agonia maior do que aguen-
tar uma história não contada e silencia-
da dentro de si.

Zora Neale Hurston

Último dia 30 de março, recebemos 
numa solenidade virtual, 28 mulheres, 
o troféu Maria da Penha 2021. Troféu 
idealizado e criado em sua primeira 
edição no ano de 2008, pela jornalista 
Messina Palmeira, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Imprensa de Mídia 
Eletrônica seccional Paraíba (Abime-PB). 
O Troféu leva o nome de Maria da Penha 
Maia Fernandes, vítima emblemática da 
violência contra a mulher que deu nome à 
Lei 11.340 sancionada em 7 de agosto de 
2006. Esse Troféu homenageia mulheres 
que se destacam em ações que benefi-
ciam, valorizam, protegem mulheres e 
revelam a força do feminino em todos os 
âmbitos sociais, lítero-cultural, educacio-
nal, entre outros. Este ano, a homenagem 
ganhou a parceria com a Academia Femi-
nina de Letras e Artes da Paraíba, entida-
de cultural presidida pela professora da 
UFPB, Bernardina Freire. E representa o 
reconhecimento das duas entidades pelos 
serviços prestados ao empoderamento 
feminino na sociedade atual, bem como 
sua capacidade de promover e estimular 
mudanças sociais. 

Recebi a indicação com muita honra 
e alegria. Pela seleção em si de fazer a 
diferença na vida das mulheres, mas prin-
cipalmente por estar ao lado de mulheres 
que tanto admiro, que cito representando 
todas as indicadas: Elizabeth Teixeira, 
pela sua luta; Maria Valéria Rezende, 
também pela sua luta na educação e pela 

literatura; Dos Anjos, mulher que acom-
panho a trajetória de trabalho incansável 
na educação e na espiritualidade; Marília 
Arnaud pela escrita; Maria Nazaré pelo 
trabalho nos Direitos Humanos; Fátima 
Bezerra e a sua vida política desde Nova 
Palmeira até o Governo do Rio Grande do 
Norte; Ângela Bezerra, pela sua intelec-
tualidade; Rejane Pereira e o seu trabalho 
no turismo de idosos; Janete Rodriguez e 
trajetória de vida; Celene, que acompanho 
a sua arte, desde os primórdios, e tantas 
outras homenageadas e seus lugares nas 
vidas de luta e resistência. 

A violência contra a mulher é 
um tema que me embrulha o estô-
mago sempre. Uma ferida aberta, e 
que o Movimento Feminista ou das 
Mulheres, não conseguiu dar conta. 
Avançamos tanto em tantas frentes. 
E essa própria Lei Maria da Penha é 
um avanço, um canal de denúncia, 
mas, enquanto precisarmos de uma 
lei desse tipo, significa que falhamos. 
Digo a humanidade falhou. Os homens 
falharam. Pois não se admite tais com-
portamentos como: pedofilia, estupro, 
assédios, abusos, e feminicídio, só 
para citar os mais violentos.

Eu comecei a escrever pelo tema 
da memória, mas foram as mulheres 
a minha grande inspiração. Em todos 

esses anos tenho escrito para e por 
elas. Muitos temas me tocam: o coti-
diano, a domesticidade, a transcendên-
cia, a maternidade, casamento, filhos, 
trabalho doméstico, e a violência que 
sofremos desde que o mundo é mundo, 
e em todas as culturas. Violência física 
e subjetiva/simbólica. A coragem femi-
nina me transborda de solidariedade, 
sororidade e amor.

Agradeço às minhas irmãs através 
das quais me deparei sempre com o fe-
minino na minha vida; às minhas amigas, 
cotidianamente me pondo frente á adver-
sidade e diversidade; às minhas alunas, 
com quem aprendi na troca; e às minhas 
leitoras, a quem pude/posso representar 
sempre. E que me alimentam.

O prêmio em si foi uma boneca de 
pano do artesanato paraibano. Uma arte 
que persigo desde menina e adoles-
cente, dos tempos de A Nega Fulô (D. 
Silvia , no Recife), e da Feira de Caruaru. 
A boneca/bruxinha de pano, um amor 
que tenho pelas  artesãs que fazem 
essas “mulherzinhas” mágicas. Quando 
os meus filhos, Lucas e Daniel, eram 
pequenos, sempre contava histórias das 
bonequinhas de pano que enfeitavam as 
minhas estantes. 

E o meu prêmio em particular, ofe-
reci à Luísa, a minha neta, tão pequenina 
ainda, para que ela, represente um futuro 
das mulheres do mundo. Uma vida plena, 
livre e sem violência.

Muito Obrigada!

Não sou somente uma e simples, mas 
muitas e complexa. 

Virginia Woolf

 Em todos esses anos tenho escrito 
para e por elas. (...) A coragem 

feminina me transborda de 
solidariedade, sororidade e amor 

Imagem: Divulgação

Colunista colaborador



Cultura

Fantasia. Num texto para criança é essencial.
(Maria Clara Machado. Do “essencial” num bom texto)

Quando se fala em teatro infantil vem logo o nome 
de Maria Clara Machado, criadora do Tablado – escola de 
teatro fundada por essa incrível mulher em 1951, com 
sede no Rio de Janeiro – e de muitas peças para o público 
infantil. Agradeço ao jornalista Guilherme Cabral a lem-
brança da entrevista sobre o centenário de nascimento 
da teatróloga brasileira e o texto que escreveu neste ca-
derno, na edição do jornal A União, no último dia 3.

Para escrever o texto desta semana, recorri ao livro 
Maria Clara Machado: teatro infantil completo (Rio de Ja-
neiro: Nova Aguilar, 2010). É uma obra valiosa, organiza-
da pelo escritor Luiz Raul Machado e uma fonte de con-
sulta para quem quer conhecer a dramaturga e suas 24 
peças para crianças. Nesse livro, o leitor encontra uma 
rica fortuna crítica, ilustrações de Rui de Oliveira, entre-
vistas e depoimentos da teatróloga.

Nascida em Belo Horizonte (MG), no dia 3 de abril 
de 1921, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro 
ainda criança. Perdeu a mãe muito cedo e o pai casou-se 
com uma cunhada. A tia não foi uma madrasta, foi uma 
mãedrasta, na opinião de Maria Clara Machado, mas a 
ausência da mãe verdadeira iria ter reflexos na vida 
adulta. Só encontrou explicações para essa falta com as 
sessões de psicanálise, anos mais tarde. O pai, o escritor 
Aníbal Machado, gostava de reunir amigos escritores 
e artistas em sua casa no Rio as seis Marias (as filhas) 
participavam das conversas. Foi esse ambiente literário 
que despertou na pequena o amor pelas artes. Gostava 
de recitar e de teatro de bonecos e, nas reuniões fami-
liares, era sempre chamada para demonstrar seus dotes 
artísticos e não se fazia de rogada. 

Luiz Raul Machado destaca que nos anos 1940 e 50 o 
escotismo e o bandeirantismo favoreciam o companhei-
rismo e o exercício da liberdade. Maria Clara foi uma ban-
deirante atuante e viajou aos EUA para participar de um 
congresso da instituição. Depois do congresso, passou al-
guns meses na casa de Portinari, muito amigo de seu pai. 
Essa viagem lhe deu a oportunidade de conviver com ar-
tistas e intelectuais americanos, dançando e declamando 
em festas e reuniões. Quando voltou ao Brasil, resolveu 
fazer curso de teatro em Paris. Depois dessa experiência, 
o teatro passou não saiu mais de sua vida.

O encantamento pelo teatro de fantoches foi o pri-
meiro passo, depois começou a escrever peças para esse 
tipo de representação, posteriormente enveredou para o 
teatro para crianças. Escreveu peças que foram encena-
das e traduzidas em vários países, algumas se tornaram 
clássicas, como Pluft, o fantasminha, O cavalinho azul, O 
rapto das cebolinhas, e A menina e o vento.

Maria Clara Machado nunca se casou e dizia que isso 
não a impediu de exercer plenamente a maternidade. 
Esse sentimento materno foi realizado através do filho 
nascido em 1951 – o teatro de amadores Tablado. Se Lo-
bato é considerado o pai da literatura infantil no Brasil, 
ela é a mãe do teatro infantil.

Os críticos de teatro do eixo Rio e São Paulo publi-
caram inúmeros artigos nos jornais em louvação à pro-
dução artística de Maria Clara Machado, como Bárbara 
Heliodora, Décio de Almeida Prado. Drummond e a filha 
Julieta Drummond também escreveram artigos elogio-
sos. Na Argentina, por intermédio de Julieta, suas peças 
foram encenadas e divulgadas. 

A autora de tantas peças infantis teve problemas 
com a censura nos anos 1960 (ditadura militar). Maria 
Minhoca foi proibida porque falava de militar, de exército. 
Aprendiz de feiticeiro era a história de um tenente ridícu-
lo. O tenente da peça virava burro e depois não “desvi-
rava” porque sua condição era “irreversível”. Diante da 
censura de suas peças, desabafou: “Pobre país em que a 
história de um militar ridículo, numa peça para crianças, 
é considerada uma ofensa!”.

A teatróloga foi responsável pela descoberta de mui-
tas atrizes que depois migraram para a TV Globo, torna-
ram-se estrelas de novelas e série, a exemplo de: Marieta 
Severo, Andrea Beltrão e Malu Mader. Ela brincava e di-
zia: minhas meninas se tornaram artistas globais.

Durante toda esta semana nos canais de TV e YouTu-
be, serão apresentadas peças, depoimentos, entrevistas 
sobre Maria Clara Machado. Vamos ficar atentos.

Nota Literária
Este é o mês do livro e dos escritores. Em 2 de abril 

é o Dia Internacional do Livro Infantil. Nessa data, nas-
ceu Hans Christian Andersen, o dinamarquês que escre-
veu os mais belos contos de fadas de todos os tempos. O 
dia 18, data de nascimento de Monteiro Lobato, é o Dia 
Nacional do Livro Infantil; no dia 20, é o Dia do Escritor 
Paraibano (aniversário de nascimento de Augusto dos 
Anjos). O dia 23 é o Dia Mundial do Livro, conhecido na 
Espanha como “Dia internacional Del Libro”, em home-
nagem a Cervantes. Em Barcelona, essa data é muito 
festejada. Há feiras de livros espalhadas por toda cidade. 
As pessoas compram livros e flores para presentear os 
amigos. Vamos festejar o mês do livro.

Teatro Infantil 
Brasileiro

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Colunista colaboradora

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) rea-
liza nesta terça-feira, a partir 
das 19h, mais uma edição do 
‘Painel Funesc’, que trará o 
tema “Jornalismo cultural em 
tempos de pandemia”.

A edição conta com a 
participação dos jornalistas 
Audaci Junior, Cairé Andrade, 
Giovanna Ismael, Joana Rosa, 
André Luiz Maia e Renato Fé-
lix. O encontro também mar-
ca o Dia do Jornalista (feste-
jado amanhã) e será mediado 
por Jãmarrí Nogueira, com 
transmissão gratuita e ao 
vivo via YouTube da Funda-
ção (/funescpbgov). 

O encontro dos profis-
sionais será uma oportuni-
dade para se debater o que 
tem repercutido na mídia na 
área de eventos culturais (na 
Internet e no impresso), em 
tempos de isolamento social, 
e quais as estratégias utiliza-
das para divulgação do que 
vem acontecendo de interes-
sante no mundo virtual, dian-
te da impossibilidade dos en-
contros presenciais.

Editor do caderno de 
Cultura de A União, Audaci 
Junior é jornalista formado 
pela UFPB, cinéfilo e rese-
nhista de quadrinhos desde 
2010 no site especializado 

Universo HQ. Trabalha como 
revisor desde 2014 e foi re-
pórter produtor do caderno 
Vida & Arte, do Jornal da Pa-
raíba, já fez reportagens para 
Correio da Paraíba e UOL, 
dentre outros.

Cairé Andrade é forma-
da em Jornalismo pela UFPB 
e em Design de Moda pela 
Unipê, trabalhou como edi-
tora de conteúdo nas redes 
sociais da Prefeitura de João 
Pessoa, entre 2014 e 2015, e, 
em sociedade com a jornalis-
ta Giovanna Ismael, fundou a 
Vulpi, agência de assessoria 
de imprensa cultural. Atuou 
também como repórter de 
cultura em A União.

Giovanna Ismael é jor-
nalista formada pela UFPB e 

pós-graduanda em Cinema 
e Produção Audiovisual pela 
Unicorp. Já atuou como re-
pórter, apresentadora e colu-
nista em emissoras de televi-
são e rádio, jornais impressos 
e portais. Atualmente, é edi-
tora de conteúdo digital no 
jornal A União. 

André Luiz Maia é natu-
ral de João Pessoa, já traba-
lhou no Correio da Paraíba e 
A União, além da Revista Nor-
deste. É um dos criadores do 
site Teeteto, responsável por 
eventos culturais na cidade.

Joana Rosa é graduada 
e mestre em Jornalismo pela 
UFPB. É produtora e apre-
sentadora do Programe-se, 
agenda cultural do Bom Dia 
Paraíba, na TV Cabo Branco. 

Por fim, Renato Félix 
é jornalista formado pela 
UFPB, foi editor adjunto de 
cultura em A União, repór-
ter do caderno de cultura do 
Jornal da Paraíba e editor do 
caderno de cultura do jornal 
Correio da Paraíba.

‘Painel Funesc’ debate jornalismo 
cultural em tempos de pandemia

Da esq. para dir.: edição terá presença das jornalistas especializadas em cultura Cairé Andrade, Giovanna Ismael e Joana Rosa

Fotos: Divulgação

Luana Flores foi o grande destaque 
na premiação da Semana Internacional de 
Música (SIM) na categoria Novo Talento. 
A beatmaker, DJ e percussionista parai-
bana foi pré-selecionada através de uma 
votação on-line, e, no começo deste mês, 
o Conselho Consultivo do evento definiu 
a artista como a vencedora desta edição, 
ocorrida de forma virtual em São Paulo. 
Nessa categoria também concorria pelo 
estado a rapper Bixarte.

“É um prêmio nacional com represen-
tação de artistas de toda a América Latina, 
e eu estou ao lado de nomes importantes 
da cena contemporânea. Foi um momento 
de muita vibração e emoção estar ali pre-
sente”, relembra Luana, acreditando que 
o prêmio ajuda a colocar holofotes para a 
cena musical produzida na Paraíba e nos 
artistas independentes locais.

A 4ª edição da SIM procurou consa-
grar nomes que possuíam um perfil ino-
vador e criativo, mas que também tives-
sem contribuído para manter a música 
viva com um olhar mais humanizado em 

tempos de pandemia. Luana pauta as suas 
produções por questões de gênero, sexua-
lidade, empoderamento feminino e ques-
tões de territorialidade.

A artista de músicas como ‘Canto de 
Proteção’, ‘Reza’ e ‘Guerreira de Lança’ ad-
mite que a crise sanitária que se atravessa 
teve interferência direta no seu trabalho. 
“Aproveitei o momento da pandemia para 
mergulhar nas minhas composições, no 
meu trabalho autoral. Essa era, inclusive, 
uma condição para participar de editais 
públicos. E usei bastante a Internet para 
fomentar as minhas produções.”

Dedicando-se à música há 13 anos, 
a artista entende que seja um Novo Ta-
lento devido ao momento por qual passa 
em sua carreira. Faz cerca de três anos 
que ela mergulhou em uma nova estética 
visual e sonora, na qual mistura elemen-
tos da cultura popular paraibana como o 
coco de roda com a música eletrônica em 
um conceito futurista. 

“Apesar do nome do prêmio ser Novo 
Talento, isso não significa que a gente 
acabou de começar. Significa que a gente 
começou a chamar a atenção. E foi exa-
tamente nesse momento que eu ‘furo a 

bolha’ e consigo chegar a outros lugares, 
a alçar novos vôos”, afirma a paraibana 
destacando que seu processo de criação 
passou por um amadurecimento em 2020 
e hoje se encontra mais firme e fortalecido 
na cena contemporânea.

Seguindo nessa nova fase em sua 
carreira, a artista prepara para o próximo 
mês o lançamento do single ‘Mulher Bicho 
Solto’. “Estamos no momento de captação 
de verba para a construção de um novo ví-
deo clip”, finaliza Luana Flores.

Para conhecer todos os vencedores 
do SIM 2021, basta acessar o site oficial do 
evento (www.simsaopaulo.com).

Prêmio SIM

Luana Flores ganha na 
categoria ‘Novo Talento’

Foto: Roan Nascimento/Divulgação

Beatmaker, DJ e percussionista paraibana pauta as suas produções por questões de gênero, sexualidade, empoderamento feminino e questões de territorialidade

Através do QR Code acima, acesse o canal 
de Luana Flores no YouTube

Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, acesse o 
canal oficial no YouTube da Funesc
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Com promoção da Lei Aldir Blanc, através do Edital Chiquinha Mourão, 1ª edição da exposição destaca gravura e desenho

Quarenta artistas visuais, 
dos quais 10 vão receber prê-
mios no valor de R$ 1 mil cada, 
foram selecionados para inte-
grar o Salão Parahyba de Pe-
quenos Formatos – Gravura e 
Desenho, que começa nesta 
semana, no formato virtual, 
e permanecerá acessível ao 
público, no seu site oficial (sa-
laoparahyba.wordpress.com), 
por tempo indeterminado.

De caráter competitivo, o 
tema da mostra é relacionado 
à pandemia. O edital regis-
trou 62 inscrições de artistas 
– profissionais ou amadores 
– residentes na Paraíba, e teve 
recursos da Lei Aldir Blanc, 
por meio do Edital Chiquinha 
Mourão, da Secretaria de Esta-
do da Cultura (Secult-PB).

“A maioria dos inscritos é 
artista jovem, que não tem tan-
ta oportunidade para mostrar 
o seu trabalho, diferentemente 
daqueles que já são mais anti-
gos e podem expor, por exem-
plo, na Galeria Gamela, na cida-
de de João Pessoa”, explicou o 
idealizador, curador e um dos 
organizadores do Salão, Dyó-
genes Chaves. “Outro aspecto 
a destacar é que os trabalhos 
são em gravura e desenho, que 
ninguém vende. Não digo que 

essas artes são marginaliza-
das, para não usar um termo 
pejorativo, mas estão abando-
nadas. A grande maioria das 
obras que vão estar nesse Sa-
lão tem como suporte o papel, 
nos seus mais variados tipos, 
com grande diversidade de 
técnica e estilo”.

Quando a pandemia per-
mitir, a intenção do curador 
é realizar a exposição no for-
mato presencial, na Galeria 
Alexandre Filho da Usina Cul-
tural Energisa, em João Pessoa. 
“Depois que o Salão estiver um 
ano na Internet, por exemplo, 
será mais fácil imprimir as 
obras e colocá-las para obser-
vação num espaço físico, onde 
será possível o público, de ma-
neira tridimensional, perceber 
as características de cada tra-
balho”, comentou.   

Dos 10 artistas que vão 
receber os prêmios, seis foram 
contemplados pelo conjun-
to de obras apresentado, que 
obtiveram três votos e duas 
indicações pelo júri: Massa-
pe (infogravura), Lina Ganem 
(xilogravura), Conceição Myl-
lena (monotipia), Will Simões 
(desenho), Renato Sancharro 
(desenho) e Lucas Alves (de-
senho). Dois foram premiados 
(hors-concours) pela contri-
buição à cultura paraibana: Ce-
lene Sitônio (desenho) e José 

Altino (xilogravura); e outros 
dois (hors-concours) pela tra-
jetória artística: Ivanuza Pon-
tes e Marcelo Soares, ambos 
na categoria xilogravura.

“Alguns dos premiados 
são gratas promessas no nos-
so cenário local, outros, aque-
les mais maduros, receberam 
seus prêmios como reconhe-
cimento da sua produção ao 
longo de tantos anos aqui no 
estado. Claro, há também os 
não premiados e os não sele-
cionados. Mas isso faz parte do 
processo competitivo. Ganhar 
ou perder é um aprendizado. 
Os mais jovens devem enten-
der que, ao longo da vida, eles 
vão participar de muitos sa-
lões, mas nem em todos eles 
serão perdedores”, disse Dyó-
genes Chaves.

Os critérios
O cumprimento dos itens 

do edital – a originalidade e 
contemporaneidade, além da 
relevância estética e concei-
tual das obras apresentadas 
– foram alguns dos critérios 
adotados pelo Júri para sele-
cionar os 40 artistas visuais 
que vão participar do Salão Pa-
rahyba de Pequenos Formatos. 
Para escolher os trabalhos, os  
curadores Dyógenes Chaves, 
Chico Pereira e Flávio Tavares 
cumpriram a tarefa de forma 

individual e virtual, em obe-
diência às recomendações das 
autoridades sanitárias contra 
a covid-19.

“Dos artistas premiados, 
quatro deles já são consagra-
dos e reconhecidos na cena 
paraibana. Por isso, foram ho-
menageados como hors-con-
cours. Eles não foram julgados 
de maneira igual aos demais 
inscritos, ou seja, antes de 
qualquer julgamento já rece-
beram essa premiação pela 
vitoriosa e longa trajetória e 
pela contribuição à arte da Pa-
raíba. Essa honraria é comum 
em casos que artistas consa-
grados se submetem a eventos 
destinados aos artistas novos 
ou jovens”, analisou Dyógenes 
Chaves. “Tanto Celene Sitônio 
como José Altino são artistas já 
atuantes desde os anos 1960, 
com aparições em importan-
tes eventos nacionais. O mes-
mo caso de Marcelo Soares e 
Ivanusa Pontes, xilogravado-
res de uma carreira já reco-
nhecida, principalmente, na 
xilogravura popular. Por fim, 
os jovens Renato Sancharro, 
Will Simões, Lina Ganem, Con-
ceição Myllena, Lucas Alves e 
Massape completam os pre-
miados no Salão Parahyba”.

Durante a visita à exposi-
ção virtual, o internauta pode-
rá contemplar as obras e saber 

mais sobre seus respectivos 
autores. “Não é de hoje que os 
grandes museus oferecem a 
possibilidade do público visi-
tar suas exposições e instala-
ções pela Internet propondo 
uma espécie de passeio vir-
tual. Com a pandemia, essa al-
ternativa veio ainda mais a ser 
utilizada por museus, galerias 
e outras instituições culturais. 
Mas, claro, esse meio virtual 
não substitui o prazer de ver 
a obra de arte ao vivo e em 
cores, proporcionado pela exi-
bição, em um ambiente físico 
como o museu, ou a galeria de 
arte, pois o encontro do espec-
tador com a obra, no museu, é 
algo maravilhoso e impactan-
te”, observou Chaves.

Para o artista plástico e 
professor de Artes Chico Pe-
reira, o Salão veio em boa hora, 
privilegiando artistas residen-
tes na Paraíba. “Daí, a impor-
tância desse evento, possibi-
litando aos artistas plásticos 
mostrarem suas criações de 
forma remota, como já vem 
acontecendo, por exemplo, 
com os músicos, através de li-
ves pela Internet”.

O artista Flávio Tavares 
revelou seu contentamento 
com o nível das obras. “Uma 
surpresa que foi ver tanto de-
senhista novo, tanta diversi-
dade entre estilos e vertentes. 

Uns apresentando a contem-
poraneidade absoluta, outros 
enveredando pelo caminho da 
xilogravura mais tradicional. 
Observei algumas obras reali-
zadas com técnica mais apura-
da e obras que até lembram as 
histórias em quadrinhos, além 
de monotipias interessantíssi-
mas. No final de todo o acervo 
inscrito no Salão, fiquei muito 
satisfeito com esses novos ar-
tistas ou futuros”.

Tavares resumiu que a  
clausura das pessoas transpira 
através da arte. “Muitos dese-
nhos que vi são frutos da ago-
nia ou do protesto que aflorou 
nessa pandemia. Muitas obras 
estão inscritas no contexto da 
revolta. Essa revolta que nós 
estamos vivendo por viver-
mos em um país sem governo. 
Achei isso importantíssimo em 
termos ideológico e estético”.

Salão Parahyba abre mostra 
virtual de pequenos formatos
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Da esq. para dir.: peças de 
autoria dos artistas Celene 
Sitônio, Altino, Massape e 
Renato Sancharro foram 
algumas das selecionadas 
através de edital

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Salão Parahyba

Alguns livros estão inconclusos. Assim 
ficarão. Comecei vários, desde quando 
morava numa simpática pensão na Rua 
do Catete, no Rio de Janeiro. Trabalhei 
no Banco Nacional da Habitação e na TV 
Tupi.
       Eu me tornei torcedor do Fluminense 
e conheci a sede do clube, nas Laranjei-
ras, levado pelo dono da pensão, Odilon. 
Chorei vendo A Grande Cidade, de Cacá 
Diegues, com Anecy Rocha, irmã de Glau-
ber, de quem ficaria muito amigo. Cheguei 
a morar no apartamento que Anecy dividia 
com Walter Lima Jr. 
       Conheci o cineasta Claude  Lelouch, 
o diretor de Un Homme, Une Femme 
(Um Homem, Uma Mulher), que veio ao 
Brasil para o lançamento desse filme. 
       Matava saudades vendo aviões de-
colando e pousando no Santos Dumont, 
aeroporto no centro do Rio. Atravessei 
diversas vezes o Aterro do Flamengo 
com mil ideias na cabeça e nenhuma 
câmera na mão.
        A maior revolução aconteceu quando 
entrei num barzinho da Galeria Condor, 
no Largo do Machado. O carinha do bar 

Entre o modernismo e o tropicalismo
me conhecia, tinha passado uma semana 
em Nova York e botou no som uma fita 
cassete que me deixou entre alucinado e 
estático no primeiro minuto. “Quem é?”. A 
resposta mais mágica que todas as futuras 
imagens de Matrix: “É Jimi Hendrix. O 
cara não tá sobrando pra ninguém em 
Nova York”. Em minha vida, nada mais 
seria como antes, pois meu coração pul-
sava pressentindo que seis seriam eterna-
mente nove. Posteriormente, fiz um show 
em João Pessoa cujo subtítulo saíria daí: 
Puxa-puxa (If six was nine).
        São 56 anos de estrada, desde 
aquela noite em que ‘Hey Joe’, com Hen-
drix, fez a diferença na parte roqueira 
de meu coração. 

  nnnnnnnnnn
 
       O primeiro livro inconcluso: A louca 
guerra número 20.
       Esse teve capítulos escritos ao som dos 
Beatles. Os vizinhos de quarto não reclama-
vam; a única perturbação era uma cadela 
que ficava farejando a porta. Não consegui 
criar um final para a trama em que me 
sentia bem mais escrevendo um roteiro para 

Godard do que um romance com princípio, 
meio e fim. 
        O tempo era curto, apesar de longo e 
brabo, e mesmo não estando (ainda) em 
nenhuma forma de clandestinidade, tinha 
de manter precauções, inclusive nas cartas 
enviadas à Paraíba. 
        Aos 20 anos de boy, já tinha lido de 
Sartre a Politzer e decidido nunca ser um 
tiranossauro nas esquerdas. O Terceiro 
Mundo estava completamente em transe 

ideológico e sonhava com um desejo: a verda-
deira revolução.
        Isso me faria assimilar em toda a profundi-
dade, três anos depois, os “discursos” de Gilber-
to Gil em Questão de ordem (foto do disco que 
tem a música ao lado) e Caetano Veloso em ‘É 
proibido proibir’.
 

nnnnnnnnnn

        Me faria coredigir o texto final do manifes-
to tropicalista Inventário do feudalismo cultural 
nordestino, lançado em Olinda; me faria entrar na 
clandestinidade durante um ano; me faria colab-
orar com a fundação do PT na Paraíba e presidir 
a Associação Paraibana de Imprensa, de 1983 a 
85, além de coordenar no Estado o movimento 
das Diretas-Já; e gravar, em 1991, o disco-mix 
Sociedade dos poetas putos, num contraponto 
à “nova” estética-do-gibão, que se insinuaria 
como tentativa de barrar o que tudo de instigante 
pudesse aparecer, como foi o caso da cultura do 
“hip hop”. 
       Sobre o tropicalismo? 
       De Chico Pereira ao saudoso Belchior, é o 
livro que mais me cobram. Este vai sair, sim. 
Ficou praticamente pronto. Mas, ainda estou 
fazendo rigorosas revisões sobre o assunto. Até 
porque não cheguei a uma conclusão sobre 
qual movimento foi mais importante e revolu-
cionário para a cultura brasileira: o modernis-
mo ou o tropicalismo.

Imagem: Divulgação
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João Azevêdo alerta que, apesar da flexibilização, medidas não são convite para pessoas relaxarem no cuidado contra a covid-19

Durante o programa 
‘Conversa com o Governa-
dor’, veiculado ontem na 
Rádio Tabajara, o governa-
dor João Azevêdo (Cidada-
nia) explicou os motivos 
das flexibilizações do novo 
decreto: “Não é um plano 
que nega a pandemia, é um 
plano de convivência com 
a pandemia”. Além disso, 
ele comentou sobre a Paraí-
ba ser o quarto estado que 
mais vacinou proporcio-
nalmente a sua população: 
“Não é uma competição”.

Desde ontem o novo de-

creto do Plano Novo Normal 
entrou em vigência. Entre 
as medidas está a flexibili-
zação de alguns segmentos 
econômicos e a autorização 
para celebrar missas e cul-
tos com 30% da capacidade 
de pessoas para o ambiente.

Segundo o governador, 
o decreto foi idealizado com 
base em estudos de dados 
sobre a pandemia. “Quando 
você soma todos esses fato-
res – a redução da pressão 
sobre o número de leitos de 
UTI, a diminuição da fila de 
espera, a estabilização no 
número de óbitos e casos, e 
nos últimos cinco dias uma 
tendência à redução – isso 

permite com que o estado 
possa tomar medidas me-
nos restritivas”, disse.

Ele ressaltou ainda que, 
apesar da flexibilização, as 
medidas não são um con-
vite para as pessoas rela-
xarem no cuidado contra 
a covid-19. “É um decreto 
que vai na direção daquilo 
que conseguimos captar em 
função dos dados com que 
estamos trabalhando. Não 
é um liberou geral, não sig-
nifica dizer que a pandemia 
acabou. O comportamento 
da população é que vai defi-
nir como será nos próximos 
dias. Se tivermos um pico 
de novo, de óbitos e casos, 

teremos que tomar outras 
decisões”.

Vacinação
A Paraíba está entre 

os cinco estados do Brasil 
que mais vacinou propor-
cionalmente a sua popula-
ção. Segundo o governador, 
essa não é uma competição, 
mas é dever de cada gestor 
fazer com que a vacinação 
chegue ao maior número 
de pessoas possível. “Cabe a 
cada ente, dentro dos níveis 
de governo, fazer com que 
a campanha de vacinação 
chegue ao maior número de 
pessoas o mais rápido pos-
sível. Sabemos muito bem 

que essa é a forma, não é 
uma competição”.

João Azevêdo enfati-
zou que esse é um trabalho 
realizado em conjunto e 
ressaltou algumas medidas 
tomadas pelo Estado da Pa-
raíba que agilizam o proces-
so de vacinação. “O estado 
montou uma estrutura com 
quase vinte carros especiais 
para fazer a distribuição 
dessas vacinas nas cida-
des mais próximas, além 
do uso de dois aviões que o 
estado tem para distribuir 
de forma mais rápida, Isso 
está dando resultado. Isso 
nos orgulha, porque é um 
trabalho conjunto, existe o 

Ministério da Saúde que en-
caminha a vacina, o estado 
organizando e coordenando 
esse plano de imunização e 
faz chegar as vacinas em 24 
horas, e aos municípios que 
fazem a aplicação da vacina. 
A união de forças é que fará 
o sucesso”.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

“Não é uma competição”, diz 
governador sobre vacinação

Salário dos vereadores
O aumento salarial de vereadores volta a ser discutido no plenário da Câmara de 
João Pessoa com um parecer do vereador Bispo José Luiz (na foto) pela derrubada 
do veto. Ontem a matéria foi retirada de pauta na reunião da CCJ. Página 14

Fo
to

: S
ec

om
-C

M
JP

Comportamento da 
população é que vai 

definir como serão as 
medidas restritivas no 

Estado da Paraíba

Famup destaca ações voltadas para os municípios

Deputado deverá tirar licença 
e abrir vaga para a suplente

Licença ambiental: projeto visa 
derrubar decreto de Bolsonaro

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup), por meio 
do seu presidente George 
Coelho, destacou ontem o 
programa de novas obras 
rodoviárias e de mobilida-
de urbana em diversos mu-
nicípios paraibanos anun-
ciado pelo governador João 
Azevêdo (Cidadania). As 
obras, que serão executa-
das até 2022, têm o objetivo 
de assegurar desenvolvi-
mento e impulsionar a eco-
nomia de todas as regiões 
do estado, com a injeção de 
recursos totalmente do Te-
souro Estadual na ordem de 
R$ 435,17 milhões.

“É uma honra termos na 
Paraíba uma administração 
como a desenvolvida pelo 

governador João Azevêdo. 
É importante que as políti-
cas públicas se iniciem nos 
municípios que é onde tudo 
começa, tudo se inicia. Além 
do governador ter a preocu-
pação com a pandemia neste 
momento tão triste, também 
a preocupação de manter as 
contas públicas em dia e de 
investir para garantir a gera-
ção de renda no estado. Isso 

é muito importante para os 
municípios e para a popu-
lação. A Famup se coloca a 
disposição para contribuir 
no que for necessário”, des-
tacou George Coelho, afir-
mando que neste momento 
de dificuldade, os prefeitos 
estão dando o seu melhor 
para combater o novo coro-
navírus.

O anúncio das obras, por 
meio de uma live, contou com 
a presença do presidente da 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB), deputado esta-
dual Adriano Galdino (PSB); 
do deputado estadual Wilson 
Filho (PTB); e do prefeito e 
vice-prefeito de João Pessoa, 
respectivamente, Cícero Lu-
cena (Progressistas) e Leo 
Bezerra (Cidadania).

Familiares e assessores 
continuam sem atender aos 
contatos da reportagem de 
A União para informações 
oficiais, mas conforme es-
peculações deste começo de 
semana nas redes sociais e 
em blogs e sites de notícias, 
o deputado federal Damião 
Feliciano (PDT), acometido 
pela covid-19 desde a pri-
meira quinzena de fevereiro 
deste ano, deve solicitar li-
cença de 120 dias da Câmara 
dos Deputados. Em seu lugar, 
deverá assumir o mandato a 
atual secretária de Estado da 
Articulação e do Desenvol-
vimento Social, Ana Cláudia 
Vital do Rêgo (Podemos), 
casada com o senador Vene-
ziano Vital do Rêgo (MDB), 
nora da também senadora 
Nilda Gondim (MDB).

Informações de amigos 
mais próximos dão conta de 
que o parlamentar tem con-
seguido melhoras em seu 
quadro de saúde, mas que 
tem permanecido recolhido 
em companhia da esposa, a 
vice-governadora do estado, 
Lígia Feliciano (PDT), cuja as-

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) é co-autor do 
Projeto de Lei 139/2021 que 
susta os efeitos do Decreto 
10.657, de Jair Bolsonaro 
(sem partido), que facilita 
ainda mais a destruição do 
meio ambiente com a extin-
ção de licenças ambientais, 
para beneficiar o capital pri-
vado e explorador. “Esse de-
creto é um atentado à legisla-
ção ambiental e tem que ser 
derrubado pelo Congresso 
Nacional”, disse o deputado.

O deputado explicou 
que “o decreto de Bolsonaro 
beneficia principalmente os 
garimpeiros e madeireiros 
ilegais, além das grandes 
corporações que terão carta 
branca para destruir, pas-
sando por cima das etapas 
do licenciamento ambiental, 
que deixarão de existir. É um 
decreto de destruição em 
nome da Política de Apoio ao 
Licenciamento Ambiental de 
Projetos de Investimentos 
para a Produção de Minerais 
Estratégicos (Pró-Minerais 
Estratégicos)”, disse.

Frei Anastácio destaca 

que o decreto tem por ob-
jetivo priorizar o extrati-
vismo mineral primário e 
potencialmente destruidor, 
na medida em que abrevia e 
reduz a importância do cum-
primento natural de todas 
as etapas de licenciamen-
to ambiental, em troca da 
exploração econômica de 
determinados bens mine-
rais eleitos como prioritários 
pelo governo.

Para o parlamentar, 
uma tramitação apressa-
da e abreviada do devido 
processo de licenciamento 

ambiental poderá também 
violar o direito de informa-
ção de todos os impactados 
provocados pelos empreen-
dimentos, afetando ainda 
a participação das comuni-
dades da área de influência 
dos empreendimentos mi-
nerários.

“Além disso, qualquer 
tentativa de flexibilizar ou 
atropelar os procedimentos, 
prazos e etapas do licencia-
mento ambiental unicamen-
te com a finalidade de acele-
rar a instalação e operação 
de projetos de mineração, 
bem como de qualquer ou-
tro empreendimento ou ati-
vidade econômica, provoca 
uma situação de insegurança 
jurídica, ainda mais se esta-
belecida por ato administra-
tivo infra legal, como é o caso 
de um decreto”, disse.

Frei Anastácio afirmou 
que o decreto representa 
clara ameaça ao processo 
de licenciamento ambiental 
das atividades de mineração 
e um desrespeito à ordem 
legal. “Cabe ao Congresso 
Nacional, com fundamento 
na Constituição Federal, sus-
tar o referido ato”, comenta 
Frei Anastácio.

Instituição que 
congrega os municípios 
paraibanos se coloca à 

disposição em contribuir 
com o governo
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sessoria também tem evitado 
contatos com a imprensa.

O prolongamento do afas-
tamento de Damião Feliciano 
estaria ficando impossibilita-
do porque, como sua atual li-
cença já vem de primeiro de fe-
vereiro, quando foi internado 
no Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo, a partir do começo 
do último mês já teria passado 
a somar registros de falta na 
Câmara dos Deputados.

Informações de fontes li-
gadas à família apontam que 
ele realmente passou quase 
dois meses intubado em uma 
UTI, apresentou melhoras, 
teve alta, mas que continua 
com fortes sequelas, entre 
elas, a perda de peso. O Hos-
pital Sírio-Libanês também 
não tem expedido informa-
ções oficiais sobre o quadro 
de saúde do parlamentar pa-
raibano.

Deputado federal Damião Feliciano contraiu a covid-19 em fevereiro

Foto: Reprodução

O decreto de 
Bolsonaro beneficia 
principalmente os 

garimpeiros e madeireiros 
ilegais, além das grandes 

corporações que terão 
carta branca para destruir, 

passando por cima das 
etapas do licenciamento 
ambiental, que deixarão 

de existir. 

George Coelho, presidente da Famup, enaltece a administração estadual pelas ações de políticas públicas na Paraíba

Foto: Divulgação
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Parecer do vereador Bispo José Luiz é pela derrubada do veto, mas matéria foi retirada de pauta na reunião de ontem da CCJ

Poucos dias depois de ser 
alertada pelo Ministério Público 
de Contas (MPC) do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) e suspender a compra 
de 35 celulares de última gera-
ção, a Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) volta a ser o cen-
tro das atenções e de polêmica.

Ontem estava agendada – 
e terminou por ser adiada – a 
reunião da Comissão de Cons-
tituição e Justiça (CCJ) da Casa 
que pretendia analisar, votar e 
aprovar um aumento de R$ 15 
mil para R$ 18,9 mil nos salários 
dos vereadores da Câmara de 
João Pessoa.

A matéria era um dos qua-
tro vetos que estavam em pauta 
e que já contava com parecer 
favorável à derrubada apresen-
tado pelo vereador Bispo José 
Luiz (Republicanos). Temendo 
nova repercussão negativa den-
tro de um período de pouco dias, 
a reunião da CCJ, que seria trans-
mitida pela TV Câmara, acabou 
transformada numa reunião fe-
chada da mesa diretora da Casa.

O aumento proposto pela 
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Aumento salarial de vereadores 
volta a ser discutido na CMJP

Política na História

46 a.C. — Júlio César derrota Cecílio Metelo 
Cipião e Catão, o Jovem, na Batalha de Tapso.

1199 — Ricardo I da Inglaterra morre de 
infecção após a remoção de uma flecha de 
seu ombro.

1320 — Os escoceses reafirmam a sua in-
dependência ao assinar a Declaração de 
Arbroath.

1384 — Batalha dos Atoleiros entre as forças 
portuguesas comandadas por Nuno Álvares 
Pereira e as tropas castelhanas.

1385 — João I de Portugal é aclamado rei nas 
Cortes de Coimbra, tornando-se o primeiro 
rei de Portugal da Dinastia de Avis.

1453 — Maomé II, o Conquistador, começa 
o cerco de Constantinopla (Istambul), que 
cai no dia 29 de maio.

1652 — O navegante holandês Jan van Rie-
beeck estabelece um posto de reabasteci-
mento no Cabo da Boa Esperança; o posto 
se tornará por fim a Cidade do Cabo.

1793 — Durante a Revolução Francesa, o 
Comitê de Salvação Pública torna-se o órgão 
executivo da república.

1812 — Guerra Peninsular: as forças an-
glo-portuguesas comandadas por Arthur 
Wellesley atacam a fortaleza de Badajoz.

1814 — Início nominal da Restauração 
Bourbon; data de aniversário em que Napo-
leão abdica e é exilado na ilha de Elba.

1862 — Guerra de Secessão: início da Bata-
lha de Shiloh: no Tennessee, forças da União 
sob o comando do general da Ulysses S. Grant 
encontram as tropas confederadas lideradas 
pelo general Albert Sidney Johnston.

1865 — Guerra de Secessão: a Batalha de 
Sayler’s Creek: o Exército da Virgínia do 
Norte, do general confederado Robert E. Lee, 
luta e perde a sua última grande batalha ao 
se retirar de Richmond, Virgínia, durante a 
Campanha de Appomattox.

1892 — Manifesto contra Floriano Peixoto 
por 13 generais, o qual é respondido com 
prisões.

1917 — Primeira Guerra Mundial: os Es-
tados Unidos declaram guerra à Alemanha.

1941 — Segunda Guerra Mundial: a Alema-
nha nazista lança a Operação 25 (a invasão 
do Reino da Iugoslávia) e Operação Marita 
(a invasão da Grécia).

1945 — Segunda Guerra Mundial: Sarajevo 
é libertada das forças alemãs e croatas pelos 
partisans iugoslavos.

1984 — Membros da Guarda Republicana 
de Camarões tentam em vão derrubar o 
governo liderado por Paul Biya.

1992 — Início da Guerra da Bósnia.

1994 — O Genocídio em Ruanda começa 
quando o avião que transportava o presi-
dente ruandês Juvenal Habyarimana e o 
presidente do Burundi, CyprienNtaryamira, 
é derrubado.

2002 — Toma posse em Portugal o XV 
Governo Constitucional, um governo de 
coligação pós-eleitoral entre o Partido Social 
Democrata e o Partido Popular chefiado 
pelo primeiro-ministro José Manuel Durão 
Barroso.

2012 — Azauade declara-se independente 
da República do Mali.

2017 — Militares dos Estados Unidos lan-
çam 59 mísseis de cruzeiro Tomahawk 
contra uma base aérea na Síria. A Rússia 
descreve os ataques como uma “agressão”, 
acrescentando que eles prejudicam signifi-
cativamente os laços entre Estados Unidos 
e Rússia.

mesa diretora é de R$ 15 mil 
para exatos R$ 18.911,50 e foi 
aprovado numa das últimas ses-
sões do ano passado, mas vetado 
no dia 31 de dezembro de 2020 
pelo então prefeito Luciano 
Cartaxo (PV).

A partir da nova legislatura, 
que começou em 1º de janeiro, o 

veto de Luciano Cartaxo acabou 
tendo o vereador Bispo José Luiz 
como relator e aguarda apre-
ciação dos parlamentares, mas 
não passou no teste da primeira 
tentativa, que seria na manhã de 
ontem, e, conforme o Regimen-
to Interno da CMJP, o veto tem 
que ser votado primeiro pela CCJ 

para só depois chegar a plenário.
A pauta da Comissão de 

Constituição e Justiça para on-
tem era extensa, mas a reunião 
terminou adiada, sem nova data 
anunciada, nem pelo seu presi-
dente, vereador Odon Bezerra 
(Cidadania) e nem por nenhum 
dos demais integrantes.

Vereador Bispo José Luiz deu parecer favorável à derrubada do veto do ex-prefeito Luciano Cartaxo  que barrava o aumento salarial

Foto: Secom-CMJP

Assembleia Legislativa retoma trabalhos com 
reuniões remotas em plenário e de comissões

Com duas reuniões da Co-
missão de Saúde e também duas 
sessões plenárias previstas para 
esta semana, uma delas marca-
da para a manhã de hoje, a As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) divulgou ontem a agenda 
de retomada dos trabalhos remo-
tos para os próximos dias.

As atividades começaram 
ontem com a primeira das duas 
reuniões da Comissão de Saúde 

que, devido à pandemia, tem tido 
pautas mais extensas e de discus-
sões e votações mais demoradas. 
Essa reunião aconteceu logo pela 
manhã, a partir das 9h, e, à tar-
de, a partir das 15h, foi a vez da 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) realizar a sua reunião 
semanal.

Hoje, as atividades começam 
às 9h30 com a primeira sessão 
plenária remota da semana e 
continuam à tarde, a partir das 
15h, com uma sessão especial 
convocada pela deputada Cida 

Ramos (PSB) para comemorar o 
‘Dia Mundial da Consciência do 
Autismo’.

Amanhã, novamente através 
de videoconferência, o plenário 
realiza sua segunda sessão or-
dinária da semana e, à tarde, a 
partir das 15h, a Comissão de 
Saúde, Saneamento, Assistên-
cia Social, Segurança Alimentar 
e Nutricional volta para a sua 
segunda reunião desta semana.

Na quinta-feira (8), mais 
duas comissões também têm 
reuniões agendadas. Às 9h, a 

reunião será ordinária e da Co-
missão Especial de Acompanha-
mento e Fiscalização dos Entes 
Federativos em Estado de Cala-
midade Pública, enquanto que, 
à tarde, a partir das 14h, será a 
vez da Comissão de Direitos Hu-
manos e Minorias. As atividades 
desta semana terminam sexta-
feira (9), com uma ‘Roda de Diá-
logo’ da Comissão dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, com 
o tema ‘Mulher com Deficiência 
e Feminismo: A Luta por Reco-
nhecimento’.

Tema sobre autismo já soma 15 leis estaduais na Paraíba
Ainda na próxima sexta-feira (9), 

a Comissão dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência também terá outro 
assunto para registrar, que é a con-
firmação da existência de 15 leis que 
tratam do autismo e que foram cria-
das pelo Poder Legislativo da Paraíba, 
de novembro de 2007 até agora.

O registro é resultado de um tra-
balho de pesquisa feita pelo consultor 
legislativo da ALPB Félix de Sousa 
Araújo Sobrinho e que tem data de 
atualização concluída no dia 1o do 
mês passado. “É um trabalho que 
objetiva esclarecer as pessoas inte-
ressadas no assunto específico e que 
acompanham o trabalho da Assem-
bleia”, diz ele.

O trabalho de compilação está 
disponibilizado para a comissão e 
para as pessoas interessadas e, entre 
as 15 leis catalogadas, a primeira, de 
novembro de 2007, trata do reconhe-
cimento como de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos de Au-
tistas (AMA).

A última lei, de 11 de março de 
2020, instituiu o Censo de Inclusão 
da Pessoa com Transtorno do Espec-
tro Autista e Síndrome de Down no 
estado da Paraíba. Essa é de autoria 

do deputado estadual Raniery Paulino 
(MDB) e a primeira está sem autor 
porque, como a pandemia suspendeu 

os trabalhos presenciais, não foi pos-
sível, segundo Félix Araújo, consultar 
os arquivos.

Deputado estadual Raniery Paulino é um dos autores de leis relacionadas ao autismo aprovadas pelo Legislativo

Foto: Agência ALPB



Brasil

Segundo projeções de especialistas, 77,2 milhões de brasileiros não estarão imunizados antes do mês de setembro

Vacinação de grupos prioritários  
só deve terminar no fim do ano
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Com a lenta vacinação no 
Brasil em meio à pandemia de 
covid-19, os grupos prioritá-
rios (77,2 milhões de pessoas) 
não estarão imunizados antes 
de setembro, segundo proje-
ções de especialistas ouvidos 
pelo Estadão. Qualquer pre-
visão mais otimista, explicam 
os cientistas, depende que 
sejam vacinados pelo menos 
um milhão de indivíduos por 
dia, continuamente. Na últi-
ma quinta-feira, dia 1º, pela 
primeira vez desde o início da 
campanha, o país conseguiu 
imunizar pouco mais de um 
milhão de pessoas. Na sexta, 2, 
no entanto, o número voltara 
ao patamar de 300 mil.

O Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) tem capa-
cidade para vacinar pelo me-
nos dois milhões de pessoas 
por dia, mas precisa ter doses 
disponíveis. Como o Governo 
Federal não garantiu a compra 
em 2020 - diferentemente do 
que fizeram Estados Unidos 
e Europa -, o Brasil agora en-
frenta problemas. Tem dificul-
dades para a aquisição de imu-
nizantes prontos e também de 
Insumo Farmacêutico Ativo 
(IFA) - matéria-prima neces-
sária à produção nacional de 
vacinas no Instituto Butantan, 
em São Paulo, e em Bioman-
guinhos/Fiocruz, no Rio.

Por causa dessas dificul-
dades, frequentemente o Mi-
nistério da Saúde revisa para 
baixo o número de doses en-
tregues ao PNI. A campanha de 
vacinação já foi interrompida 
várias vezes por falta de imu-
nizantes. No dia 31, o ministro 
Marcelo Queiroga voltou a bai-
xar a previsão de entrega de 
vacinas em abril de cerca de 
40 milhões para 25 milhões 
de doses. Mesmo assim, no 

mesmo dia, o governo anun-
ciou que pretendia vacinar 80 
milhões de pessoas (metade 
da população elegível para 
receber a vacina) até metade 
do ano. Para a imunização, são 
necessárias duas doses.

Para especialistas, só se-
ria possível atingir o número 
prometido pelo governo se a 
partir de agora fossem vaci-
nados um milhão de pessoas 
por dia de forma continuada, 
sem reduções ou interrupções. 
Atualmente, parece impossí-
vel. Segundo cientistas, esse 
fluxo contínuo só deverá estar 
disponível em setembro, quan-
do Biomanguinhos começa 
a produzir o IFA da vacina de 
Oxford/AstraZeneca. Mesmo 
esse cronograma pode mudar, 
já que a assinatura do contrato 
de transferência de tecnologia 
entre AstraZeneca e Fiocruz 
está atrasado há quatro meses.

Já pelo cronograma do 
Butantan, a produção do IFA 
da CoronaVac só deverá ocor-
rer em larga escala a partir do 
início do ano que vem.

“Se a gente conseguisse 
chegar a 1,5 milhão de vacina-
dos por dia, em abril concluiría-
mos o grupo 1 das prioridades”, 
diz o epidemiologista Pedro 
Hallal, da Universidade Federal 
de Pelotas, “Aí daria para con-
cluir todas as prioridades até 
agosto, setembro, e o restan-
te da população, até o fim do 
ano. Mas acho pouco provável 
que isso aconteça porque toda 
vez que o Ministério da Saúde 
anuncia uma meta, ele a corrige 
logo depois”.

Coordenador da Rede Aná-
lise Covid-19, Isaac Schrarst-
zhaupt explica a matemática: 
“Para metade da população re-
ceber uma dose até o meio do 
ano, teríamos de vacinar, já a 
partir de agora, 970 mil por dia; 
para duas doses, seriam pratica-
mente dois milhões por dia”.

O Programa Nacional de Imunizações tem capacidade para vacinar pelo menos dois milhões de pessoas por dia, mas precisa ter doses disponíveis

Mudanças ministeriais

Governo empossa hoje sete ministros
em cerimônia reservada no Planalto

A Secretaria Especial de 
Comunicação Social do Go-
verno Federal distribuiu um 
terceiro aviso sobre a posse 
de sete ministros do governo 
de Jair Bolsonaro, para infor-
mar que o evento será reser-
vado, mas terá transmissão 
ao vivo pelos canais oficiais 
do Governo Federal. A infor-
mação anterior não previa 
transmissão simultânea do 
evento.

A cerimônia ocorrerá 
nesta terça, 6, na Sala de Au-
diência do Palácio do Planal-
to, às 9h, sem presença da 
imprensa. O formato inicial-
mente planejado previa um 

evento amplo no Salão Nobre 
do Palácio do Planalto, o que 
poderia reunir grande núme-
ro de autoridades do gover-
no, parlamentares e outros 
convidados.

Se fosse mantida a ceri-
mônia aberta, ela se somaria 
a outras aglomerações pro-
movidas na sede do Governo 
Federal em plena pandemia 
de covid-19. Conforme o Es-
tadão mostrou, desde o iní-
cio da pandemia, Bolsonaro 
realizou pelo menos 41 ceri-
mônias com aglomeração no 
Palácio do Planalto.

Na ocasião, Bolsonaro 
vai oficializar as seis trocas 
ocorridas na equipe ministe-
rial na semana passada. Além 
disso, o ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, também 
deve ser oficializado sim-
bolicamente, já que assinou 
seu termo de posse de forma 
reservada no dia 23 de mar-
ço. O evento também será 
simbólico para outros dois 
ministros já empossados na 
semana passada em ato re-
servado no gabinete do pre-
sidente. São eles: André Men-
donça, da Advocacia-Geral 
da União (AGU), e Anderson 
Torres, da Justiça e Seguran-
ça Pública.

Na cerimônia de hoje, 
serão empossados os minis-
tros militares que mudaram 
de pastas após o presidente 
Jair Bolsonaro demitir Fer-
nando Azevedo e Silva, do 
Ministério da Defesa. A pas-

ta agora é comandada pelo 
general Walter Braga Netto, 
que para isso deixou a chefia 
da Casa Civil. Em seu lugar, 
assumiu Luiz Eduardo Ra-
mos, até então responsável 
pela Secretaria de Governo 
(Segov).

A articulação com o 
Parlamento irá agora para 
as mãos da deputada Flávia 
Arruda (PL-DF), ministra no-
meada chefe da Segov e mais 
uma representante do bloco 
Centrão dentro do governo. 
A deputada e Carlos Fran-
ça, que substituirá Ernesto 
Araújo no Ministério das 
Relações Exteriores, comple-
tam o grupo de novos minis-
tros que serão empossados 
nesta terça.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovações, Mar-
cos Pontes, falou ontem sobre 
o desenvolvimento e prazos 
da Versamune MCTI - um 
imunizante contra covid-19 
100% nacional que foi sub-
metido à Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
para aprovação.

Segundo o ministro, o 
governo espera que as fases 
de testes obrigatórias para o 
uso amplo da vacina ocorram 
ainda este ano. As fases 1 e 2 
deverão contar com 360 pa-
cientes cada. Após a compro-
vação de eficácia e segurança, 
a fase 3 - que testa a vacina 
em um grupo maior e mais 
diverso de pacientes - deverá 
contar com 20 mil pessoas. 

Pontes cogitou a possibilida-
de da aceleração emergen-
cial da fase 3 da Versamune 
MCTI, assim como ocorreu 
com outras vacinas já em uso 
aprovadas pela Anvisa. “Es-
peramos que os testes acon-
teçam ainda neste ano, pelo 
menos para ter uma abertura 
em emergência da fase 3. Ha-
vendo eficiência e segurança 
comprovadas, a vacina será 
usada aqui no Brasil”, afir-
mou Pontes.

Marcos Pontes ressaltou 
a importância da produção 
de uma vacina 100% nacio-
nal, que servirá para atender 
rapidamente a população 
brasileira caso novas muta-
ções ocorram. 

“Cada vez que temos 
uma mutação dessas, se de-
pendermos do exterior com-

pletamente para fazer mo-
dificações - principalmente 
se as mutações forem com 
características exclusivas 
do país, centralizadas aqui - 
isso fica difícil. Demora mui-
to tempo e perdemos muita 
gente. Não queremos isso. 
Poder controlar rapidamente 
a tecnologia e os insumos é 
essencial”, argumentou o mi-
nistro.

As áreas de farmácia, 
biomedicina, química e a 
economia nacional também 
serão beneficiadas pela pro-
dução de um imunizante na-
cional. “O desenvolvimento 
nacional fica mais barato do 
que a importação, e ele pro-
duz empregos e empresas”.

Outras vacinas
Marcos Pontes informou 

que há outras vacinas e re-

médios em desenvolvimento 
avançado contra a covid-19. 
Duas outras vacinas já estão 
em fase pré-clínica e deverão 
ter a documentação apresen-
tada à Anvisa nos próximos 
meses.

“Nossa estratégia fun-
ciona em três eixos. Neste 
ano, o eixo é comprar vaci-
nas internacionais e aplicar 
na população o mais rápido 
possível, para cercar o vírus. 
Na segunda perna, estão as 
vacinas nacionais, que po-
dem ajudar este ano, mas que 
terão papel fundamental no 
ano que vem. A terceira parte 
é a construção de um centro 
de vacinas que possa produ-
zir vacinas rapidamente para 
outras doenças e outras pan-
demias. Tudo isso está sendo 
feito em paralelelo”, explicou.

Versamune: vacina 100% nacional 
deve ser testada ainda este ano

Cenário de incerteza
Mas o cenário de incerteza e imprevisibili-

dade sobre quando novas doses estarão de fato 
disponíveis impedem um planejamento. “Não 
sabemos de verdade com o que podemos contar. 
E é muito difícil trabalhar com essa política de 
distribuir vacina a conta-gotas”, afirma a epide-
miologista Carla Domingues, que coordenou o 
Programa Nacional de Imunizações de 2011 a 
2019.

“A falta de um cronograma confiável impede 
qualquer planejamento adequado”, concorda 
Isabella Ballalai, vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações. “Quem está na ponta 
tem muita dificuldade. Como é que se planeja 
uma vacinação sem ter em mãos a matéria-prima 
fundamental, que é a vacina?”, questiona

Como a previsão de recebimento de vacinas 
para abril já foi revista, os especialistas acham 
pouco provável manter o ritmo. “Com as fre-
quentes revisões para baixo que o ministério 
tem feito em rela- ção à aquisição e oferta de 
vacinas, é bastante improvável que no primeiro 
semestre consigamos aumentar (e manter) a 
velocidade para um patamar que possamos 
chamar de vacinação em massa - algo entre um 
milhão a dois milhões de pessoas vacinadas por 
dia, por falta de insumos. Só podemos começar 
a vislumbrar algo para o segundo semestre”, 
afirma o infectologista Alexandre Naime Barbosa, 
da Unesp.

Para os especialistas, o maior erro foi não 
ter comprado as vacinas quando elas estavam 
disponíveis, ainda no ano passado. “Houve uma 
negligência inaceitável por parte do governo 
federal”, complementa Barbosa.

Roberta Jansen
Agência Estado

Emilly Behnke
Agência Estado

Agência Brasil



Mundo

Testes estarão disponíveis gratuitamente a partir de sexta-feira pelo correio, farmácias e nos locais de trabalho

Inglaterra testará duas vezes 
por semana toda a população
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Agência Estado

Todos os adultos e crian-
ças na Inglaterra terão de fa-
zer exames de rotina para o 
coronavírus duas vezes por 
semana como forma de im-
pedir novos surtos e sair do 
lockdown, disse o governo 
britânico ontem. O primeiro-
ministro Boris Johnson afir-
mou que testar regularmente 
pessoas que não apresentam 
sintomas de covid-19 ajudaria 
a “interromper os surtos, para 
que possamos voltar a ver as 
pessoas que amamos e fazer 
as coisas de que gostamos”.

O governo disse que os 
testes rápidos para toda a po-
pulação estarão disponíveis 
gratuitamente a partir de 
sexta-feira (9) pelo correio, 
nas farmácias e nos locais de 
trabalho. Os testes de fluxo 
lateral fornecem resultados 
em minutos, mas são menos 
precisos do que os testes de 
PCR usados para confirmar 
oficialmente os casos de co-
vid-19.

O governo insiste que eles 
são confiáveis. O ministro da 
Saúde, Edward Argar, disse 
que os testes produziram 
uma taxa de falsos positivos 
- mostrando que alguém tem 
o vírus quando não tem - em 
menos de 1 em cada 1.000 
testes. “Portanto, esse ainda 
é um teste altamente preciso 
que pode desempenhar um 
papel muito importante na 
reabertura de nosso país e 
de nossos negócios, porque é 
muito simples de fazer”, disse 
Argar à Sky News

O Reino Unido registrou 
quase 127.000 mortes por 
coronavírus, o maior núme-
ro de mortes na Europa. Mas 
as infecções e as mortes caí-
ram drasticamente durante o 
bloqueio e desde o início de 
uma campanha de vacinação 
que até agora deu a primeira 
dose a mais de 31 milhões de 
pessoas, ou seis em cada dez 
adultos.

O governo disse que não 

suspenderá a proibição de via-
gens antes de 17 de maio. As 
autoridades britânicas estão 
considerando um sistema de 
“semáforos” classificando os 
países como verdes, amare-
los ou vermelhos com base no 
nível de infecções. Pessoas re-
tornando de países verdes não 
teriam que se isolar.

O governo também está 
considerando um sistema de 
certificados, ou “passaportes 
de vacina”, que permitiria às 
pessoas que procuram viajar 
ou comparecer a eventos para 
mostrar que receberam uma 
vacina contra o coronavírus, 
recentemente testaram ne-
gativo para o vírus ou recen-
temente tiveram covid-19 e, 
portanto, tem alguma imu-
nidade.

A questão dos passapor-
tes para vacinas tem sido ca-
lorosamente debatida em todo 
o mundo, levantando questões 
sobre o quanto governos, em-
pregadores, e outros lugares 
têm o direito de saber sobre o 
status do vírus de uma pessoa. 
A ideia é contestada por uma 
ampla faixa de legisladores 
britânicos, desde políticos de 
oposição de centro-esquerda 
a membros do Partido Con-
servador de Johnson.

O legislador conservador 
Graham Brady disse que os 
passaportes vacinais seriam 
“intrusivos, caros e desne-
cessários”. O líder do Partido 
Trabalhista, de oposição, Keir 
Starmer, chamou a ideia de 
“não britânica”.

O governo planeja uma 
série de eventos experimen-
tais em massa em abril e maio, 
incluindo jogos de futebol, 
shows e outros eventos espor-
tivos para ver se as grandes 
multidões podem retornar aos 
locais de esportes e entreteni-
mento. Os participantes serão 
testados para o vírus antes e 
depois, mas o governo disse 
que os eventos não envolverão 
inicialmente passaportes de 
vacinas.

Na última semana

Mesmo com vacinação acelerada, 
casos de covid nos EUA sobem 7% 
Agência Estado

Diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de 
Doenças (CDC, na sigla em 
inglês) dos Estados Unidos, 
Rochelle Walensky alertou 
ontem, 5, em coletiva de 
imprensa para a continui-
dade de “tendências preo-
cupantes” da pandemia de 
coronavírus no país. Segun-
do ela, apesar da vacinação 
acelerada no país, os casos 
de covid-19 subiram cer-
ca de 7% nos últimos sete 
dias em relação à média da 

semana anterior, para uma 
taxa média diária de 64 mil 
infecções.

As hospitalizações tam-
bém aumentaram, em alta 
de cerca de 3% na compa-
ração entre as duas últimas 
semanas, mas as mortes 
recuaram para uma média 
diária na casa de 800 óbitos.

O recrudescimento da 
pandemia nos EUA ocorre 
apesar do ritmo cada vez 
mais acelerado da vacina-
ção contra o vírus no país.

O coordenador da for-
ça-tarefa da Casa Branca 

no combate à pandemia, 
Andy Slavitt, informou que 
a média diária de doses ad-
ministradas na última se-
mana foi de 3,1 milhões, 
impulsionada pelas mais de 
4 milhões de doses aplica-
das no sábado, primeiro dia 
em que os EUA atingem a 
marca em apenas 24 horas.

Além disso, Slavitt dis-
se que cerca de um terço 
dos norte-americanos e 
40% dos adultos residen-
tes no país já receberam ao 
menos uma dose das vaci-
nas, enquanto 1 a cada 4 

adultos receberam duas. 
Entre idosos, 75% foram 
vacinados com pelo menos 
uma dose, e mais de 55% 
foram completamente imu-
nizados.

Com a maior parte dos 
grupos prioritários vacina-
dos, incluindo os idosos, a 
curva de novas infecções 
por covid-19 nos EUA tem 
passado por uma mudan-
ça demográfica, segundo 
Walensky. A chefe do CDC 
afirmou que os casos têm 
crescido, nacionalmente, 
entre jovens adultos.

Foto: Agência Brasil

Agência Brasil

Inundações e desliza-
mentos de terra causados 
pelo ciclone tropical Seroja 
em um grupo de ilhas do 
sudeste da Indonésia e do 
Timor Leste mataram 97 
pessoas e muitas ainda es-
tão desaparecidas, disse-
ram autoridades ontem (5).

Ao menos 70 mortes 
foram relatadas em várias 
ilhas das províncias indo-
nésias de Nusa Tenggara 
do Oeste e do Leste, e 70 
pessoas estão desapare-
cidas, desde que o ciclone 
provocou marés de tem-
pestade, deslizamentos de 
terra e ventos fortes em 
meio a chuvas intensas 
durante o final de sema-
na, informou a agência de 
gerenciamento de desas-
tres BNPB.

No Timor Leste, que 
compartilha a ilha de Ti-
mor com a Indonésia, ao 
menos 27 pessoas foram 
mortas por deslizamentos 

de terra, marés de tempes-
tade e a queda de uma ár-
vore, e sete mil foram des-
locadas, disse o governo. 
Na ilha de Lembata, as au-
toridades temem que cor-
pos tenham sido levados 
pelas águas.

“Estamos usando bo-
tes de borracha para en-
contrar corpos no mar. 
Em vários vilarejos, ma-
rés de tempestade chega-
ram enquanto as pessoas 
dormiam”, disse Thomas 
Ola Langoday, vice-chefe 
do governo distrital de 
Lembata, à Reuters por 
telefone.

Cerca de 30 mil pes-
soas foram afetadas por 
inundações na Indonésia, 
algumas já se abrigando 
em centros de acolhimen-
to, mas as operações de 
resgate foram dificulta-
das pela queda de cinco 
pontes e de árvores que 
bloquearam algumas es-
tradas, disse o porta-voz 
da BNPB, Raditya Jati.

Ciclone tropical mata 
ao menos 97 pessoas

Agência Estado

Museus, varandas de ca-
fés e escolas de Ensino Médio 
de Portugal voltaram a abrir, 
ontem, 5, após dois meses de 
fechamento, na segunda fase 
do plano de desconfinamen-
to do país, duramente atingi-
do pela covid-19 no início do 
ano. Depois da reabertura das 
escolas primárias em 15 de 
março, ontem foram os alu-
nos do Ensino Médio que vol-
taram às salas de aula. “Vamos 
virar uma página na esperan-
ça que não seja necessário 
um retrocesso”, comemorou o 
presidente português, Marce-
lo Rebelo de Sousa.

Os demais setores que 
retomarem as atividades de-
verão seguir rígidas normas 
sanitárias. As reuniões estão 
limitadas a quatro pessoas por 
mesa nos terraços, e os museus 
terão de adaptar seus horários. 
Nas academias, as aulas coleti-
vas não estão autorizadas.

“Este leve retorno à 
normalidade acontece no 
momento certo. Estávamos 
cansados do confinamento”, 
disse à agência AFP Pedro 
Rosa, um funcionário público 
de 48 anos ao tomar seu café 
sozinho na área externa de 
um estabelecimento do cen-
tro turístico de Lisboa.

“Para mim, este é o me-
lhor dia do ano, me faz lem-
brar a que ponto Lisboa é 
magnífica”, declarou Vadim 
Mirigim, um turista russo de 
51 anos entre os poucos vi-
sitantes que puderam atra-
vessar ontem as muralhas do 
castelo São Jorge, fortaleza 
com vista para os bairros his-
tóricos da capital portuguesa 
e entre os monumentos mais 
visitados do país.

Enfrentando uma explo-
são de casos de coronavírus 
após as festas de final de ano, 
que provocou a saturação dos 
hospitais, o governo portu-
guês impôs um segundo con-

finamento geral em meados 
de janeiro, seguido uma se-
mana depois do fechamento 
das escolas

Para favorecer o retorno 
seguro às escolas, o gover-
no se apoia na realização em 
massa de testes de diagnósti-
co e em um plano de vacina-
ção para os profissionais da 
educação. Segundo o plano de 
desconfinamento do governo, 
as escolas de ensino médio, 
universidades e salas de espe-
táculo deverão esperar até 19 
de abril para abrir. Os restau-
rantes aguardarão até o início 
de maio.

A situação sanitária é 
reavaliada a cada duas sema-
nas, com a possibilidade de 
reintrodução de medidas res-
tritivas nos locais com muitos 
casos de covid-19, segundo o 
governo. Durante este perío-
do, as autoridades decidiram 
manter as restrições de via-
gens. Os voos de e para o Bra-
sil e o Reino Unido continuam 

suspensos para limitar a pro-
pagação das novas variantes, 
enquanto os controles nas 
fronteiras terrestres entre 
Portugal e Espanha, cuja pas-
sagem se limita a algumas ex-
ceções, foram estendidos até 
meados de abril.

“Esperamos receber 
muito poucos visitantes”, já 
que não há turistas estrangei-
ros, explicou António Nunes 
Pereira, diretor do Palácio 
Nacional da Pena, na vila tu-
rística de Sintra, a cerca de 
30 km de Lisboa. Segundo 
ele, haverá uma “verdadeira 
retomada” no verão (inverno 
no Brasil), quando “o pro-
cesso de vacinação estiver 
mais avançado na Europa”, e 
as restrições de viagens fo-
rem reduzidas. Muito menos 
afetado do que outros países 
europeus durante a primeira 
onda da pandemia, Portugal 
teve de enfrentar uma explo-
são de casos depois das festas 
de fim de ano.

Portugal reabre museus e escolas 
após dois meses de fechamento

A média diária de doses de vacina 
administradas na última semana 
nos EUA foi de 3,1 milhões
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Botijão de 13 kg é comercializado com valores diferenciados para a compra à vista ou no cartão de crédito

O mês de abril mal começou e 
o consumidor paraibano já amar-
ga mais um reajuste no preço do 
botijão de gás de 13 kg, que ficou 
em média R$ 5 mais caro. Segundo 
o presidente do Sindicato dos Re-
vendedores de Gás GLP da Paraíba 
(Sinregás), Marco Antônio Bezerra, 
o produto passou a custar R$ 95 
para quem compra à vista e mais de 
R$ 100 para quem costuma com-
prar a prazo ou dividido no cartão 
de crédito.

Este é o quarto aumento no 
preço do gás de cozinha nos quatro 
primeiros meses de 2021. “O pior 
é que o produto não vai parar de 
sofrer reajuste, porque vem acom-
panhando a cotação do dólar, que 
também reflete nas movimentações 
da cotação internacional do petró-
leo. Na realidade esse novo aumen-
to ocorreu na sexta-feira passada, 
mas o novo valor, em média de 5% a 
mais, passou a vigorar ontem”, dis-
se Marco Antônio.

A expectativa das companhias 
era de que houvesse uma dimi-
nuição do preço do gás, como foi 

anunciado pelo presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, no início 
de fevereiro. No entanto, não hou-
ve nenhuma redução nos impostos 
federais e quem está pagando a 
conta dos constantes aumentos é o 
consumidor. 

A consumidora aposentada, 
Vanda de Sousa, disse que os diver-
sos aumentos sofridos pelo gás de 
cozinha vêm tirando o sossego das 
pessoas que ganham até um salário 
mínimo. “Além do gás de cozinha, 
os alimentos também sofrem rea-
justes praticamente toda semana 
nas feiras livres e supermercados”. 

Para ela “tá ficando cada vez 
mais difícil administrar uma famí-

lia. Um botijão aqui em casa dura 
15 ou 20 dias no máximo. Imagine 
como fica gastar mais de 200 por 
mês só com gás de cozinha, porque 
não temos condições de comprar à 
vista? É o maior sufoco”, desabafou.

A aposentada disse ainda que 
com reajuste muitas famílias devem 
passar fome. “Estamos no quarto 
mês do ano e o gás de cozinha já au-
mentou quatro vezes. Onde vamos 
parar?”, indagou a aposentada em 
tom de desespero.

Em nota, a Petrobras infor-
mou que os valores praticados 
nas refinarias são diferentes dos 
percebidos pelo consumidor fi-
nal no varejo. De acordo com a 
empresa, até chegar ao consumi-
dor são acrescidos no botijão de 
gás tributos federais e estaduais, 
além dos custos e margens das 
companhias distribuidoras e dos 
revendedores. O que torna o pro-
duto mais caro. 

Na Grande João Pessoa exis-
tem cerca de 400 revendedoras 
de gás de cozinha, e cabe ao con-
sumidor pesquisar antes de com-
prar o produto, porque no Brasil 
os preços são livres, conforme 
alertou o presidente da Sinregás.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Gás de cozinha chega a R$100 
após quarto reajuste no ano

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

A primeira descoberta quando vai começar a investir 
no mercado financeiro é que basicamente os ativos a 
serem escolhidos por você para alocar seus recursos estão 
inseridos em dois tipos de investimentos que são a Renda 
Fixa ou a Renda Variável. 

E qual a diferença de aplicar em ativos de Renda Fixa 
ou em ativos de Renda Variável?

Na Renda Fixa os investimentos possuem uma previsão 
mais clara e transparente, principalmente do ponto de vista 
de saber qual será o retorno daquela aplicação, pois possui 
características mais conservadoras e previsíveis, embora 
alguns dos produtos não tenham a garantia do FGC – que é o 
Fundo Garantidor de Crédito, aquele que garante ao aplicador 
receber os recursos se o banco quebrar no limite de R$ 
250.000,00 por banco e no total de R$ 1.000.000, 00 por CPF.

A Renda Fixa pode ter a sua remuneração classificada 
em três tipos: a prefixada, a pós-fixada e a híbrida. A 
prefixada como pelo próprio nome tem a taxa pactuada 
com o banco já conhecida no ato da aplicação, a pós-fixada 
vai acompanhar algum índice como o CDI, a SELIC ou o 

IPCA e a híbrida mistura elementos das duas.
Para entender de vez o que ocorre quando se escolhe 

um ativo de Renda Fixa para alocar seu recurso é que você 
vai emprestar seu dinheiro para o governo federal, para 
algum banco ou uma empresa a depender do ativo a ser 
escolhido.

Se aplicar no Tesouro Nacional emprestou ao Governo 
Federal, se foi um CDB ou LCI emprestou ao banco, se foi um 
CRA ou uma debênture emprestou para uma empresa. 

Cabe escolher quem será o devedor, pois o credor será 
você!

Na Renda Variável temos a noção totalmente 
ao contrário da Renda Fixa, pelo fato de todas a 
imprevisibilidade que implicanos ativos que produzem 
o retorno tão esperado pelo aplicador. Ela possui uma 
perspectiva de um maior retorno do que a Renda Fixa, 
mas também com a real possibilidade de trazer prejuízo 
inclusive do capital principal aplicado.  Agora já dizia aquela 
frase: “Quem não arrisca, não petisca”.

A diferença básica entre os dois tipos é que na Renda 

Variável em vez de você emprestar recursos como na Renda 
Fixa, você se torna sócio da empresa, sendo bem específico 
como no caso da compra de ações, podendo lucrar com 
ganhos de capital na variação positiva do valor da ação e 
na distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio 
pela empresa. 

Agora quero lembrar de duas observações que já 
falamos aqui em colunas anteriores é que ao escolher os 
ativos de sua carteira sempre respeite sua aversão à perda 
e risco e que sua reserva de emergência deve ser aplicada 
em ativos de baixo risco e com alta liquidez, para quando 
da necessidade de usar esteja a sua disposição de imediato. 
Mais uma vez, reserva de emergência é para te dar sossego 
e não rentabilidade.  

Para finalizar o ideal é você diversificar sua carteira 
de investimentos, aplicando recursos tanto em ativos de 
Renda Fixa como em ativos de Renda Variável, com a visão 
no longo prazo esperando com calma o horizonte de cada 
ativo de forma a conseguir uma evolução sustentável na sua 
carteira.

A Renda Fixa e a Renda Variável 

Ibovespa 

-0,62%
R$ 5,680

-0,33%
R$ 6,708

-0,11%
R$ 7,898

1,97%
117.518 pts

Avaliação dos 
revendedores é que o 

produto continue passando 
por elevação no preço, 
já que acompanha a 

cotação do dólar

Financiamento

Crédito facilita 90% das 
vendas de veículos na PB

O ano de 2020 foi um mar-
cado pela retração do setor au-
tomotivo, mas este foi um dos 
poucos segmentos que supera-
ram as dificuldades econômicas 
da pandemia, especialmente 
coma  ajuda do crédito. Segundo 
o Sindicato do Comércio dos Re-
vendedores de Veículos do Esta-
do da Paraíba (Sinvep), 90% das 
vendas de veículos no estado 
ocorreram por financiamentos. 

“O número de veículos obti-
dos por consórcio cresceu, mas 
o financiamento ainda de longe 
é a principal via de compra de 
veículos”, destacou o presiden-
te da entidade, Fabio Santana. 
A mesma informação é confir-
mada por Victor Barbosa, pro-
prietário de duas revendedoras 
de veículos seminovos, uma no 
bairro da Torre, em João Pessoa, 
e outra em Cabedelo.

O empresário afirma que 
70% dos clientes financiam al-
gum valor no carro, mas ele tam-
bém percebeu outro comporta-
mento no consumidor. “Nesta 
pandemia vi que muita gente 
optou por pagamento à vista. 
Acredito que pelas incertezas”, 
pontuou.

A pesquisa da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veí-
culos Automotores (Anfavea) 
detectou que entre as pessoas 
que já tinham carro, 81% que-
riam comprar um modelo usa-
do. A maioria (84%) ia usar o 
veículo atual como parte do pa-
gamento e 64% financiamento 
parcial, seguido por pagamento 
à vista (27%), financiamento to-
tal (5%) e leasing ou consórcio 
(4%). Já entre os consumido-
res sem carro, 90% pretendiam 
comprar em 2021, 80% ainda 
no primeiro semestre, sendo os 

usados a preferência de grande 
parte deste público.

Apesar do financiamento 
ainda ser a primeira opção quan-
do se trata de compra de veícu-
los (usados ou novos), o número 
de interessados em consórcios 
também cresceu durante a pan-
demia, conforme a Associação 
Brasileira das Administradoras 
de Consórcio (Abac). O estudo 
registrou 492,2 mil contempla-
ções em 2020 e 489,7 mil em 
2019. As vendas totais recua-
ram de 1,07 milhão para 945,4 
mil. Foi detectada uma evolução 
em todos os segmentos, com 
maior alta no de motocicletas. 
O Nordeste encerrou 2020 com 
o maior potencial de vendas de 
veículos leves via consórcio en-
tre as regiões brasileiras.

Mais procurados
Uma pesquisa da Federação 

Nacional das Associações dos 
Revendedores de Veículos Auto-
motores (Fenauto) apontou que 
em fevereiro deste ano, a maioria 
dos carros vendidos se encaixam 
nos segmentos Auto (6.493) e 
Comercial Leve (1.051), mesma 
tendência apresentada em feve-
reiro de 2020 com 5.264 (auto) e 
781 (comercial leve). “O que mais 
teve procura para vendas foram 
modelos SUV que está no gosto 
do brasileiro, e populares como 
o Onix e o HB20 (que aumenta-
ram uns 20%) no preço do novo. 
Acredito que os mais vendidos, 
são os que tiveram a fabricação 
diminuída ou mudaram o valor 
por conta do dólar”, acrescenta o 
revendedor, Victor Barbosa.

Segundo a Federação Na-
cional de Veículos Automotores 
(Fenabrave), em fevereiro deste 
ano no país foram negociados 
876.306 veículos de passeio e 
comerciais leves contra 761.333 
no mesmo mês de 2020. 

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Valor foi aprovado na semana passada, depois que as companhias alegaram ausência da redução de impostos federais anunciada pelo governo

Foto: Marcello Casal/Agência Brasil
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Empresa alega que preço final ao consumidor será determinado pelo lucro das distribuidoras e pelos impostos

A Petrobras informou 
ao mercado ontem que os 
preços de venda do gás na-
tural para as distribuido-
ras terão aumento de 39% 
a partir do dia 1º de maio. 
A empresa destaca que as 
atualizações dos preços dos 
contratos são trimestrais, 
ou seja, para o período e 
maio, julho e julho a refe-
rência são os preços dos 
meses de janeiro, fevereiro 
e março, quando o petróleo 
teve alta de 38%.

Outro ponto que in-
fluencia o preço é a alta de 
31% do Índice Geral de Pre-
ços - Mercado (IGP-M) entre 
março de 2020 e março de 
2021, no repasse dos custos 
incorridos pela companhia 
para o transporte do insu-
mo até o ponto de entrega 
às distribuidoras.

“Apesar do aumento 
em maio, junho e julho, ao 
longo de 2020, os preços do 
gás natural às distribuido-
ras chegaram a ter redução 
acumulada de 35% em reais 
e de 48% em dólares, devido 
ao efeito da queda dos pre-
ços do petróleo no início do 
ano”, pondera a Petrobras.

Preço final
A empresa também es-

clarece que o preço final do 
gás natural ao consumidor 
não é determinado apenas 
pelo preço de venda, mas 
também pelas margens das 
distribuidoras (e, no caso 
do gás veicular, dos postos) 
e pelos tributos federais e 
estaduais. “Além disso, o 
processo de aprovação das 
tarifas é realizado pelas 
agências reguladoras esta-
duais, conforme legislação 
e regulação específica.”

Felipe Laurence 
Agência Estado

Petrobras anuncia reajuste de 
39% no valor do gás natural 
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A menos de um mês 
para o fim do prazo de 
entrega da Declaração do 
Imposto de Renda Pes-
soa Física, pouco menos 
de um terço dos contri-
buintes acertou as contas 
com o Leão. Nas cinco pri-
meiras semanas de envio, 
10.580.505 contribuintes 
entregaram o documento. 
Isso equivale a 32,4% do 
previsto para este ano, se-
gundo balanço divulgado 
ontem pela Receita Federal.

O prazo de entrega 
começou em 1º de março 
e irá até as 23h50min59s 
de 30 de abril. Na semana 
passada, a Câmara dos De-
putados aprovou projeto 
de lei que propõe adiar a 
data limite para 31 de ju-
lho, por causa do agrava-
mento da pandemia de co-
vid-19. O texto, no entanto, 
ainda precisa ser votado 
pelo Senado.

Neste ano, o Fisco 
espera receber entre até 
32.619.749 declarações. O 
programa para computador 

está disponível na página da 
Receita Federal na internet. 
Quem perder o prazo de en-
vio terá de pagar multa de 
R$ 165,74 ou 1% do impos-
to devido, prevalecendo o 
maior valor.

A entrega é obriga-
tória para quem recebeu 
acima de R$ 28.559,70 
em rendimentos tributá-
veis em 2020. Isso equi-
vale a um salário acima de 
R$ 1.903,98, incluído o dé-
cimo terceiro.

Restituição
Pelas estimativas da 

Receita Federal, 60% das 
declarações terão restitui-
ção de imposto, 21% não 
terão imposto a pagar nem 
a restituir e 19% terão im-
posto a pagar.

Assim como no ano 
passado, serão pagos cin-
co lotes de restituição. Os 
reembolsos serão distri-
buídos nas seguintes da-
tas: 31 de maio (primeiro 
lote), 30 de junho (segun-
do lote), 30 de julho (ter-
ceiro lote), 31 de agosto 
(quarto lote) e 30 de se-
tembro (quinto lote).

IR: menos de um terço 
entregou declaração 
Wellton Máximo
Agência Brasil

Beneficiadas com 
um perdão de dívidas 
concedido sob a bênção 
do presidente Jair Bolso-
naro, as igrejas acumu-
lam R$ 1,9 bilhão em dé-
bitos inscritos na Dívida 
Ativa da União (DAU). O 
Estadão/Broadcast teve 
acesso a uma planilha 
que detalha os tributos 
devidos pelas institui-
ções religiosas. Algumas 
delas deixaram de pagar 
à União até mesmo a con-
tribuição previdenciária 
e o Imposto de Renda já 
descontados do salário 
dos empregados.

Cerca de R$ 1 bilhão 
dessa dívida corresponde 
a débitos previdenciários 
não especificados, isto é, 
podem ser tanto a parcela 
devida pelo empregador 
quanto a parte recolhida 
em nome do empregado. 
Outros R$ 208 milhões 
do montante são contri-
buições patronais ina-

dimplentes. Os valores 
incluem débitos em fase 
de cobrança, negociados 
em algum tipo de parce-
lamento ou até mesmo 
suspensos por decisão 
judicial.

Há ainda R$ 4 mi-
lhões em contribuições 
que as igrejas descon-
taram da remuneração 
de seus funcionários, 
mas não repassaram ao 
INSS. Deixar de repassar 
à Previdência a contri-
buição dos contribuintes 
configura apropriação 
indébita, um crime pre-
visto no Código Penal e 
punido com dois a cinco 
anos de reclusão, além 
de multa.

Receita Federal
Os valores conside-

ram apenas as cobranças 
sob responsabilidade da 
Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN), 
sem incluir os débitos 
ainda em fase adminis-
trativa, que tramitam na 
Receita Federal.

Dívidas de igrejas 
chegam a R$ 1,9 bi

O Programa Nota Cida-
dã disponibiliza, neste mês 
de abril, mais R$ 60 mil 
em prêmios, que serão dis-
tribuídos em 21 sorteios, 
sendo 20 prêmios no valor 
de R$ 2 mil e um prêmio 
especial de R$ 20 mil para 
os paraibanos que já reali-
zaram o cadastro no Portal 
da Cidadania do Governo 
da Paraíba e  exigem a nota 
fiscal com o número do CPF 
nas compras do comércio 
local. O sorteio acontece no 
dia 10 de maio. 

Para os paraibanos 
que ainda não realizaram o 
cadastro e querem concor-
rer aos 21 sorteios deste 
mês de abril, que totalizam 
R$ 60 mil, precisam fazê-lo 
no portal www.digital.pb.
gov.br. O cadastro solicita 
apenas o nome; número do 
CPF; data de nascimento; 
e-mail, telefone e a criação 
de uma senha. Após o ca-
dastro realizado, o cidadão 
no ato de toda compra no 
comércio precisa exigir a 
nota fiscal com o número 
do CPF, passando a concor-
rer aos sorteios mensais. 
Quanto maior o número de 

notas a cada mês com CPF, 
maior é a chance de ser 
premiado. 

Nota faz 4º Sorteio na 
sexta-feira – Já o 4º sor-
teio do Programa Nota Ci-
dadã será realizado no dia 
9 de abril, no auditório da 
LOTEP, em João Pessoa, às 
10h. O sorteio é referente 
às compras dos cidadãos 
paraibanos que se cadas-
traram no Portal da Cida-
dania e inseriram o CPF nas 
notas emitidas entre 1º e 
31 de março. A transmissão 
será feita no auditório da 
LOTEP via canal do YouTu-
be da Sefaz-PB e também 
no Instagram da Lotep no 
endereço @lotep.pb. 

Cidadania fiscal
O Programa Nota Cida-

dã é uma iniciativa do Go-
verno da Paraíba, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Fazenda, com apoio dos ór-
gãos como Codata e LOTEP, 
incentiva o cidadão parai-
bano a exigir a nota fiscal e 
incluir o CPF na Nota Fiscal 
do Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) de suas compras 
no comércio do estado.

Nota Cidadã concede 
R$ 60 mil em prêmios

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Pequenos negócios

Mais de 3,1 mil empregos são gerados
As micro e pequenas 

empresas paraibanas con-
tinuam sendo as principais 
responsáveis pela geração 
de empregos com cartei-
ra assinada no estado. Le-
vantamento realizado pelo 
Sebrae Paraíba, a partir 
dos resultados do Cadas-
tro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), 
do Ministério da Economia, 
apontam que, em fevereiro 
deste ano, os pequenos ne-
gócios criaram 3.140 novos 
postos de trabalho, mesmo 
diante do agravamento da 
pandemia de covid-19.

Em contrapartida, as 

médias e grandes empresas 
seguem registrando mais 
fechamento de postos de 
trabalho do que contrata-
ções. No mesmo período, as 
MGE fecharam 3.273 vagas 
de trabalho na Paraíba. So-
mente nos dois primeiros 
meses deste ano, os pe-
quenos negócios geraram, 
ao todo, 5.676 empregos 
formais no estado, tendo 
em vista que, em janeiro, 
foram criados 2.547 novos 
postos de trabalho na Pa-
raíba, conforme os dados 
do Caged. 

A geração de empre-
gos formais pelos peque-

nos negócios na Paraíba foi 
puxada pelo setor de servi-
ços, que contabilizou 1.330 
novos postos de trabalho 
em fevereiro. Em seguida, 
aparecem o comércio, que 
registrou a criação de 859 
vagas de trabalho com car-
teira assinada no período, 
e a construção civil, com a 
geração de 529 novos em-
pregos formais. Por seu tur-
no, geraram, também, saldo 
positivo na contratação 
forma, as micro e pequenas 
empresas dos setores de 
indústria da transformação 
(425), agropecuária (18) e 
extrativa mineral (3). Ape-

nas as empresas ligadas 
aos serviços industriais de 
utilidade pública (Siup) re-
gistraram resultados nega-
tivos no período, com o fe-
chamento de 13 postos de 
trabalho no estado.

Considerando os meses 
de janeiro e fevereiro deste 
ano, as MPE dos setores de 
serviços e comércio foram 
os que mais geraram em-
pregos com carteira assina-
da na Paraíba, tendo criado, 
respectivamente, 2.474 e 
1.443 novos postos de tra-
balho no período, segundo 
o levantamento do Sebrae. 
De acordo com análise da 

gerente da unidade de es-
tratégia e monitoramento 
do Sebrae Paraíba, Ivani 
Costa, tradicionalmente, o 
setor de comércio abrange 
o maior número de tipos 
de atividades, em especial 
aquelas ligadas ao comér-
cio varejista. “Do ponto de 
vista técnico, é o menos 
complexo de se iniciar as 
operações se comparado à 
indústria. Os empreende-
dores preferem iniciar com 
algo mais simples e que ve-
nha a exigir menor tempo 
de preparação técnica para 
entrar no mercado”, avaliou 
Ivani Costa.

Foto: Agência Senado

 Nota da empresa afirma que 
preços às distribuidoras chegaram 
a ter redução acumulada de 35% 
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524 toneladas de sementes foram distribuídas em todo o estado, representando 56% a mais do que o ano anterior
Seguindo o calendário 

de plantio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca, por 
meio da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), a distribuição de 
sementes de feijão, milho e 
sorgo entre os produtores 
rurais em todas as regiões da 
Paraíba foi concluída.

Para a atual safra, o Go-
verno adquiriu 524 toneladas 
de sementes para serem dis-
tribuídas com produtores, re-
presentando 56% a mais do 
que o ano anterior, de modo 
a disponibilizar para os agri-
cultores sementes de exce-
lente germinação. Isso vai ga-
rantir a segurança alimentar 
das famílias, permitindo um 
acréscimo na renda com a co-
mercialização do excedente. 

Também permitirá aos 
criadores o cultivo de sorgo 
para a formação de suporte 
forrageiro destinado à ali-
mentação de rebanhos em 
período de longa estiagem. 
“Esperamos que ao final te-

nhamos um aumento signifi-
cativo na produção de grãos 
na Paraíba e estrategicamen-
te, é claro, garantir que nos-
sos rebanhos, principalmente 
dos pequenos produtores, 
não sofram em período de es-
tiagem”, comentou Jefferson 
Morais, diretor de Assistência 

Técnica e Extensão Rural.
Agricultores de regiões 

do Sertão que aproveitaram 
as primeiras chuvas, seguin-
do as orientações dos técni-
cos da Empaer, fizeram seus 
plantios e em alguns lugares 

começaram a colheita. De-
pois, conforme o calendário 
de distribuição, nos últimos 
dias as sementes chegaram 
ao Cariri, Curimataú, Agreste 
e Brejo. No momento, o pro-
cesso está sendo concluído 
no Litoral.

O produtor rural José 
de Azevedo Soares, presi-
dente do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Rural de Rio Tinto, destacou 
que as sementes chegaram 
em momento oportuno, e 
lembrou que os agricultores 
estão satisfeitos.

Igualmente ressaltou a 
participação do Sindicato do 
Trabalhadores Rurais e da 
prefeitura municipal nesse 
processo. Disse que todos 
fizeram o plantio, conforme 
recomendação técnica, apro-
veitando as chuvas. “Desejo 
agradecer a Secretaria do 
Desenvolvimento Agrope-
cuário e da Pesca, por meio 
da Empaer, pelo envio das 
sementes para nosso muni-
cípio, que chegaram na hora 
certa”, disse.

Governo distribui sementes 
entre produtores rurais da PB
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A distribuição de sementes de feijão, milho e sorgo entre os produtores rurais em todas as regiões da Paraíba foi concluída

Foto: Secom-PB

Habilitação Social

Programa inscreve motoboys 
a partir do próximo dia 15

As inscrições para o 
Programa Habilitação So-
cial, com prioridade para 
os motoboys e motociclis-
tas que trabalham com ser-
viços delivery, começam no 
próximo dia 15 e se prolon-
gam até o dia 10 de maio. 
Serão ofertadas 5 mil vagas 
e estes profissionais pode-
rão obter a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
de forma gratuita. O edital 
será publicado ainda esta 
semana no Diário Oficial 
do Estado. A informação foi 
dada pelo governador João 
Azevêdo, ontem, durante o 
programa Conversa com o 
Governador. 

Na ocasião, João Aze-
vêdo destacou a importân-
cia do Programa Habilita-
ção Social e comentou que, 

neste período de pande-
mia, foi identificado um au-
mento no número de pes-
soas usando motos para a 
entrega de produtos, porém 
se observou que boa parte 
delas não possui Carteira 
de Habilitação. “Isso gera 
várias dificuldades; então 
pensamos neste programa 
e o decreto está sendo publi-
cado, para que a gente pos-
sa permitir que as pessoas, 
principalmente os motoboys 
que trabalham na entrega de 
mercadorias, possam tirar a 
habilitação de forma gratui-
ta. É um programa muito 
importante, porque prote-
gerá esse segmento que pre-
cisa ter a sua regularização, 
para evitar problemas com 
blitz e outras questões”, fa-
lou o governador.

Este programa do Go-
verno do Estado ficará sob 
a coordenação da Secre-
taria do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), juntamen-
te com o Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran-PB), que fará as pro-
vas para fornecer a Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) para os candidatos.

Segundo o Sindicato 
de Trabalhadores com Mo-
tos (Sindmotos), aproxi-
madamente 38% dos mo-
tociclistas que trabalham 
com entregas na Grande 
João Pessoa estão sem 
carteira de habilitação. O 
valor médio que um cida-
dão gasta para ter acesso 
à primeira habilitação para 
conduzir uma motocicleta 
é de R$ 1.200.

Fim de semana: atendimento no 
Hospital de Patos cresce 53% 

Entre as 18h da última 
sexta-feira (2) e a meia noi-
te do domingo (4), o plantão 
da Emergência e Urgência do 
Complexo Hospitalar Regio-
nal Deputado Janduhy Car-
neiro (CHRDJC), de Patos, 
registrou o atendimento de 
170 pessoas – um aumento 
de 53% em relação ao final 
de semana anterior – e a 
realização de 14 cirurgias. O 
plantão de maior movimen-
to foi o de sábado, quando 
77 pessoas foram atendidas. 
No domingo, foram mais 66 
pacientes e na noite da sex-
ta-feira, outras 27 pessoas 
deram entrada na unidade. 

Fazendo o comparati-
vo com os dois últimos fi-
nais de semana houve um 
aumento significativo de 
casos. No final de semana 
de 19 a 21/03 e no de 26 a 
28/03, a Urgência e Emer-
gência da unidade regis-
trou, respectivamente, 136 

e 111 atendimentos.   Entre 
as 18h do dia 2 até a meia 
noite de domingo, o bole-
tim de atendimentos do 
hospital, que integra a rede 
estadual de saúde, apontou 
ainda que foram  realizadas 
14 cirurgias, sendo a maior 
parte delas Cirurgia Geral, 
com seis ocorrências, se-
guida de cirurgias Onco-
lógicas, com cinco casos, e 
mais três procedimentos de 
Ortopedia.

O boletim de atendi-
mento de pacientes vítimas 
de acidentes de trânsito 
mostra que, dos 28 aciden-
tados, a quase totalidade foi 
de pessoas que estavam em 
motocicletas, com 27 regis-
tros. Houve ainda uma pes-
soa que se acidentou com bi-
cicleta. Dos 28 acidentados, 
cinco deles permaneceram 
internados para cuidados 
posteriores. Os demais fo-
ram liberados após os pri-

meiros socorros. A maior 
parte deles foi da cidade de 
Patos, com nove pessoas no 
total, mas vieram pacientes 
das cidades de São Bento, 
Passagem, Olho D’água, Mal-
ta, Quixaba, Catingueira, Dia-
mante, Coremas, Desterro, 
Teixeira, Itaporanga, Água 
Branca e da cidade de Juru.

Emergência
Na emergência, além 

dos casos envolvendo os aci-
dentados com motos e bici-
cleta, os demais motivos dos 
atendimentos da unidade 
neste último final de semana 
foram de pacientes com dor 
abdominal, síndrome gripal, 
dor no peito, queda da pró-
pria altura, queda de nível, 
acidente com animal peço-
nhento ou raivoso, contu-
sões diversas, crise nervosa, 
dor na coluna, convulsão ou 
mal epiléptico, entre outros 
sintomas.

O Sistema de Seleção Unifica-
do (Sisu), do Ministério da Edu-
cação, começa a receber hoje ins-
crições para o primeiro semestre 
de 2021. Até sexta-feira (9) serão 
exigidos para esta seleção, exclu-
sivamente, a nota do candidato no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2020.

Para se inscrever no Sisu,  o 
interessado não pode ter zerado a 
redação do Enem 2020. Já o peso 
de cada prova para o curso de es-
colha varia e deve ser consultado 
no edital da instituição superior 
de interesse ou no site do Sisu. As 
notas individuais do Enem 2020, 
que foram divulgadas na semana 

passada, estão disponíveis para 
consulta na Página do Participante 
ou aplicativo do Enem.

Inscrições
Os interessados em participar 

do Sisu devem manifestar interes-
se em até duas opções de curso/
instituição e especificar a ordem de 
preferência. Ele poderá optar por 
concorrer às vagas de ampla con-
corrência ou aquelas reservadas a 
políticas de ações afirmativas, as 
cotas. Pelas regras, não é permitida 
a inscrição em mais de uma modali-
dade de concorrência para o mesmo 
curso e turno, na mesma instituição 
de ensino e local de oferta.

Pela página do Sisu será pos-
sível checar a nota de corte para 
cada instituição participante, local 

de oferta, curso, turno e modali-
dade de concorrência. Os dados 
serão atualizados periodicamente 
conforme o processamento das 
inscrições. Durante esse período, o 
estudante pode alterar as suas op-
ções e até cancelar a inscrição. A 
classificação no Sisu será feita com 
base na última alteração efetuada 
e confirmada no sistema.

Resultado
O resultado para a única cha-

mada do Sisu será divulgado em 13 
de abril. Em caso de notas idênticas, 
a partir dos critérios de classifica-
ção, o desempate será feito no mo-
mento da matrícula e será selecio-
nado o candidato que comprovar a 
menor renda familiar. O processo de 
matrícula será de 14 a 19 de abril, 

em dias, horários e locais de aten-
dimento definidos por cada institui-
ção de ensino.

Lista de espera
Para participar da lista de es-

pera, o estudante deverá manifestar 
seu interesse por meio da página do 
Sisu na internet, no período de 13 a 
19 de abril, em apenas um dos cur-
sos para o qual optou por concorrer. 
Quem já foi selecionado na chamada 
regular em uma de suas opções de 
vaga não poderá participar da lista 
de espera, independentemente de 
ter realizado ou não sua matrícula 
na instituição. As regras para preen-
chimento das vagas não ocupadas 
na chamada regular serão definidas 
em edital próprio de cada institui-
ção de ensino participante.

Histórico
O Sisu é o programa do Minis-

tério da Educação para acesso de 
brasileiros a um curso de gradua-
ção em universidades públicas do 
país. As vagas são abertas semes-
tralmente, por meio de um siste-
ma informatizado, e os candidatos 
com melhor classificação são sele-
cionados de acordo com suas no-
tas no Enem. O estudante também 
não pode ter zerado a redação.

Além do Sisu, as notas do 
Enem podem ser usadas para o 
Programa Universidade para To-
dos (ProUni), que oferece bolsas 
de estudo em instituições priva-
das, e para acesso ao Fundo de 
Financiamento Estudantil (Fies), 
para financiamento de cursos de 
ensino superior.

Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira

Agricultores de 
regiões do Sertão, 
que aproveitaram 

as primeiras chuvas, 
fizeram seus plantios 
e em alguns lugares 

começaram a colheita

Karine Melo
Agência Brasil
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Simulação demonstra que o petista desponta numericamente à frente de Bolsonaro, com 29% das intenções de voto, contra 28% 
Matheus de Souza 
Agência Estado

Pesquisa aponta empate técnico 
entre Bolsonaro e Lula em 2022

Nova rodada de pes-
quisa da XP/Ipespe sobre 
a disputa presidencial de 
2022 mostra que o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) permanecem tecnica-
mente empatados. No en-
tanto, a simulação demons-
tra que o petista desponta 
numericamente à frente de 
Bolsonaro, com 29% das 
intenções de voto, contra 
28% do atual presidente.

No último levantamen-
to realizado pelo instituto, 
Lula contava com 25% das 
intenções de voto, contra 
27% de Bolsonaro. Ain-
da segundo a pesquisa, 
nomes como Sergio Moro 
(sem partido) e Ciro Gomes 

(PDT) contam cada um com 
9% das intenções de voto.

Em um possível segun-
do turno, Lula também está 
numericamente à frente de 
Bolsonaro, com 42% das in-
tenções de voto contra 38% 
de Bolsonaro.

Foram realizadas mil en-
trevistas de abrangência na-
cional nos dias 29, 30 e 31 de 
março. A margem de erro má-
xima é de 3,2 pontos percen-
tuais para o total da amostra.

Em mais uma defesa 
pelo retorno à normalidade 
das atividades econômicas, 
o presidente Jair Bolsona-
ro repetiu ontem, que “o 
Brasil precisa voltar a tra-
balhar”. O chefe do Execu-
tivo reiterou o seu discurso 
sobre enfrentar o vírus e o 
desemprego juntos, proble-
mas que classificou como 
“gravíssimos”.

“Bato na mesma tecla 
desde março do ano passa-
do, temos dois problemas 
pela frente gravíssimos ain-
da: o vírus e o desemprego. 
E também sempre bati na 
mesma tecla as medidas 
para combater o vírus, os 
seus efeitos colaterais não 
podem ser mais danosos 
que o próprio vírus”, disse 
em evento para entregas de 
residências em São Sebas-
tião, região administrativa 
do Distrito Federal. “O Bra-
sil precisa voltar a traba-
lhar”, acrescentou.

No evento de ontem, 
Bolsonaro visitou e fez a 
entrega simbólica de resi-
denciais patrocinados pela 
Caixa Econômica Federal 
em parceria com o Governo 
do DF. “Pessoas necessita-
das estão recebendo um 
benefício, um imóvel pa-
trocinado pela nossa Caixa 
Econômica Federal. É sinal 
que teve gente que não pa-
rou durante a pandemia”, 
comentou.

Em reforço à sua po-
sição contrária às medidas 
de fechamento, Bolsonaro 
citou que dos quatro be-
neficiários que receberão 
as novas residências uma 
pessoa é aposentada e 
três estão desempregados. 
“Pessoas humildes, só Deus 
sabe como estão sobrevi-
vendo”, disse. Bolsonaro 
mencionou ainda que deve 
viajar amanhã, para Chape-
có (SC), onde avaliou como 
um exemplo a gestão de 
combate à pandemia.

Bolsonaro estava 
acompanhado dos minis-
tros Rogério Marinho, do 

Desenvolvimento Regional, 
e Flávia Arruda, da Secreta-
ria de Governo, que tomará 
posse hoje, além do presi-
dente da Caixa Econômica, 
Pedro Guimarães, e do go-
vernador do Distrito Fede-
ral, Ibaneis Rocha (MDB).

No mês passado, Bol-
sonaro chegou a entrar com 
ação no Supremo Tribunal 
Federal contra decreto de 
Ibaneis e dos governos da 
Bahia e do Rio Grande do 
Sul sobre o toque de re-
colher por conta da crise 
sanitária. O ministro Mar-
co Aurélio Mello, do STF, 
rejeitou a ação do chefe do 
Executivo. Ontem, Ibaneis 
Rocha reiterou seu apoio ao 
governo de Bolsonaro.

Residenciais
O governo entregou 

ontem os Residenciais Cri-
xá IV e V, localizados em 
São Sebastião (DF). Os 
condomínios fazem parte 
do programa habitacio-
nal Casa Verde e Amarela, 
criado pelo governo para 
substituir o Minha Casa Mi-
nha Vida (MCMV). O evento 
marcou o início da entrega 
de 435 residências cons-
truídas em parceria com o 
governo do Distrito Fede-
ral.

De acordo com o Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Regional, os empreendi-
mentos receberam cerca 
de R$ 53,7 milhões em in-
vestimentos federais. O 
ministro Rogério Marinho 
destacou que uma das me-
tas do governo é não deixar 
obras paradas. Segundo ele, 
a pasta adotou protocolos 
sanitários para os trabalha-
dores da construção civil e 
deve entregar mais unida-
des habitacionais do que no 
ano passado.

“Ano passado entre-
gamos mais de 400 mil 
unidades habitacionais, 
esse ano nós vamos repe-
tir e aumentar um pouco 
mais, graças às negocia-
ções que foram feitas e 
resultaram na melhoria 
do programa Casa Verde 
Amarela”, disse.

Presidente diz que país 
precisa voltar a trabalhar
Emilly Behnke
Agência Estado

Com nova remessa

Butantan repassa mais de 80% 
das vacinas previstas para abril

O Instituto Butantan 
fez o repasse de mais de 
80% das doses da vaci-
na contra a covid-19 do 
primeiro lote que será en 
tregue ao Ministério da 
Saúde até o fim deste mês. 
Ontem, foi feita uma entre-
ga de 1 milhão de doses, 
totalizando 37,2 milhões 
de doses da CoronaVac 
entregues ao Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI).

“Até 30 de agosto, 100 
milhões de doses serão 
entregues ao Ministério da 
Saúde. Com o montante de 
ontem, nós já entregamos 
pouco mais de 80% do 
primeiro contrato firmado 
com o Ministério da Saúde, 
que estabeleceu a entrega 
de 46 milhões de doses 
(até 30 de abril)”, disse 
o governador João Doria 
(PSDB). Até o momen-
to, foi feita a entrega de 
80,8% das doses previstas 
da vacina.

O segundo lote terá 
54 milhões de doses da 
CoronaVac, totalizando as 
100 milhões de doses do 
imunizante, e está previs-

to para ser repassado até o 
fim de agosto.

Doria voltou a solici-
tar que o Governo Fede-
ral invista na aquisição de 
mais vacinas para acelerar 
o processo de imunização 
da população. “Precisa-
mos de menos discussão, 
menos projeção e mais 
vacinas para que mais bra-
sileiros possam ser imuni-
zados. Quanto mais rápida 
for a imunização, mais vi-
das serão salvas e mais ra-
pidamente voltaremos ao 
normal.”

Anunciado em 15 de 
março, o hospital de campa-
nha em Santa Cecília, na re-
gião central, atrasou e deve 
ser entregue nesta semana. 
No anúncio, foi informado 
que ele teria capacidade 
para 180 leitos, dos quais 
130 são de enfermaria e 50 
de UTI, e atuação de 900 
profissionais. A inaugura-
ção estava prevista para o 
fim do mês passado.

“Tivemos de fazer al-
gumas reprogramações e 
adequações, especialmen-
te as estruturas relaciona-
das aos gases medicinais, 
fato pelo qual acabou atra-
sando a nossa obra, que 
estaria prevista para ser 

entregue agora. Nós, mui-
to possivelmente, faremos 
a entrega no sábado, com 
a possibilidade de nos an-
tecipar. Talvez até sexta. 
Vamos correr para que 
essa estrutura esteja mon-
tada para acolher a nossa 
população”, informou o se-
cretário de Estado da Saú-
de Jean Gorinchteyn.

Sobre as filas por vagas 
em Unidades de Terapia In-
tensiva (UTIs) e escassez do 
kit intubação, o secretário 
informou que o Governo do 
Estado tem ampliado vagas 
e solicitado ajuda ao Minis-
tério da Saúde.

“O que fizemos ao longo 
do mês de março e estamos 
fazendo em abril é aumen-
tar o número de leitos, res-
guardar a oferta de oxigênio 
e fazer aquisições de me-
dicações do kit intubação, 
mas precisamos ter o apoio 
do Ministério da Saúde nos 
ajudando a adquirir mais 
medicamentos. O montante 
que recebemos na semana 
passada foi muito pequeno, 
capaz apenas de fomentar 
48 horas de ação. Nós temos 
um estoque para alguns dias 
e estamos apoiando os mu-
nicípios para que não haja 
escassez desses produtos.”

Paula Félix
Agência Estado

Guedes: “Pandemia atrasou 
programa de privatização”

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, mais 
uma vez argumentou que a 
pandemia de covid-19 atra-
sou programa de privatiza-
ções do governo, mas alegou 
que a agenda de desestati-
zações segue caminhando. 
“A inclusão de Eletrobras e 
dos Correios no Programa 
Nacional de Desestatização 
(PND) mostra que a base do 
governo está alinhada com 
o programa de privatiza-
ções. Colocamos essas em-
presas na esteira”, afirmou, 
em videoconferência com a 
XP Investimentos.

Ele considerou que o 
ideal é fazer a capitalização 

da Eletrobras, e não fatiar 
a empresa em diversos lei-
lões.

Para o ministro, o setor 
privado tem condições mais 
que suficientes para investir 
na economia, desde que um 
fiscal forte possibilite a ma-
nutenção dos juros baixos.

“Quem tiver vendendo 
que o governo vai crescer 
com investimentos públicos, 
está tocando um bumbo que 
a gente já tocou e deu erra-
do. Dilma tocou o bumbo até 
afundar ela, o mandato, tudo”, 
apontou Guedes. “Temos que 
tomar cuidado com discurso 
de ‘vamos crescer’, porque se 
for pelo lado errado, vai dar 
muito errado”, alertou.

Nesse sentido, Guedes 
enfatizou que a retomada 
da economia precisa vir 

pelo setor privado. “O Bra-
sil perdeu a dinâmica de 
crescimento ao longo de 30 
anos tentando o caminho do 
setor público. Deu errado”, 
repetiu. “No curto prazo, te-
mos desafio de transformar 
volta em V pelo consumo 
em investimento. Se fizer-
mos a retomada pelo setor 
público, a inflação dispa-
ra e o desemprego resiste”, 
acrescentou.

Por fim, o ministro mais 
uma vez levantou a ideia 
de criar um “Fundo Brasil” 
com as empresas estatais 
para fazer política de trans-
ferência de renda por meio 
dos dividendos dessas com-
panhias “Vamos acelerar as 
privatizações e transferir 
propriedade para os mais 
pobres”, repetiu.

Eduardo Rodrigues e 
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Foi feita ontem uma 
entrega de 1 milhão de 
doses, totalizando 37,2 
milhões de doses da 
Coronavac ao PNI

Foto: Fotos Públicas

Constatação é da 
nova rodada de 
pesquisa da XP/
Ipespe sobre a 

disputa presidencial 
para 2022

O Sistema Nacional 
de Emprego de João Pes-
soa (Sine- JP) está ofer-
tando 88 vagas de empre-
go até a sexta-feira (9). 
A novidade é que órgão 
municipal está disponibi-
lizando o telefone 3214-
1010, que se transformou 
em watsapp, para agen-
damento do atendimento 
presencial no conforto e 
segurança de sua casa. O 
horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 14h, na Avenida 
Cardoso Vieira, 85, Vara-
douro.

O coordenador do 
Sine JP, Eurípedes Leal, 
informa que o Sine JP 
está atendendo apenas 
30% da capacidade e com 
agendamento prévio, se-
guindo as recomendações 
do decreto municipal.

“Nós estamos aten-
dendo de 60 a 70 pessoas 
por dia, antes a média era 
200 usuários. Os inte-
ressados devem realizar 
agendamento para aten-
dimento presencial por 
watsaap, servindo para 
dar celeridade ao aten-
dimento e tirar dúvidas, 
sem precisar sair de casa 
nem se colocar em risco 
com relação ao coronaví-
rus”, explicou

Apesar do cenário 
de desemprego devi-
do à pandemia o Sine JP 
desempenha um papel 
fundamental na empre-
gabilidade e seguro de-
semprego na capital. Só 
no primeiro trimestre de 
2021, disponibilizamos 
1000 vagas

“Diante de um ce-
nário de crise econô-
mica, o Sine JP busca 
parcerias nas empresas 
com o intuito de ofertar 
um maior número de 
vagas à população de 
João Pessoa. Inclusive, 
no mês de fevereiro fi-
zemos a seleção de fun-
cionários para a fábrica 
da Jeep, localizada em 
Goiana- PE. 57 cola-
boradores foram con-
tratados, todos daqui. 
Outro serviço bastante 
procurado tem sido o 
seguro desemprego, 
principalmente, de es-
tados vizinhos como 
Rio Grande do Norte 
e Pernambuco, pois o 
serviço está suspenso 
devido à pandemia”, en-
dossou Leal.

A função de operador 
de telemarketing oferece 
o maior número de vagas 
(20). Ainda há oportuni-
dade para montador de 
veículos (02), vendedor de 
comércio varejista (04), 
representante comercial 
autônomo (3), agente de 
microcrédito (3), técnico 
de enfermagem( 1), entre 
outras profissões. Para 
mais informações consul-
tar o site da Prefeitura de 
João Pessoa.

Sine- JP está 
oferecendo 
88 vagas de 
emprego
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br
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Com um homem a mais, 
a maior parte do jogo, o Tre-
ze desperdiçou a oportuni-
dade de vencer o Vitória, em 
partida disputada no último 
sábado, em Salvador, e aca-
bou amargando uma derro-
ta de 3 a 1, que complicou a 
situação do clube em relação 
às chances de classificação 
para a próxima fase da Copa 
do Nordeste. Porém, mesmo 
com a derrota, o Galo ainda 
está na luta por uma das 4 
vagas do grupo A, mas para 
isso precisa vencer o Sport, 
no próximo sábado, e tor-
cer pela derrota do Sampaio 
Corrêa para terminar no G4.

A delegação do Treze vol-
tou ontem à noite a Campina 
Grande e inicia hoje à tarde, 
no Presidente Vargas, a pre-
paração para o jogo decisivo 
do próximo sábado contra o 
Sport, às 16 horas, no Amigão, 
em Campina Grande. Com 8 
pontos ganhos, o Galo precisa 
vencer e torcer por um trope-
ço do Sampaio Corrêa, que é o 
quarto colocado do grupo A, 
com 10 pontos. O Sampaio vai 
enfrentar o CSA de Alagoas, em 
São Luís, no Maranhão. O clu-
be de Maceió também está na 
briga pela classificação, com 10 
pontos e no G4 do grupo B.

O técnico Marcelinho 
Paraíba lamentou bastan-
te a derrota para o Vitória. 
Segundo ele, os jogadores 
não souberam aproveitar 
a vantagem numérica em 
campo, após a expulsão 
de Paulinho do Vitória. A 
equipe até criou no final da 
partida, chegou a marcar 
um gol com João Leonardo, 
mas depois cedeu espaços 
generosos para os contra-a-
taques do Vitória e em um 
deles, o time baiano marcou 
o terceiro e definiu o placar.

O momento agora é de 
esquecer o Vitória e passar a 
pensar no Leão da Ilha, que 
não vem bem na Copa do Nor-
deste, tendo sido goleado em 
casa pelo Ceará, na última ro-
dada. O resultado aumentou 
ainda mais a crise do clube 
pernambucano, que acabou 
demitindo o técnico Jair Ven-
tura. O clube é o sétimo colo-
cado do grupo B, já sem chan-
ces de classificação.

Apesar da situação 
do adversário, Marcelinho 
não espera moleza contra 
o Leão da Ilha. Ele acredita 
que a saída do técnico pode 
até motivar os jogadores a 
conseguir uma vitória para 
se recuperar do vexame da 
última rodada. O treinador 
do Galo quer o time focado 
apenas no que pode fazer 
dentro de campo e esquecer 
o adversário. Ele terá à dis-
posição o zagueiro Rômulo, 
que não enfrentou o Vitória. 
Por outro lado, dificilmen-
te terá o lateral esquerdo 
Emerson. Quem está confir-
mado no ataque é João Le-
onardo, que vem marcando 
gols nos últimos 3 jogos, 
mostrando muita eficiência 
e faro de goleador.

Com poucas participa-
ções na Copa do Nordeste, 
desde que a competição pas-
sou a ser organizada pela 
CBF, em 2013, o Galo terá no 
próximo sábado a chance de 
se classificar para a segun-
da fase, pela primeira vez. 
O grupo está motivado para 
quebrar esse tabu e a direto-
ria está de olho na premia-
ção, nesta hora de dificulda-
de financeira do clube, com 
atraso no pagamento dos sa-
lários dos jogadores e funcio-
nários. Caso o Treze consiga 
chegar às oitavas de final da 
competição, receberá uma 
premiação de R$ 300 mil.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

AindA no párEo

Jogos olímpicos
Hoje completam-se 125 anos do início dos Jogos Olímpicos 
da Era Modena: conheça dos primórdios, em Atenas, aos 
preparativos para a nova disputa, no Japão.  Página 22 Fo
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Treze na 
Copa do nordeste:

Técnico gaúcho

Gerson Gusmão tenta quebrar um tabu
ao assumir o comando do Botafogo-pB

O técnico Gerson Gus-
mão, que assumiu o Bo-
tafogo no último sábado, 
será o sexto técnico gaúcho 
a dirigir o clube da Mara-
vilha do Contorno. O Belo 
já teve Zé Luis, Dagoberto, 
Victor Hugo, Itamar Schul-
ler e Rogério Zimmermann. 
Para quem é supersticioso, 
todos, até o momento, tive-
ram algo em comum, que 
não traz boas recordações 
à torcida do Belo. Nenhum 
deles conseguiu ser cam-
peão pelo clube. Gusmão 
iniciou, ontem, a sua traje-
tória no clube para tentar 
quebrar esse tabu.

Além do tabu, Gerson 
terá pela frente dois gran-
des objetivos, dar mais um 
título paraibano e princi-
palmente classificar a equi-
pe para a Série B de 2022. 
Duas tarefas muito difíceis, 
por causa do momento fi-
nanceiro delicado por que 
passa o clube. Sem a renda 
do público nos estádios e 
com a queda no número de 
sócios-torcedores, além de 

ter herdado uma grande dí-
vida da diretoria passada, o 
Belo passa por um momen-
to de muita austeridade 
financeira, com pouco di-
nheiro para investir na con-
tratação de grandes atletas.

Gerson deverá ter re-
forços, mas dentro da rea-

lidade financeira do clube, 
que não quer fazer nenhu-
ma loucura de arcar com 
despesas que não possa 
pagar. O atual elenco pre-
cisa de reforços pontuais. 
O novo treinador não terá 
vida fácil para conseguir o 
sucesso que o clube alme-

ja, mas ele aceitou o desa-
fio consciente da realidade 
e pronto para fazer o Belo 
dar a volta por cima.

“Antes de aceitar o con-
vite, fiquei sabendo da rea-
lidade atual do clube, que 
é bem diferente dos anos 
anteriores. Vi o time atuan-

do diversas vezes, conheço 
boa parte dos jogadores, 
que já trabalharam comi-
go e outros que já joguei 
contra. Sei da capacidade 
técnica deles e alguns es-
tão rendendo bem abaixo 
do que podem render. Mas, 
vamos trabalhar para essa 
mudança de atitude. Se eu 
não acreditasse nessa recu-
peração, eu não teria aceito 
o convite. Estou aqui para 
trabalhar duro em busca do 
título paraibano e do aces-
so para a Série B de 2022”, 
disse o novo treinador.

Perguntado sobre o sis-
tema que pretende adotar 
no Botafogo, Gerson disse 
que o dele difere um pouco 
do que vem sendo adotado 
pela maioria dos técnicos 
brasileiro. “Hoje é muito 
comum ver as equipes jo-
gando de forma reativa, nos 
erros dos adversários. Eu 
penso um pouco diferente, 
temos que ter uma marca-
ção forte para dificultar as 
ações do adversário, mas 
temos também que propor 
o jogo, de partir para a vi-
tória, sempre que possível”, 
concluiu.

Foto: Instagram/Botafogopb

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico gaúcho Gerson Gusmão já iniciou o seu trabalho junto ao Botafogo no sábado, no CT da Maravilha

Uma vitória diante do Sport Recife, no Amigão, no próximo sábado, pode colocar o Galo 
na segunda fase da competição. A confirmação virá com um tropeço do Sampaio-MA

O técnico Marcelinho Paraíba 
conversa com os jogadores num dos 
treinamentos no Presidente Vargas, 
antes de jogo pela Copa do NE

Foto: Instagram/Trezeoficial
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Competição teve início em 1896 com 
a disputa de nove modalidades; 
hoje, já se consagrou como o 
maior evento esportivo do mundo

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Uma mudança prevista
O futebol às vezes é muito injusto, não 

só nos resultados das partidas, quando nem 
sempre ganha o melhor em campo, mas 
também com pessoas competentes. Este foi 
o caso do técnico Marcelo Vilar, que além de 
muito competente, fez uma história muito 
bonita de conquistas no Botafogo. A sua saída 
do Belo, na sua segunda passagem pelo clube, 
não chegou a ser uma surpresa para mim, 
porque futebol infelizmente é resultado e 
aqui no Brasil é raro o treinador de um time 
de massa, segurar mais de 3 jogos sem vencer. 
Vilar conseguiu chegar a 6, mas aí não resis-
tiu, já estava desgastado com o torcedor e por 
tabela com a diretoria, ou parte dela.

Seis partidas sem nenhuma vitória, com 
poucos gols marcados e duas derrotas, uma 
delas para o rival Treze, aí foi a gota d’água 
que faltava para pôr um fim no trabalho do 
treinador. Ser o lanterna, nestas circunstân-
cias, foi mais do que o suficiente para ser 
demitido na maioria dos clubes brasileiros, e 
aqui no Botafogo não seria diferente.

Quando digo que foi uma demissão injusta, 
não olho para os números e também não culpo 

o clube que precisa de bons resultados e tem 
pela frente duas competições mais importantes 
se aproximando, o Paraibano e a Série C. Teori-
camente, em ambas não pode haver falhas nos 
objetivos. Eu falo é da qualidade do técnico e 
das próprias apresentações do Botafogo. O time, 
na verdade, fez algumas exibições em que me-
recia ganhar, mas a bola não quis entrar, faltou 
sorte e competência aos atacantes. Para comple-
tar, o clube perdeu um atacante e um meia, que 
eram titulares, ambos com contusões sérias, 
que precisaram de cirurgia. O material humano 
que sobrou é de baixa qualidade técnica, exceto 
alguns poucos jogadores.

Mas no Brasil é assim, põe tudo na conta 
do treinador, e depois de tantos insucessos, 
até o clima de trabalho fica difícil para um 
técnico. As pressões vêm de todos os lados 
e o final é sempre como foi no Botafogo. A 
solução é trocar de técnico. Resta agora um 
até breve e sucesso para Marcelo Vilar, e boas 
vindas para o novo comandante, o gaúcho 
Gerson Gusmão. Assim como Vilar, Gusmão é 
muito competente, e também tem dois títulos 
brasileiros no currículo. O treinador vem de 

um trabalho maravilhoso no Operário de Pon-
ta Grossa-PR, quando conseguiu dois acessos 
para o clube. Chegou na Série D e deixou o 
Operário na Série B. Tomara que consiga o 
mesmo aqui no Botafogo.

Gerson assumiu o time consciente da 
crise que o clube atravessa e do fraco mate-
rial humano que vai trabalhar, mas acredita 
no potencial de alguns jogadores, que ele 
conhece bem, e que segundo ele, poderão 
render bem mais do que estão rendendo. 
Claro que ele conta com a chegada de alguns 
reforços, sobretudo para a Série C, mesmo 
com a grana curta. Ele deixou claro isto na 
primeira entrevista coletiva que deu na che-
gada ao clube.

A Copa Nordeste já era para o Botafogo. 
O momento agora é aproveitar o último jogo 
para preparar a equipe para o Campeonato 
Paraibano e para a Série C. A primeira compe-
tição passa a ser a mais importante, porque é 
ela que classifica o time para a Copa do Brasil 
e para a Copa do Nordeste. Já a segunda é a 
realização de um sonho antigo, de chegar à 
segunda divisão do futebol brasileiro, mudan-

do totalmente de patamar. Em todas, vale pela 
parte técnica, pelo Ranking Nacional de Clu-
bes, mas principalmente pelo lado financeiro.

Com a crise que toma conta do clube, as 
premiações da Copa do Nordeste e da Copa 
do Brasil são imprescindíveis para a recu-
peração econômica. E se conseguir chegar à 
Série B, aí só as cotas de TV são muito boas, 
capazes de mudar a realidade do Botafogo, 
de uma vez por todas, caso tenha uma boa 
gestão.

Treze
Se para o Botafogo a Copa Nordeste é 

coisa do passado, para o Treze ainda é bem 
presente. A derrota para o Vitória compli-
cou muito a vida do Galo, que já não de-
pende mais apenas dele para se classificar 
à próxima fase da competição. Porém, se 
vencer o Sport no próximo sábado e contar 
com tropeços de alguns adversários diretos 
à vaga, sobretudo o Sampaio Corrêa, o Galo 
pode passar para a fase seguinte e colocar 
no bolso mais R$ 300 mil, que em tempo de 
pandemia, cai muito bem. 

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Há 125 anos começavam 
os Jogos Olímpicos

Há exatos 125 anos 
atrás, na Grécia, berço da 
civilização ocidental, inicia-
vam-se os I Jogos Olímpi-
cos da era moderna, hoje, o 
maior evento esportivo do 
planeta e responsável por 
congregar 11 mil e 400 atle-
tas na última edição da com-
petição, realizada em 2016 
no Rio de Janeiro, cenário 
bem diferente dos primeiros 
241 competidores da edição 
sediada em Atenas no ano 
de 1896 quando apenas 9 
modalidades foram dispu-
tadas (atletismo, ciclismo, 
esgrima, ginástica artísti-
ca, halterofilismo, luta gre-
co-romana, natação, tênis e 
tiro esportivo). 

A história da primeira 
edição das Olimpíadas da 

era moderna começa antes 
mesmo de abril de 1896 
e está diretamente ligada 
às descobertas do arque-
ólogo alemão, Ernst Cur-
tius, na antiga cidade de 
Olímpia na Grécia. Foram 
as evidências de uma com-
petição esportiva encon-
tradas por ele no local que 
fizeram eclodir na Europa 
uma série de disputas de-
nominadas de “Jogos Olím-
picos”. As descobertas na 
cidade grega remontam ao 
ano de 776 antes de Cristo, 
período onde se registram 
as primeiras competições 
do gênero realizada em ho-
menagem ao deus grego, 
Zeus.

Com a eclosão de even-
tos na Europa, o historiador 
e pedagogo francês, Pierre 
de Frédy, o Barão de Cou-
bertin - criador também 
do movimento olímpico e 
fundador do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), 
entidade responsável, até 
os dias atuais pela realiza-

ção do evento -, idealizou 
um evento que pudesse fa-
zer esse resgate histórico 
da competição grega, mas 
que agora passasse a reu-
nir competidores do mun-
do inteiro e, assim surgiu a 
proposta para a realização, 
em 1896, da primeira edi-
ção das Olimpíadas da era 
moderna que tiveram sua 
abertura oficial em um dia 
6 de abril, como hoje, na 
cidade de Atenas, após pro-
nunciamento para mais de 
100 mil pessoas do então 
rei da Grécia, Jorge I.

Nesse mais de um sécu-
lo de disputas, as Olimpía-
das só não ocorreram den-
tro de período de 4 em 4 
anos, em três ocasiões, nos 
anos de 1916, por conta da 
I Guerra Mundial e depois 
em 1940 e 1944 devido à II 
Guerra Mundial. Além des-
ses marcos históricos, em 
2020, a edição de Tóquio 
precisou ser remarcada 
para este ano devido à pan-
demia da Covid-19 - com a 

continuidade na dificulda-
de de controle da doença, 
a competição ainda sofre 
ameaças, mas deverá ocor-
rer entre 23 de julho e 8 de 
agosto na capital do Japão. 
A chama olímpica já vem 
percorrendo várias cidades 
japonesas.

Na história da compe-
tição, a Paraíba também se 
fez presente em inúmeros 
momentos e conquistas, ao 
todo, o estado possui qua-
tro medalhas olímpicas, 
uma de ouro conquistada 
por Douglas Costa, no fute-
bol na última edição, e mais 
três de prata com Hulk 
(2012) e Mazinho (1988) 
também no futebol, além 
de Zé Marco, medalhista 
em Sidney pelo vôlei de 
praia. Em termos de par-
ticipações, o recorde para 
atletas do estado perten-
ce à Edinanci Silva (1996-
2004), do judô, e  Kaio 
Márcio (2004-2016), da 
natação, que estiveram em 
quatro disputas olímpicas. 

Fo
to

: A
lli

an
ce

/A
SA

/S
ch

irn
er

sp
or

tfo
to

Foto: Tokyo2020

A chama olímpica segue percor-
rendo por várias cidades para os
Jogos deste ano em Tóquio

Corrida de 100 
metros em abril de 
1896 em Atenas, 
berço dos Jogos 
Olímpicos da Era 
Moderna



Esportes

Técnico não viaja com a delegação para enfrentar o time equatoriano, em Quito, amanhã, pela Copa Libertadores

O Grêmio embarcou 
para o Equador na manhã 
dessa segunda-feira sem Re-
nato Gaúcho. O treinador foi 
vetado da viagem de última 
hora por apresentar suspeita 
de covid-19, mais tarde con-
firmada. O time brasileiro vai 
enfrentar o Independiente 
del Vale amanhã, em Quito, 
pela terceira fase preliminar 
da Copa Libertadores.

De acordo com o médico 
do Grêmio, Márcio Dornelles, 
Renato Gaúcho apresentou 
dores musculares e garganta 
inflamada nos últimos dias. 
Mesmo com exame negati-
vo para o novo coronavírus, 
ele foi cortado da viagem 
por causa dos protocolos do 
clube, que pregam o afasta-
mento do grupo de qualquer 
integrante do departamento 
de futebol que apresentar 
sintomas que podem ser de 
covid-19.

“Apesar do último RT-P-
CR, realizado no sábado, ter 
sido negativo, coletamos um 
novo teste na manhã dessa 
segunda-feira e, infelizmen-
te, o resultado deu positivo 
no final da tarde. Renato teve 
pico febril durante a noite e 
segue indisposto. Com isso, 
o treinador ficou de fora da 
delegação que seguiu para 
Quito”, explicou o médico.

O médico do clube re-
velou que o treinador já foi 
medicado e no momento 
encontra-se assintomático. 
Renato cumprirá o protoco-
lo de isolamento pelos pró-
ximos dias. Renato Gaúcho 
será substituído pelo auxi-
liar Alexandre Mendes. Ele 
havia comandado a equipe 
enquanto os titulares e o 
próprio Renato estavam de 
recesso nos primeiros jogos 
do Estadual.

Agência Estado

Covid-19 afasta Renato Gaúcho
de jogo contra o Independiente
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O Vasco segue refor-
çando seu elenco para a 
temporada 2021. O clube 
carioca acertou nesse do-
mingo a contratação do 
goleiro Vanderlei, seu sexto 
reforço para o ano no qual 
está jogando o Campeo-
nato Carioca e a Copa do 
Brasil e disputará a Série B 
do Campeonato Brasileiro. 
O jogador de 37 anos de-
fendeu o Grêmio na última 
edição do Brasileirão e as-
sinou com o time cruz-mal-
tino até o final do próximo 
mês de dezembro.

Nascido em Poreca-
tu, no Paraná, Vanderlei 
iniciou profissionalmen-
te a sua carreira pelo Pa-
ranavaí - antes defendeu 
Londrina e Olímpia-PR 
nas categorias de base -, 
mas conquistou a proje-
ção nacional defendendo 
o Coritiba. Foi contrata-
do pelo Santos em 2015 
e tornou-se destaque da 
posição no Brasil.

Em 2017, Vanderlei 
foi eleito o melhor goleiro 
do Brasileirão nas pre-
miações da CBF e Bola de 
Prata. Deixou o Santos em 
2019 para jogar no Grê-
mio, onde permaneceu 
até a semana passada.

Em sua carreira, o 
jogador conquistou títu-
los pelo Paranavaí (Para-
naense de 2007), Coritiba 
(Brasileiro da Série B de 
2007 e 2010; Paranaen-
se de 2008, 2010, 2011, 
2012 e 2013), Santos 
(Paulista de 2015 e 2016) 
e Grêmio (Campeonato 
Gaúcho de 2020).

Vanderlei é 
sexto reforço 
do Vasco na
temporada

Palmeiras

Sequência de decisões pode garantir R$ 12 milhões 

Um time multicampeão 
e várias vezes premiado no 
ano passado O Palmeiras ini-
cia a semana atrás de manter 
a sequência vitoriosa de títu-
los. Nos próximos dez dias, 
pode levantar mais duas ta-
ças, além de embolsar mais 
dinheiro em meio à pande-
mia, com jogos sem público. 
A equipe do técnico Abel Fer-
reira terá pela frente a Recopa 
Sul-Americana e a Supercopa 
do Brasil. Se vencer os dois 
confrontos, o clube receberá 
R$ 12 milhões.

Sem jogar desde 25 de 
março, o Palmeiras enfrenta 
nesta quarta-feira o Defensa 
Y Justicia, em Buenos Aires, 
pelo jogo de ida da Recopa. 
A equipe brasileira disputa o 
título por ter sido campeã da 
Copa Libertadores. O adver-
sário, por sua vez, ganhou a 
Copa Sul-Americana sob o co-
mando do então técnico Her-
nán Crespo, atualmente no 

São Paulo. A partida de volta 
será na quarta-feira seguinte, 
em Brasília - a Justiça permi-
tiu a realização do jogo no DF.

A Recopa vai entregar ao 
campeão cerca de R$ 7 mi-
lhões. Já o vice receberá R$ 
4,2 milhões. Os valores são 
bem mais modestos que os 
da Libertadores, cuja premia-
ção ao vencedor passa dos 
R$ 80 milhões. Ainda assim, 
trata-se de um título interna-
cional inédito e da oportuni-
dade de o Palmeiras iniciar a 
temporada 2021 do mesmo 
jeito que encerrou a anterior: 
levantando taça.

“É sempre muito difícil 
enfrentar equipes argentinas, 
é uma final, e estamos nos 
preparando para chegar lá 
e fazer uma grande partida”, 
disse o meia Zé Rafael. Recu-
perado de problema físico, 
ele será uma das novidades 
para as finais. Além dele, o 
Palmeiras conta com o retor-
no de Abel Ferreira. O técnico 
passou um período de férias 
em Portugal e retornou ao 

Brasil na quinta passada 
para iniciar a preparação da 
equipe.

Entre uma partida e ou-
tra da Recopa, o Palmeiras 
terá a chance de disputar 

um outro título. Campeão da 
Copa do Brasil em cima do 
Grêmio em março, a equipe 
encara o vencedor do Cam-
peonato Brasileiro de 2020, 
o Flamengo. A partida será 

em jogo único, em Brasí-
lia, no próximo domingo. O 
prêmio em jogo será de R$ 
5 milhões para o campeão e 
de R$ 2 milhões para o vice.

Os diversos prêmios 

recebidos pelas boas cam-
panhas têm ajudado o Pal-
meiras a equilibrar as con-
tas em um cenário marcado 
pelo prejuízo gerado pela 
pandemia. 

Foto: César Greco/Palmeiras

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Gaúcho comemora com jogadores 
a vitória de sábado passado sobre o 
Internacional de 1 a 0 pelo Campeonato 
Gaúcho. Ele não acompanhou a 
delegação do Grêmio para o Equador

O campeão da Copa Libertadores vai 
decidir a Recopa Sul-Americana contra 

o Defensa Y Justicia  nos dia 7 e 14 e a 
Supercopa Brasil diante do Flamengo,  
em jogo único, no dia 11 em Brasília

Ciro Campos
Agência Estado
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Secretaria cria gabinete de monitoramento permanente em seu plano de contingenciamento, realizando relatórios diários

Sedurb diz que risco de colapso 
em cemitérios está afastado

Desde o início do ano, a Pre-
feitura de João Pessoa (PMJP), por 
meio da Secretaria do Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), garante 
que vem atuando “com agilidade e 
planejamento” no monitoramento 
de maneira intensificada da situa-
ção dos cemitérios públicos da ca-
pital. A pasta criou um gabinete de 
monitoramento permanente des-
ses espaços, que realiza relatórios 
diários dos quantitativos de vagas 
e projeções para os meses seguin-
tes. O trabalho faz parte do plano 
de contingenciamento da Sedurb 
no que diz respeito às vítimas da 
covid-19 e “tem assegurado a ple-
na realização de sepultamentos 
pela rede pública”.

De acordo com o relatório des-
se gabinete, o mês de março encer-
rou com 311 sepultamentos de ví-
timas da doença, atendendo todas 
as normas exigidas pelos órgãos 
de saúde no que compete à pre-
venção da covid.  “Conseguimos 
agir rápido e evitar esse colapso 
na nossa rede de cemitérios. Esses 
locais passaram muito tempo sem 
administração efetiva, que reali-
zasse o monitoramento de jazigos 
num cenário de pandemia. Esta-
mos atendendo a demanda com as 
vagas que possuímos e, pensando 
a longo prazo, caso seja necessário, 
temos um plano de vagas extras 
em execução, mas que felizmente, 
e graças ao nosso planejamento, 
ainda não precisaram ser utiliza-
das”, destacou Fábio Carneiro, se-
cretário da Sedurb.

Além de reforçar todos os 
equipamentos de proteção indivi-
duais (EPIs) de coveiros e demais 
funcionários que trabalham nos 
cemitérios da cidade, a Sedurb tem 
promovido capacitação constante 
junto a esses servidores, como for-
ma de orientação ao cumprimento 
dos protocolos necessários. A pasta 
também contratou novos servido-
res, para reforçar o efetivo que atua 
nesses locais e intensificou as ações 
de manutenção e zeladoria nos ce-
mitérios. Em parceria com a Autar-
quia Especial Municipal de Limpeza 
Urbana (Emlur), serviços de poda, 
limpeza, reparos estruturais, pintu-
ra e manutenção, têm ocorrido dia-
riamente nos cemitérios.

“Apesar dos protocolos para 
sepultamentos exigirem que as ce-
rimônias ocorram de maneira mais 
rápida, a gente sabe que a limpeza 
e o zelo desses espaços são funda-
mentais. Diante disso, colocamos 
nossas equipes atuando nos cemi-
térios todos os dias, como forma 
de evitar o sucateamento desses 
locais, que passaram bastante tem-
po sem receber o devido cuidado”, 
reiterou o secretário.

Informatização
A Sedurb está “implantando 

em prazo recorde”, também garan-
te o secretário, o sistema de infor-
matização dos cemitérios públicos 
de João Pessoa. O serviço, inédito 
na administração pública da ci-
dade, além de proporcionar uma 
maior agilidade no atendimento 
à população, vai garantir um mo-
nitoramento ainda mais eficaz do 
controle de vagas nesses locais. 
“Estamos num estágio avançado 
de implantação e ainda neste mês 
de abril vamos dar início à infor-
matização dos nossos cemitérios. 
É um trabalho minucioso e que 
vai assegurar ainda mais a plena 
administração desses espaços”, fri-
sou o secretário Fábio Carneiro.

Aforismo
“Pra que sofrer com despedida se 

quem parte não leva nem o Sol, 
nem as trevas; e quem fica não se 

esquece tudo que sonhou?

(Cazuza)

1520 — Rafael, pintor e arquiteto italiano
1838 — José Bonifácio de Andrada e Silva,
estadista brasileiro
1971 — Ígor Stravinski, 
compositor e músico russo
1987 — Metuzael da Silva Dias (Metu), 
radialista e carnavalesco (PB)
1992 — Isaac Asimov, escritor russo
2005 — Rainier III, príncipe de Mônaco
2014 — Mickey Rooney, 
ator e apresentador norte-americano

Mortes na História

Obituário
Josusmá Coelho Viana
4/4/2021 – Aos 83 anos, 
em Campina Grande (PB), 
vítima de um infarto em 
decorrência da covid-19. 
Empresário, jornalista e 
professor campinense.
Era professor aposentado da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) e foi um dos 
fundadores do Jornal da Paraíba. Ensinou no 
Curso de Comunicação Social da UEPB. Tam-
bém dirigiu a Gráfica Júlio Costa, no Centro 
de Campina Grande, vizinha às antigas insta-
lações do extinto Diário da Borborema, onde 
também atuou profissionalmente.

Foto: Redes Sociais

Paulo Medina
4/4/2021 – Aos 79 anos, 
em Belo Horizonte (MG), 
pela covid-19. Ex-ministro 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), onde atuou 
por nove anos. Assumiu a 
cadeira no STJ em 2001 e exerceu o cargo de 
ministro até a aposentadoria compulsória, 
em 2010, quando foi o primeiro e até hoje 
o único ministro da Corte destituído pelo 
Conselho Nacional de Justiça, na esteira de 
investigações sobre um suposto esquema de 
venda de sentenças. O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) chegou a abrir processos sobre o 
caso, mas eles foram paralisados depois que 
a defesa alegou demência do magistrado.

Foto: Fabio STJ

Queiroz Ribeiro
4/4/2021 – Aos 54 anos, 
em Fortaleza (CE), de co-
vid-19. Radialista que es-
tava à frente de um pro-
grama da TV Metrópole e 
fazia parte da diretoria do 
Sindicato dos Jornalistas e Publicitários do 
Ceará, além de fazer parte da Polícia Militar 
do Estado do Ceará.

Foto: Ceará Agora

Ivan Diniz 
(poeta do Rodeio)
4/4/2021 – Em Rio Verde 
(GO), por complicações cau-
sadas pela covid-19. Locutor 
de rodeio que deixa a esposa 
Rose, os filhos, Ivana e Ivan 
Eudes, e o neto Vítor, que 
também testaram positivo e seguem fazendo o 
tratamento em casa.

Foto: Divulgação

Marcos da Nóbrega 
Leite Cavalcanti
3/4/2021 – Aos 62 anos, em 
João Pessoa (PB), em decor-
rência da covid-19. Funcioná-
rio público aposentado, era 
pai do diretor de Comunica-
ção da Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB), jornalista Marcos Wéric. 
Era natural de Boa Ventura, no Vale do Piancó, 
interior paraibano.

Foto: Divulgação

Ely Marques
3/4/2021 – Aos 40 anos, em 
João Pessoa (PB), em decor-
rência do novo coronavírus, 
que provoca a covid-19. Ci-
neasta paraibano, montador, 
colorista e realizador audiovi-
sual. Militante do movimento 
cultural, era membro da direção estadual e te-
soureiro da direção municipal do Psol na capital 
paraibana. Ele foi editor e pós-produtor de deze-
nas de filmes, curtas e longas-metragens. Dirigiu 
seu primeiro curta, o documentário ‘Um Fazedor 
de Filmes’, em 2007, e sua primeira ficção em 
2009, o curta-metragem ‘O Plano do Cachorro’, 
um dos últimos filmes rodados e exibidos em 
16mm do Brasil. Mestre pelo Programa de Pós-
graduação em Computação Comunicação e Ar-
tes da UFPB, formou-se no Bacharelado de Arte 
e Mídia pela Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), em 2004.

Foto: Twitter

George Saboia 
Marinho Lúcio
3/4/2021 – Aos 63 anos, em 
João Pessoa (PB), de covid-19. 
Coordenador da Defesa Civil 
da Paraíba. Natural de Patos 
(PB), era economista e atuava 
na Defesa Civil do estado des-
de o ano de 2015. Deixa esposa e duas filhas.

Foto: Divulgação

Antônio Almeida 
Henriques
4/4/2021 – Aos 59 anos, 
em Viseu (Portugal), de-
corrente da covid-19. 
Presidente da Câmara de 
Viseu desde 2013. O so-
cial-democrata foi depu-
tado na Assembleia da República em qua-
tro legislaturas e vice-presidente do Grupo 
Parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 
2010 e 2011. Entre 2011 e 2013, exerceu 
funções como secretário de estado adjun-

Foto: Correio da Manhã

Ricardo Rolim
3/4/2021 – Aos 63 anos, no 
Conde (PB), por afogamento 
após acidente de kitesurf. Em-
presário da construção civil. 
O acidente ocorreu na Praia 
de Coqueirinho, no Litoral Sul 
paraibano. Ele teria batido 
com a cabeça em uma pedra.

Foto: Portal WSCom

Ângela de Fátima 
Cruz Faustino
3/4/2021 – Aos 61 anos, 
em João Pessoa (PB), de co-
vid-19. Servidora efetiva do 
Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) Fátima Cruz 
Faustino. Ingressou na ins-
tituição em outubro de 1987. Atualmente 
exercia suas atividades no Departamento de 
Processos e Pareceres da Diretoria de Apoio 
Funcional (Diafu) do MPPB.

Foto: Ernane Gomes

Ozildo dos Santos
3/4/2021 – Em João Pessoa 
(PB), vítima da covid-19. Cine-
grafista da Gerência de Comu-
nicação do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB).

Foto: Instagram

Adauto Bezerra
3/4/2021 – Aos 94 anos, em 
Fortaleza (CE), de covid-19. 
Ex-governador do Ceará. 
Militar e político, nasceu 
em Juazeiro do Norte e es-
treou na política via UDN. 
Foi eleito deputado estadual 
em 1958, 1962, 1966 e 1970 (as duas últimas 
pela Arena). Assumiu o governo duas vezes na 
condição de presidente da Assembleia Legis-
lativa. Em 1974 foi indicado governador do 
Ceará pelo presidente Ernesto Geisel. Em 1985 
transferiu-se para o PFL.

Foto: Fabio Lima

Agnaldo Timóteo
3/4/2021 – Aos 84 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de co-
vid-19. Cantor, uma das vozes 
mais conhecidas da música 
romântica brasileira. Iniciou a 
carreira na década de 1960. Na 
política, teve mandatos como 
deputado federal e vereador em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Nasceu em Caratinga (MG), em 16 
de outubro de 1936. Na década de 1960, se mu-
dou para o Rio de Janeiro atrás de oportunidades 
na música e começou a trabalhar como motoris-
ta da cantora Ângela Maria. Gravou seu primeiro 
disco após indicação da cantora em 1961.

Foto: Divulgação

Ivanildo Nunes da Silva
(Dinho do Zé Honório)
3/4/2021 – Aos 39 anos, em 
Quixeramobim (CE), vítima da 
covid-19. Prefeito pelo Partido 
dos Trabalhadores (PT) de Pa-
lhano, no interior do Ceará. Ini-
ciou a carreira política no ano 
de 2005 como vereador. Em 2016 se candidatou 
para prefeito e se elegeu, sendo reeleito em 2020.

Foto: Arquivo pessoal

Emily Alves Pereira da Silva
3/4/2021 – Aos 14 anos, em 
Praia Grande (SP). Atuava na 
internet como influenciado-
ra digital. Morreu enquanto 
aguardava vaga em uma UTI e 
teve suspeita de dengue e me-
ningite, mas não obteve con-
firmação de nenhuma das doenças.

Foto: Notícias Yahoo

Carla Zampatti
3/4/2021 – Aos 78 anos, 
em Sydney (Austrália), em 
decorrência de uma queda. 
Estilista australiana estava 
internada há uma semana 
após ter sofrido uma séria 
queda nas escadas da ópera 
La Traviata. Nasceu na Itália em 1942, mas se 
considerava australiana por ter se mudado 
para o país em 1950, onde inaugurou a sua 
grife aos 23 anos. Entre os seus clientes es-
tavam a atriz Nicole Kidman, a ex-primeira-
ministra australiana Julia Gillard, a Princesa 
Mary da Dinamarca e o premier australiano 
Gladys Berejiklian.

Foto: Instagram

Wilson Rogério Zanini
4/4/2021 – Aos 48 anos, em 
Fortaleza (CE), de acidente 
de carro. Jornalista que tra-
balhava na Coordenadoria de 
Comunicação do Governo do 
estado do Ceará.

Foto: Arquivo Pessoal

to da Economia e Desenvolvimento Regional 
do governo constitucional liderado por Pedro 
Passos Coelho.

Vilmar Berna
3/4/2021 – Aos 65 anos, em 
Niterói (RJ), vítima de infar-
to. Jornalista considerado um 
dos mais atuantes ambienta-
listas do Brasil. Participou de 
vários movimentos em defe-
sa da vida, da sustentabili-
dade e do patrimônio ambiental em Niterói e 
pelo mundo. Foi o fundador e diretor da Rébia, 
revista e jornal, na área ambiental. Em Niterói 
e em São Gonçalo (RJ) participou do movimen-
to de despoluição da Baía da Guanabara. Rece-
beu o Prêmio Global 500. Foi diretor do Sindi-
cato dos Jornalistas Profissionais do Estado do 
Rio de Janeiro em duas gestões e membro da 
Comissão de Ética do Sindicato.

Foto: SJRJ
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Edital de Convocação
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo, convoca todos os associados a apresentar as mensali-

dades pagas nos últimos cinco anos, e solicita aos que estiverem inadimplentes, a regularização 
de suas mensalidades. REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 12º só poderá ter direito a 
voz e voto aquele sócio que estiver em dia com suas obrigações perante o clube.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da COOPED – Cooperativa dos Pediatras da Paraíba - CNPJ nº 
04.584.679/0001-64), no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os senhores cooperados, 
atualmente em número de 250 (duzentos e cinquenta) a se reunirem em Assembleia Geral Or-
dinária, a ter lugar na sede da Cooperativa (Rua João Domingos, nº 91 – Miramar, João Pessoa 
– PB, CEP: 58.043-010), no próximo dia 16/04/2021, às 18:00h em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados em condições de votar; às 19:00h, em segunda 
convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; ou às 
20:00h, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados 
em condições de votar.

ORDEM DO DIA
Apreciação do relatório de atividades, prestação de contas e balanço geral do exercício de 

2020, acompanhada do parecer do conselho fiscal, compreendendo o relatório de gestão, balan-
ço patrimonial geral e demonstrativos contábeis;

Destinação das sobras apuradas ou das perdas do exercício de 2020;
Eleição e posse dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal;
Outros assuntos de interesse social.
Obs.: As inscrições das chapas para os cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser 

feitas na sede desta Cooperativa até às 18:00 horas do dia 12 de abril de 2021.
João Pessoa/PB, 06 de abril de 2021.

Maria do Socorro Araújo Serrano de Oliveira 
PRESIDENTE DA COOPED - PB

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA 
NO ESTADO DA PARAÍBA – SINDLIMP-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Limpeza Urbana no Estado da 

Paraíba (SINDLIMP-PB), entidade situada na Rua Coronel Aristarco Pessoa, nº 106, Jaguaribe, 
João Pessoa-PB, vem, por meio deste, convocar seus associados quites com suas obrigações 
estatutárias a participar da Assembleia Geral a ser realizada no endereço supracitado, no dia 08 
de abril de 2021, às 09h00, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Informes gerais de interesse da categoria.
2. Campanha Salarial 2021.
3. Proposta de prorrogação do mandato da Junta Governativa, com possibilidade de eleição 

de novos membros.
João Pessoa-PB, 06 de abril de 2021

Radamés Cândido Alves do Vale
Presidente da Junta Governativa

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Procuradoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Locação de 
veículo tipo passeio com motorista, 04 portas, motor a partir de 1.6, com ar condicionado, vidros 
e travas elétricas, ano e modelo a partir de 2017, destinado à Câmara Municipal de Cacimba de 
Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SERGILMAR 
DO NASCIMENTO MACEDO - R$ 39.600,00. Cacimba de Dentro - PB, 04 de Março de 2021. 
ARNÓBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR – Presidente.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Procuradoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Locação de 
veículo tipo passeio com motorista, 04 portas, motor a partir de 1.6, com ar condicionado, vidros 
e travas elétricas, ano e modelo a partir de 2017, destinado à Câmara Municipal de Cacimba de 
Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SERGILMAR 
DO NASCIMENTO MACEDO - R$ 39.600,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Março de 2021. 
ARNÓBIO CARVALHO DA SILVA JUNIOR – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMAL-
TADOS DO ESTADO DA PARAÍBA.

RUA DA REPÚBLICA, 730 - CENTRO – CEP: 58010 181 - JOÃO PESSOA/PB, CNPJ nº 
08.211.956/0001-44.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA � EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Pelo presente 
estamos convocando todos os trabalhadores das INDÚSTRIAS DE PISOS E REVESTIMENTOS 
CERÂMICOS ESMALTADOS, LOUÇAS SANITÁRIAS E PORCELANATOS POLIDOS E ESMAL-
TADOS DO ESTADO DA PARAÍBA, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 12 de Abril de 2021 ás 16h00min em primeira convocação, no auditório 
desta entidade no endereço acima identificado, e não havendo quorum a mesma será realizada ás 
17h00min em segunda convocação, obedecendo aos preceitos da legislação vigente e obedecerá 
a seguinte ordem do dia 1º) Leitura do Edital de Convocação, 2º) Autorizar a Diretoria do Sindicato 
a celebrar Acordo, Convenção ou Instauração de Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho. 

João Pessoa(PB) 05 de Abril de 2021. 
JOSÉ MARIA BARRETO SOBRINHO – PRESIDENTE. 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0002/2021, para o dia 15 
de abril de 2021 às 07:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Zeferino de Paula, 627 - 
Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3396–1323. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 05 de abril de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro

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

CNPJ 08.680.639/0001-77

Edital de Notificação

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

CONTRATO: 4201042 CPF: 058353324XX, CONTRATO: 2103749 CPF: 569137614XX, 
CONTRATO: 2103756 CPF: 079304254XX, CONTRATO: 2226370 CPF: 088100884XX, 
CONTRATO: 6105527 CPF: 026613634XX, CONTRATO: 2235199 CPF: 085611294XX, 
CONTRATO: 21103401 CPF: 103697714XX, CONTRATO: 2178673 CPF: 048723874XX, 
CONTRATO: 2142829 CPF: 103259354XX, CONTRATO: 2199945 CPF: 008055504XX, 
CONTRATO: 2118932 CPF: 092263274XX, CONTRATO: 2232532 CPF: 149834934XX, 
CONTRATO: 2200934 CPF: 930120124XX, CONTRATO: 2401781 CPF: 086951054XX, 
CONTRATO: 2602663 CPF: 705187894XX, CONTRATO: 2123848 CPF: 118717614XX, 
CONTRATO: 2234258 CPF: 172871054XX, CONTRATO: 2124716 CPF: 424148904XX, 
CONTRATO: 2176930 CPF: 104849084XX, CONTRATO: 2135862 CPF: 982321004XX, 
CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 0242003 CPF: 008967994XX, 
CONTRATO: 2168727 CPF: 226589148XX, CONTRATO: 2234184 CPF: 108753724XX, 
CONTRATO: 2604372 CPF: 140306044XX, CONTRATO: 2500165 CPF: 076838274XX, 
CONTRATO: 2223333 CPF: 121713804XX, CONTRATO: 2701718 CPF: 068508284XX, 
CONTRATO: 2610807 CPF: 105898634XX, CONTRATO: 2606180 CPF: 133186234XX, 
CONTRATO: 5102302 CPF: 006084674XX, CONTRATO: 2603522 CPF: 050067434XX, 
CONTRATO: 2157864 CPF: 087912834XX, CONTRATO: 2228733 CPF: 117508434XX, 
CONTRATO: 2175261 CPF: 105078194XX, CONTRATO: 2118487 CPF: 104688404XX, CON-
TRATO: 2210190 CPF: 125583444XX, CONTRATO: 2601489 CPF: 711872974XX, CONTRA-
TO: 2182314 CPF: 008383774XX, CONTRATO: 2199118 CPF: 704431484XX, CONTRATO: 
2223236 CPF: 710076164XX, CONTRATO: 2176392 CPF: 104688424XX, CONTRATO: 
2600753 CPF: 137362144XX, CONTRATO: 2203444 CPF: 097679104XX, CONTRATO: 
2606168 CPF: 158053504XX, CONTRATO: 2610448 CPF: 068450484XX, CONTRATO: 
2154670 CPF: 062839384XX, CONTRATO: 2235746 CPF: 797239934XX, CONTRATO: 
2236028 CPF: 120603574XX, CONTRATO: 2608571 CPF: 171235714XX, CONTRATO: 
21104294 CPF: 152630204XX, CONTRATO: 2228615 CPF: 704899214XX, CONTRATO: 
2217072 CPF: 704181324XX, CONTRATO: 2609573 CPF: 716889674XX, CONTRATO: 
2608079 CPF: 122752684XX, CONTRATO: 5102690 CPF: 008709994XX, CONTRATO: 
2195552 CPF: 008260104XX, CONTRATO: 2601828 CPF: 992850104XX, CONTRATO: 
6105928 CPF: 374207394XX, CONTRATO: 2233689 CPF: 153506404XX, CONTRATO: 
2215276 CPF: 047881074XX, CONTRATO: 2223594 CPF: 056859064XX, CONTRATO: 
2236031 CPF: 120479204XX, CONTRATO: 2212123 CPF: 117889004XX, CONTRATO: 2199116 
CPF: 704431534XX, CONTRATO: 2181952 CPF: 040070264XX, CONTRATO: 2603714 
CPF: 089817304XX, CONTRATO: 6104576 CPF: 041977454XX, CONTRATO: 2149542 
CPF: 102512104XX, CONTRATO: 2171039 CPF: 676630604XX, CONTRATO: 0303769 
CPF: 486122434XX, CONTRATO: 2157384 CPF: 130637414XX, CONTRATO: 2216916 
CPF: 108864774XX, CONTRATO: 2115128 CPF: 106877294XX, CONTRATO: 2605585 CPF: 
168013684XX, CONTRATO: 2110828 CPF: 138585164XX, CONTRATO: 5201534 CPF: 
045914994XX, CONTRATO: 2227848 CPF: 105246934XX, CONTRATO: 2609066 CPF: 
173238754XX, CONTRATO: 2603120 CPF: 064433664XX, CONTRATO: 2166198 CPF: 
701214964XX, CONTRATO: 2602470 CPF: 164354914XX, CONTRATO: 2223177 CPF: 
042094364XX, CONTRATO: 2600300 CPF: 157739424XX, CONTRATO: 4102374 CPF: 
057268124XX, CONTRATO: 21101819 CPF: 789083614XX, CONTRATO: 2128255 CPF: 
123523954XX, CONTRATO: 2606181 CPF: 169648994XX, CONTRATO: 2219556 CPF: 
449428424XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, 
CONTRATO: 2227672 CPF: 103730444XX, CONTRATO: 2606034 CPF: 700831324XX, 
CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 2603142 CPF: 149217014XX, CON-
TRATO: 2126011 CPF: 026255144XX, CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRA-
TO: 2607458 CPF: 171453004XX, CONTRATO: 2609082 CPF: 805434994XX, CONTRATO: 
2121643 CPF: 059856514XX, CONTRATO: 2231910 CPF: 148183504XX, CONTRATO: 
2177076 CPF: 081418794XX, CONTRATO: 2603699 CPF: 129590094XX, CONTRATO: 
2206907 CPF: 104974534XX, CONTRATO: 21100605 CPF: 053548714XX, CONTRATO: 
2230322 CPF: 053979831XX, CONTRATO: 5300090 CPF: 469049997XX, CONTRATO: 
2210106 CPF: 117314594XX, CONTRATO: 2602516 CPF: 098320274XX, CONTRATO: 
2107542 CPF: 706770144XX, CONTRATO: 2610691 CPF: 159237514XX, CONTRATO: 
4200046 CPF: 299314104XX, CONTRATO: 21102915 CPF: 121760424XX, CONTRATO: 
21104893 CPF: 139738694XX, CONTRATO: 4200727 CPF: 036065564XX, CONTRATO: 
2609927 CPF: 087312954XX, CONTRATO: 2603786 CPF: 166166244XX, CONTRATO: 
2172970 CPF: 090252174XX, CONTRATO: 2610774 CPF: 130518634XX, CONTRATO: 
2500166 CPF: 097672564XX, CONTRATO: 21103868 CPF: 715251394XX, CONTRATO: 
2602536 CPF: 140809504XX, CONTRATO: 2140897 CPF: 107485104XX, CONTRATO: 
2140744 CPF: 083383814XX, CONTRATO: 4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 
2231628 CPF: 083346044XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 105589294XX, CONTRATO: 
2610755 CPF: 016039844XX, CONTRATO: 2701721 CPF: 709102191XX, CONTRATO: 2606827 
CPF: 170676714XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 711466214XX, CONTRATO: 0200072 CPF: 
452983944XX, CONTRATO: 2226486 CPF: 129518344XX

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

CNPJ 08.680.639/0001-77

Edital de Notificação

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

CONTRATO: 2701362 CPF: 022631154XX, CONTRATO: 2181196 CPF: 584399604XX, CON-
TRATO: 1209530 CPF: 766067167XX, CONTRATO: 2152966 CPF: 105224804XX, CONTRATO: 
2606155 CPF: 135032284XX, CONTRATO: 2141789 CPF: 119502984XX, CONTRATO: 2236294 
CPF: 467029204XX, CONTRATO: 2401455 CPF: 104907074XX, CONTRATO: 2169615 CPF: 
423901254XX, CONTRATO: 2144895 CPF: 113879474XX, CONTRATO: 2600558 CPF: 
104412134XX, CONTRATO: 2107590 CPF: 089383404XX, CONTRATO: 2204441 CPF: 
789430354XX, CONTRATO: 2171072 CPF: 011414524XX, CONTRATO: 2120419 CPF: 
694532764XX, CONTRATO: 1211303 CPF: 621509604XX, CONTRATO: 2128335 CPF: 
012076714XX, CONTRATO: 4101683 CPF: 567678974XX, CONTRATO: 2109795 CPF: 
009779554XX, CONTRATO: 4104147 CPF: 263690604XX, CONTRATO: 2176483 CPF: 
853701184XX, CONTRATO: 2156877 CPF: 103099624XX, CONTRATO: 2174035 CPF: 
714799364XX, CONTRATO: 4102584 CPF: 414528444XX, CONTRATO: 21102848 CPF: 
126284944XX, CONTRATO: 2144725 CPF: 045237564XX, CONTRATO: 21102156 CPF: 
143009574XX, CONTRATO: 2700916 CPF: 166310404XX, CONTRATO: 21101050 CPF: 
133250894XX, CONTRATO: 1202898 CPF: 020234174XX, CONTRATO: 2128556 CPF: 
643472225XX, CONTRATO: 2700870 CPF: 713954544XX, CONTRATO: 2138660 CPF: 
752301784XX, CONTRATO: 2181419 CPF: 134549084XX, CONTRATO: 2203242 CPF: 
367120195XX, CONTRATO: 2118322 CPF: 691174704XX, CONTRATO: 21102603 CPF: 
104513224XX, CONTRATO: 2233144 CPF: 009702644XX, CONTRATO: 2176295 CPF: 
008054854XX, CONTRATO: 6202360 CPF: 220129074XX, CONTRATO: 2179164 CPF: 
042418644XX, CONTRATO: 0229104 CPF: 568421984XX, CONTRATO: 2117738 CPF: 
104285994XX, CONTRATO: 2141462 CPF: 713187864XX, CONTRATO: 4104328 CPF: 
279091314XX, CONTRATO: 2189020 CPF: 047522704XX, CONTRATO: 0230658 CPF: 
162476394XX, CONTRATO: 5102721 CPF: 112093724XX, CONTRATO: 0221083 CPF: 
690028004XX, CONTRATO: 2236301 CPF: 065060264XX, CONTRATO: 4103678 CPF: 
068351674XX, CONTRATO: 0224357 CPF: 282152304XX, CONTRATO: 2610723 CPF: 
422250784XX, CONTRATO: 2140378 CPF: 059082434XX, CONTRATO: 2145061 CPF: 
324226284XX, CONTRATO: 2221027 CPF: 700007664XX, CONTRATO: 21101857 CPF: 
107093234XX, CONTRATO: 2177443 CPF: 700222544XX, CONTRATO: 2195767 CPF: 
132380844XX, CONTRATO: 2132279 CPF: 009608684XX, CONTRATO: 4100749 CPF: 
190921644XX, CONTRATO: 1200138 CPF: 608603084XX, CONTRATO: 2157192 CPF: 
008792374XX, CONTRATO: 2218471 CPF: 345073534XX, CONTRATO: 0211238 CPF: 
146396454XX, CONTRATO: 2154888 CPF: 436508644XX, CONTRATO: 2603785 CPF: 
496164858XX, CONTRATO: 2173602 CPF: 079883224XX, CONTRATO: 2180616 CPF: 
885233734XX, CONTRATO: 2175739 CPF: 023119504XX, CONTRATO: 21102408 CPF: 
112728184XX, CONTRATO: 2229368 CPF: 980596704XX, CONTRATO: 4100476 CPF: 
041541374XX, CONTRATO: 2150537 CPF: 013889144XX, CONTRATO: 2604776 CPF: 
027924394XX, CONTRATO: 2174036 CPF: 707028034XX, CONTRATO: 2232750 CPF: 
716431404XX, CONTRATO: 2166713 CPF: 873041044XX, CONTRATO: 2115772 CPF: 
013277654XX, CONTRATO: 2138716 CPF: 603170274XX, CONTRATO: 2145039 CPF: 
110383424XX, CONTRATO: 2199625 CPF: 064583314XX, CONTRATO: 2219681 CPF: 
089899424XX, CONTRATO: 1201975 CPF: 021461124XX, CONTRATO: 4103561 CPF: 
238097104XX, CONTRATO: 0212779 CPF: 526642874XX, CONTRATO: 4102435 CPF: 
191307754XX, CONTRATO: 2108494 CPF: 110295334XX, CONTRATO: 2609529 CPF: 
130502634XX, CONTRATO: 2119886 CPF: 089261004XX, CONTRATO: 2230924 CPF: 
710435814XX, CONTRATO: 2183426 CPF: 098382124XX, CONTRATO: 4102924 CPF: 
022334204XX, CONTRATO: 2158061 CPF: 345622734XX, CONTRATO: 2232570 CPF: 
087147014XX, CONTRATO: 0242480 CPF: 059713814XX, CONTRATO: 2168702 CPF: 
702695604XX, CONTRATO: 4102835 CPF: 094211304XX, CONTRATO: 1208524 CPF: 
132688564XX, CONTRATO: 2234814 CPF: 716104404XX, CONTRATO: 6103848 CPF: 
683630364XX, CONTRATO: 2190306 CPF: 086350894XX, CONTRATO: 21102102 CPF: 
008665254XX, CONTRATO: 2190063 CPF: 032269594XX, CONTRATO: 2226675 CPF: 
826607004XX, CONTRATO: 2608627 CPF: 117931384XX, CONTRATO: 2158885 CPF: 
022180034XX, CONTRATO: 2135296 CPF: 024406224XX, CONTRATO: 21102171 CPF: 
111945654XX, CONTRATO: 2600887 CPF: 712290834XX, CONTRATO: 2219770 CPF: 
027494584XX, CONTRATO: 4100926 CPF: 036276394XX, CONTRATO: 2153486 CPF: 
105842894XX, CONTRATO: 2194790 CPF: 091238274XX, CONTRATO: 4100110 CPF: 
615783393XX, CONTRATO: 2110223 CPF: 104517314XX, CONTRATO: 4102098 CPF: 
146457854XX, CONTRATO: 4103711 CPF: 109384354XX, CONTRATO: 2199686 CPF: 
047995304XX, CONTRATO: 2119003 CPF: 136226404XX, CONTRATO: 0241842 CPF: 
225542114XX, CONTRATO: 2202651 CPF: 026962174XX, CONTRATO: 0200061 CPF: 
721777804XX, CONTRATO: 2233708 CPF: 125245124XX, CONTRATO: 2101342 CPF: 
103186194XX, CONTRATO: 1214400 CPF: 027700024XX, CONTRATO: 2604909 CPF: 
148654914XX, CONTRATO: 6202106 CPF: 090343794XX, CONTRATO: 2500088 CPF: 
159060914XX, CONTRATO: 2199953 CPF: 051515714XX, CONTRATO: 2500173 CPF: 
211847907XX, CONTRATO: 2119229 CPF: 000225074XX, CONTRATO: 2234217 CPF: 
172909084XX, CONTRATO: 2155254 CPF: 267953738XX, CONTRATO: 2606917 CPF: 
073184764XX, CONTRATO: 2168335 CPF: 109526004XX, CONTRATO: 21103132 CPF: 
715820654XX, CONTRATO: 2234251 CPF: 156044344XX, CONTRATO: 2167152 CPF: 
784682724XX, CONTRATO: 2179634 CPF: 700392124XX, CONTRATO: 6101231 CPF: 
039892794XX, CONTRATO: 2182012 CPF: 569185264XX, CONTRATO: 2171255 CPF: 
708292204XX, CONTRATO: 2608166 CPF: 172030304XX, CONTRATO: 2148544 CPF: 
450959734XX, CONTRATO: 2608528 CPF: 075504534XX, CONTRATO: 4102635 CPF: 
674667104XX, CONTRATO: 2401387 CPF: 171710934XX, CONTRATO: 2603126 CPF: 
022666204XX, CONTRATO: 2700824 CPF: 086471264XX, CONTRATO: 4103858 CPF: 
927765584XX, CONTRATO: 2610112 CPF: 105103104XX, CONTRATO: 6106220 CPF: 
077255644XX, CONTRATO: 1213333 CPF: 124957513XX, CONTRATO: 2603863 CPF: 
166422864XX, CONTRATO: 2201213 CPF: 789709384XX, CONTRATO: 2181716 CPF: 
853371454XX, CONTRATO: 2171476 CPF: 713094764XX, CONTRATO: 1213043 CPF: 
057813464XX, CONTRATO: 2208152 CPF: 281550764XX, CONTRATO: 1214596 CPF: 
674774454XX, CONTRATO: 4101611 CPF: 109265004XX, CONTRATO: 2102894 CPF: 
079391104XX, CONTRATO: 2235282 CPF: 119781244XX, CONTRATO: 2128136 CPF: 
035463044XX, CONTRATO: 21102380 CPF: 132137904XX, CONTRATO: 2603712 CPF: 
007971164XX, CONTRATO: 2189393 CPF: 046067034XX, CONTRATO: 21100005 CPF: 
139795944XX, CONTRATO: 4101686 CPF: 526569004XX, CONTRATO: 2182640 CPF: 
096872734XX, CONTRATO: 2142231 CPF: 952068844XX, CONTRATO: 4100197 CPF: 
095536494XX, CONTRATO: 2198103 CPF: 119519034XX, CONTRATO: 2139475 CPF: 
031457284XX, CONTRATO: 21101017 CPF: 131134944XX, CONTRATO: 2602241 CPF: 
162974834XX, CONTRATO: 2173141 CPF: 887668024XX, CONTRATO: 1216589 CPF: 
250942464XX, CONTRATO: 2164999 CPF: 121790814XX, CONTRATO: 2222725 CPF: 
160651404XX, CONTRATO: 1205318 CPF: 262682484XX, CONTRATO: 2107077 CPF: 
274760224XX, CONTRATO: 2193033 CPF: 028015774XX, CONTRATO: 2187778 CPF: 
090434754XX, CONTRATO: 2216813 CPF: 144740994XX, CONTRATO: 2127742 CPF: 
296548584XX, CONTRATO: 2107216 CPF: 103217734XX, CONTRATO: 1204332 CPF: 
025164384XX, CONTRATO: 0206760 CPF: 302740954XX, CONTRATO: 1207117 CPF: 
299648064XX, CONTRATO: 1202354 CPF: 203474054XX, CONTRATO: 2700731 CPF: 
164462974XX, CONTRATO: 2200326 CPF: 374015564XX, CONTRATO: 2141558 CPF: 
098240504XX, CONTRATO: 2169168 CPF: 022103264XX, CONTRATO: 2174804 CPF: 
207202624XX, CONTRATO: 2183443 CPF: 090604144XX, CONTRATO: 2186743 CPF: 
702720994XX, CONTRATO: 2236317 CPF: 086687574XX, CONTRATO: 2230296 CPF: 
133776574XX, CONTRATO: 2140326 CPF: 007390344XX, CONTRATO: 0502783 CPF: 
639659094XX, CONTRATO: 2701087 CPF: 130568027XX, CONTRATO: 2167574 CPF: 
128257304XX, CONTRATO: 2122158 CPF: 103481864XX, CONTRATO: 2114176 CPF: 
037883654XX, CONTRATO: 2121526 CPF: 009494764XX, CONTRATO: 1205696 CPF: 
337812904XX, CONTRATO: 2188487 CPF: 760149324XX, CONTRATO: 5201286 CPF: 
964777844XX, CONTRATO: 2128359 CPF: 008096504XX, CONTRATO: 4103836 CPF: 
048889444XX, CONTRATO: 2606218 CPF: 715279694XX, CONTRATO: 1203747 CPF: 
027233897XX, CONTRATO: 2161281 CPF: 027278314XX, CONTRATO: 2608883 CPF: 
020968844XX, CONTRATO: 0212724 CPF: 629370574XX, CONTRATO: 21101844 CPF: 
704369094XX, CONTRATO: 0247238 CPF: 510384554XX, CONTRATO: 2147865 CPF: 
712616334XX, CONTRATO: 0207251 CPF: 218319204XX, CONTRATO: 2178631 CPF: 
376427904XX, CONTRATO: 2164885 CPF: 705077134XX, CONTRATO: 2602531 CPF: 
113335904XX, CONTRATO: 2208451 CPF: 107580434XX, CONTRATO: 2146988 CPF: 
111006524XX, CONTRATO: 2114662 CPF: 087213684XX, CONTRATO: 4103102 CPF: 
160471174XX, CONTRATO: 2607191 CPF: 111076834XX, CONTRATO: 1207341 CPF: 
011376294XX, CONTRATO: 2144735 CPF: 753426264XX, CONTRATO: 2109478 CPF: 
053414874XX, CONTRATO: 6104596 CPF: 013191714XX, CONTRATO: 2210455 CPF: 
711060964XX, CONTRATO: 2231490 CPF: 048065764XX, CONTRATO: 0223454 CPF: 
031684664XX, CONTRATO: 2235759 CPF: 057666964XX, CONTRATO: 1203443 CPF: 
298779544XX, CONTRATO: 2129496 CPF: 504286164XX, CONTRATO: 4100298 CPF: 
424620704XX, CONTRATO: 2180049 CPF: 753813464XX, CONTRATO: 0211370 CPF: 
942119908XX, CONTRATO: 2142519 CPF: 556998204XX, CONTRATO: 2224723 CPF: 
076112974XX, CONTRATO: 2153491 CPF: 676339004XX, CONTRATO: 2184431 CPF: 
710426244XX, CONTRATO: 2185227 CPF: 705566274XX, CONTRATO: 2212886 CPF: 
031973924XX, CONTRATO: 0500160 CPF: 236687414XX, CONTRATO: 2111164 CPF: 
064714134XX, CONTRATO: 2181044 CPF: 112395854XX, CONTRATO: 21100820 CPF: 
047363334XX, CONTRATO: 2609543 CPF: 063192334XX, CONTRATO: 2120696 CPF: 
034523154XX, CONTRATO: 2236263 CPF: 108891014XX, CONTRATO: 2700755 CPF: 
110881704XX, CONTRATO: 2117949 CPF: 991864704XX, CONTRATO: 2144034 CPF: 
102067844XX, CONTRATO: 1207325 CPF: 338661804XX, CONTRATO: 2228234 CPF: 
300981304XX, CONTRATO: 2144224 CPF: 032383384XX, CONTRATO: 2602238 CPF: 
080206304XX, CONTRATO: 2605812 CPF: 024610674XX, CONTRATO: 2144743 CPF: 
010855384XX, CONTRATO: 2211237 CPF: 023660264XX, CONTRATO: 2161782 CPF: 
690018634XX, CONTRATO: 21100640 CPF: 129760124XX, CONTRATO: 2233353 CPF: 
153657264XX, CONTRATO: 2161283 CPF: 788409534XX, CONTRATO: 2173349 CPF: 
700336224XX, CONTRATO: 2160544 CPF: 236482284XX, CONTRATO: 2147391 CPF: 
977987704XX, CONTRATO: 2192323 CPF: 033339338XX, CONTRATO: 2187334 CPF: 
116577984XX, CONTRATO: 2105828 CPF: 090852204XX, CONTRATO: 2604721 CPF: 
090543234XX, CONTRATO: 4200799 CPF: 009896344XX, CONTRATO: 2130134 CPF: 
110654564XX, CONTRATO: 0222140 CPF: 018945774XX, CONTRATO: 2215654 CPF: 
106344994XX, CONTRATO: 2165879 CPF: 095225414XX, CONTRATO: 4103677 CPF: 
567896884XX, CONTRATO: 2132660 CPF: 333115524XX, CONTRATO: 0215076 CPF: 
109937464XX, CONTRATO: 2120715 CPF: 022244364XX, CONTRATO: 2170941 CPF: 
263223154XX, CONTRATO: 0500871 CPF: 826179024XX, CONTRATO: 21101847 CPF: 
143779644XX, CONTRATO: 2173548 CPF: 768403524XX, CONTRATO: 2610754 CPF: 
169698514XX, CONTRATO: 2201428 CPF: 365135204XX, CONTRATO: 2204512 CPF: 
450846024XX, CONTRATO: 2602110 CPF: 134835984XX, CONTRATO: 2400807 CPF: 
142620344XX, CONTRATO: 0229228 CPF: 602169644XX, CONTRATO: 2609087 CPF: 
705060654XX, CONTRATO: 2110458 CPF: 049320204XX, CONTRATO: 2150879 CPF: 
101184224XX, CONTRATO: 2170589 CPF: 098908484XX, CONTRATO: 4103197 CPF: 
007379494XX, CONTRATO: 21103731 CPF: 148367654XX, CONTRATO: 2145075 CPF: 
788389594XX, CONTRATO: 1202713 CPF: 206011154XX, CONTRATO: 4104439 CPF: 
073392814XX, CONTRATO: 2150848 CPF: 100467704XX, CONTRATO: 21100822 CPF: 
010723754XX, CONTRATO: 2181012 CPF: 134720434XX, CONTRATO: 6101743 CPF: 
034857174XX, CONTRATO: 2610487 CPF: 704237114XX, CONTRATO: 2700925 CPF: 
068181604XX, CONTRATO: 2608152 CPF: 703192644XX, CONTRATO: 2201824 CPF: 
116858694XX, CONTRATO: 2230356 CPF: 050113028XX, CONTRATO: 2157528 CPF: 
050899444XX, CONTRATO: 0211415 CPF: 237494824XX, CONTRATO: 2198942 CPF: 
110593474XX, CONTRATO: 2113042 CPF: 081698764XX, CONTRATO: 2202265 CPF: 
308983074XX, CONTRATO: 1208545 CPF: 151408304XX, CONTRATO: 2192523 CPF: 
133294414XX, CONTRATO: 2216422 CPF: 107136154XX, CONTRATO: 2216980 CPF: 
055397114XX, CONTRATO: 2604388 CPF: 166871014XX, CONTRATO: 2156395 CPF: 
012235884XX, CONTRATO: 2606914 CPF: 161821604XX, CONTRATO: 2127388 CPF: 
726363004XX, CONTRATO: 0222439 CPF: 359955564XX, CONTRATO: 2106343 CPF: 
133841604XX, CONTRATO: 1213328 CPF: 374124424XX, CONTRATO: 4100201 CPF: 
035218654XX, CONTRATO: 6200738 CPF: 032535664XX, CONTRATO: 2200099 CPF: 
027379864XX, CONTRATO: 2134984 CPF: 826830504XX, CONTRATO: 2188977 CPF: 
010615434XX, CONTRATO: 2125815 CPF: 334844064XX, CONTRATO: 2157812 CPF: 
057550994XX, CONTRATO: 2176446 CPF: 676853404XX, CONTRATO: 2181783 CPF: 
103794464XX, CONTRATO: 2126103 CPF: 021905124XX, CONTRATO: 2109744 CPF: 
030162974XX, CONTRATO: 2166701 CPF: 014063574XX, CONTRATO: 4100622 CPF: 
025065874XX, CONTRATO: 2228194 CPF: 238096804XX, CONTRATO: 4100621 CPF: 
790213104XX, CONTRATO: 2156427 CPF: 061687294XX, CONTRATO: 2701395 CPF: 
160883394XX, CONTRATO: 2128477 CPF: 054707584XX, CONTRATO: 2112724 CPF: 
395970914XX, CONTRATO: 2170406 CPF: 102067974XX, CONTRATO: 2145191 CPF: 
040102954XX, CONTRATO: 2204253 CPF: 684811444XX, CONTRATO: 2232701 CPF: 
150932934XX, CONTRATO: 6102588 CPF: 045033744XX, CONTRATO: 2223886 CPF: 
982479994XX, CONTRATO: 2602253 CPF: 713324974XX, CONTRATO: 2111723 CPF: 
219059244XX, CONTRATO: 2206513 CPF: 027861484XX, CONTRATO: 4100285 CPF: 
024971274XX, CONTRATO: 2208493 CPF: 095644034XX, CONTRATO: 4100459 CPF: 
112505934XX, CONTRATO: 4104216 CPF: 044504504XX, CONTRATO: 0242106 CPF: 
522200444XX, CONTRATO: 2121218 CPF: 768378664XX, CONTRATO: 2176575 CPF: 
673927174XX, CONTRATO: 4101245 CPF: 466915454XX, CONTRATO: 2179530 CPF: 
930973524XX, CONTRATO: 2229353 CPF: 094831544XX, CONTRATO: 2601478 CPF: 
155797554XX, CONTRATO: 2217504 CPF: 504509564XX, CONTRATO: 2111305 CPF: 
107857264XX, CONTRATO: 2215416 CPF: 093127054XX, CONTRATO: 0500853 CPF: 
131906104XX, CONTRATO: 2112642 CPF: 079621804XX, CONTRATO: 0211269 CPF: 
674184064XX, CONTRATO: 2607535 CPF: 170644894XX, CONTRATO: 4103700 CPF: 
425048644XX, CONTRATO: 2235097 CPF: 172871834XX, CONTRATO: 1214546 CPF: 
160876074XX, CONTRATO: 2236315 CPF: 128585404XX, CONTRATO: 2231693 CPF: 
134533334XX, CONTRATO: 2130784 CPF: 450549324XX, CONTRATO: 2233679 CPF: 

107024884XX, CONTRATO: 2179455 CPF: 010227014XX, CONTRATO: 0500968 CPF: 
910753354XX, CONTRATO: 1210412 CPF: 288158584XX, CONTRATO: 1207205 CPF: 
674106934XX, CONTRATO: 2607454 CPF: 128950784XX, CONTRATO: 21104651 CPF: 
133269374XX, CONTRATO: 2236309 CPF: 174490984XX, CONTRATO: 2161813 CPF: 
885197914XX, CONTRATO: 2187014 CPF: 703244934XX, CONTRATO: 2227549 CPF: 
106080964XX, CONTRATO: 2120512 CPF: 053158884XX, CONTRATO: 2180594 CPF: 
117060424XX, CONTRATO: 1212964 CPF: 308398074XX, CONTRATO: 2210452 CPF: 
128496024XX, CONTRATO: 2197655 CPF: 095225374XX, CONTRATO: 2152404 CPF: 
012232794XX, CONTRATO: 2120509 CPF: 433580838XX, CONTRATO: 2232868 CPF: 
152376024XX, CONTRATO: 2227526 CPF: 087213134XX, CONTRATO: 2219104 CPF: 
025082374XX, CONTRATO: 2165091 CPF: 117626874XX, CONTRATO: 2236314 CPF: 
093230104XX, CONTRATO: 2191563 CPF: 103239034XX, CONTRATO: 2231555 CPF: 
014160104XX, CONTRATO: 2219814 CPF: 039096714XX, CONTRATO: 2400799 CPF: 
164107324XX, CONTRATO: 21102411 CPF: 104400134XX, CONTRATO: 1209061 CPF: 
125050805XX, CONTRATO: 21100827 CPF: 927377494XX, CONTRATO: 2124136 CPF: 
090050764XX, CONTRATO: 21102680 CPF: 075362924XX, CONTRATO: 2191582 CPF: 
112672734XX, CONTRATO: 2226868 CPF: 202837504XX, CONTRATO: 4102591 CPF: 
112235374XX, CONTRATO: 2134950 CPF: 104458834XX, CONTRATO: 2603734 CPF: 
082771384XX, CONTRATO: 0500227 CPF: 396757344XX, CONTRATO: 2177907 CPF: 
595451784XX, CONTRATO: 4102526 CPF: 488523094XX, CONTRATO: 2234225 CPF: 
135880064XX, CONTRATO: 4100617 CPF: 569709434XX, CONTRATO: 2145877 CPF: 
704108074XX, CONTRATO: 2215815 CPF: 549388484XX, CONTRATO: 2195316 CPF: 
097326044XX, CONTRATO: 2103910 CPF: 467539154XX, CONTRATO: 2608025 CPF: 
095947544XX, CONTRATO: 2192527 CPF: 024750604XX, CONTRATO: 2182147 CPF: 
584305804XX, CONTRATO: 2160593 CPF: 113213994XX, CONTRATO: 2189180 CPF: 
060107054XX, CONTRATO: 2500226 CPF: 367625803XX, CONTRATO: 2109541 CPF: 
039839664XX, CONTRATO: 2123146 CPF: 602104004XX, CONTRATO: 0242122 CPF: 
276327097XX

SICREDI CREDUNI - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS 

DEMAIS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.
CNPJ: 03.428.338/0001-37

NIRE – 25400005779
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)
 
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICREDI 

CREDUNI, situada na Rua  Antenor Navarro, 496 – Bairro da Prata, CEP 58400 – 520, Campina 
Grande/PB, inscrita no CNPJ sob o nº 03.428.338/0001-37, no uso das atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social da Cooperativa, convoca os seus 23 (vinte e três) delegados de grupos seccionais, 
representando os associados que nesta data somam 8.713 (oito mil setecentos e treze ), para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada de forma DIGITAL, no 
dia 16 de abril de 2021, obedecendo aos seguintes horários e quorum mínimo de instalação, de 
acordo com o Art. 24, do Estatuto Social: 01) em primeira convocação, às 08 horas, com o quorum 
mínimo de 2/3 do número total de delegados; 02) em segunda convocação, às 09 horas, com o 
quorum mínimo de metade do número total de delegados mais um; 03) em terceira convocação, às 
10 horas, com o quorum mínimo de 10 (dez) delegados.  

A Assembleia será realizada na modalidade digital para todos os associados e delegados, utili-
zando a ferramenta Pertencer*, acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital,       com 
exceção da eleição para os membros do Conselho Fiscal que acontecerá através da ferramenta 
Beevoter**, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: 

 
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Até as 18 horas ou até a votação da totalidade dos Delegados, o que acontecer primeiro: 
1) Votação para eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2021.  
 
A partir das 18 horas: 
2) Prestação de contas do exercício 2020, compreendendo o Relatório Anual da Gestão, o 

Balanço Patrimonial com Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas e Pareceres da Auditoria 
Independente e do Conselho Fiscal; 

3) Destinação das sobras líquidas apuradas do exercício 2020; 
4) Proposta de utilização do FATES; 
5) Plano de ação para o exercício 2021; 
6) Fixação dos honorários dos membros da Diretoria Executiva, do Presidente e do Vice-

-presidente do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos 
de Administração e Fiscal; 

7) Proclamação dos candidatos eleitos para o próximo exercício do Conselho Fiscal. 

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Imediatamente após a conclusão dos itens acima: 
1) Aprovação das políticas e normas sistêmicas: Política de Conformidade, Política de Governança 

Corporativa, Norma Auditoria Interna, Norma Gerenciamento do Risco de Conformidade, Regimento 
Interno Sicredi – RIS e Código Eleitoral. 

 
Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e 

utilização da ferramenta de participação na Assembleia estarão disponíveis aos associados e 
delegados no sítio  www.sicredi.com.br/creduni e na sede da cooperativa.  

Para participar da Assembleia Digital deverão os associados e os delegados seguir os seguintes 
passos: 

1. Verificar se seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados no Sicredi 
(APP), Internet Banking ou dirigindo-se à sua cooperativa; 

2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleiadigital, realizar seu cadastro e criar uma 
senha;   

3. No dia e hora da Assembleia Digital, os associados e os delegados deverão acessar 
novamente o link www.sicredi.com.br/assembleiadigital, informar seu CPF e senha cadastrada, clicar 
no evento de sua cooperativa e estarão aptos a participar das discussões e votações dos itens da 
ordem do dia, observado o previsto no art. 21, §10º, do Estatuto Social; 

Aos delegados que acessarem a sala virtual da Assembleia Digital no momento da sua realização, 
observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágrafo 
anterior, será garantido o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, 
resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. 

As votações serão realizadas por intermédio dos sistemas eletrônicos habilitados nas ferramentas 
Pertencer e BeeVoter** no momento da Assembleia Digital, sendo admitida, excepcionalmente, 
apenas na hipótese de indisponibilidade das ferramentas eletrônicas, a votação por escrito via chat. 

A votação para eleição dos membros do Conselho Fiscal será realizada através da ferramenta 
BeeVoter, mediante cadastro prévio e individual dos delegados no referido sistema, devendo os 
mesmos acessarem a ferramenta de votação através do link enviado aos seus respectivos e-mails ou 
celulares (SMS), cadastrados na cooperativa, através de usuários e senhas pessoais e intransferíveis. 

A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 
5.764/71 e na IN-DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades 
reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal. 

RELAÇÃO DE DELEGADOS
Adail Ferreira da Silva Paz Luziana Pereira Bezerra
Benedita Edina da Silva Lima Cabral Luzinete do Nascimento Ferreira
Carmen Lúcia do Nascimento Manoel Alves de Sousa
Clemente Ricardo Silva Marcelo Cavalcanti Rodrigues
Daniel Mendes Cavalcante  Marcílio Souto Soares
Djaci Almeida de Queiroz Marcos Mesquita da Silva
Francisca Barbosa Santana de Britto Maria das Graças Farias Teófilo
Francisco Alves Batista Newton Martinho Eloi Ramalho
Gilberto Pacote Aranha Rochane Villarim de Almeida
Ivan Ramos Cavalcanti Vicente Ferreira Anjos Neto
Jandmara de Oliveira Lima Zenilda Matias Brasil Probst
Josenira dos Santos França 

Todos os sócios poderão participar da Assembleia Digital, contudo, o direito de voz e voto é 
restrito aos Delegados (Art. 21, § 10º do Estatuto Social). 

Campina Grande – PB, 06 de abril de 2021.

Paulo Ortiz Rocha de Aragão
Presidente do Conselho de Administração

*Instruções para participação e votação na plataforma Assembleia Digital: os associados deverão 
acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se e identi-
ficando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo 
com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu 
ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, 
assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real. 

 
**Instruções para votação na plataforma BeeVoter: os delegados acessarão a ferramenta mediante 

cadastro prévio e individual no referido sistema, devendo os mesmos acessarem a ferramenta de 
votação através do link enviado aos seus respectivos e-mails ou celulares (SMS), cadastrados na 
cooperativa, através de usuários e senhas pessoais e intransferíveis. A ferramenta permite a votação 
em no máximo 03 (três) nomes, sendo considerados brancos os votos não sufragados no sistema. 

Campina Grande – PB, 06 de abril de 2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do 
site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de pneus, câmara de ar, 
protetor de aro para atender a demanda do município. Abertura da sessão publica: 10:00 horas 
do dia 19 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 19 de Abril de 2021. Refe-
rência: 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; Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação pertinente, considera-
das as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompras-
publicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Abril de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ENCONTRO DE CONTAS 
PREVIDENCIARIO, EM ESPECIAL NO QUE COMPETE A PORTARIA 754/2018 DA RFB, 
TRAZENDO UM MAIOR EQUILIBRIO FISCAL À EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 04.000 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE FINANÇAS, 050 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
JURIDICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00009/2021 - 31.03.21 - PAIVA & BARROS SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - R$ 9.000,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços prestados pela empresa contratada será o recebimento 
e destinação final dos resíduos sólidos em aterro sanitário ou serviço de atividade correlata, e 
destinação final dos rejeitos, dos resíduos sólidos para local devidamente apropriado e licen-
ciado, conforme licença expedida por órgão ambiental competente, atendendo a Lei Federal nº 
12.305/2010 (Política nacional de Resíduos Sólidos), com o transporte de residuos solidos em 
caminhão compactador. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 18 
541 1002 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA, 075 3.3.90.39 00 
001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT 
Nº 00045/2021 - 05.04.21 - ITARESIDUE UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - 
R$ 149.944,50.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de caminhão operacional com compactador e coletor de lixo acoplado. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Juazeirinho: 02.100 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO – 
02.100.04.122.0002.2119 – ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA – 3390.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 05/04/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 00033/2021 - 05.04.21 - LOCADORA 
DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA EIRELI - R$ 165.600,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de pneus e câmaras. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Juazeirinho: 02.020 – GABINE-
TE DA PREFEITA – 02.020.04.122.0002.2005 – ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA 
– 02.050 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS – 
02.050.20.606.0002.2021 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 
RECURSOS HÍDRICOS – 02.060 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 02.060.12.361.0002.2032 
– ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – 02.080 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 02.080.10.301.0002.2058 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA – 
02.080.10.302.0002.2076 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 
– 02.090 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 02.090.08.244.0002.2096 – ATI-
VIDADES DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA – 02.100 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO – 02.100.04.122.0002.2119 – ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA – 3390.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Juazeirinho e: CT Nº 
00034/2021 - 05.04.21 - CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA - ME - R$ 883.910,00.

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00003/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: I E S DA ROCHA EIRELI, CNPJ sob nº 04.189.240/0001-37
Objeto: Contratação de empresa e/ou pessoa física para prestar serviços de locação de 

veículos destinados a Secretaria de Infra -Estrutura e Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB.

Valor global: R$ 82.800,00 (oitenta e dois mil e oitocentos reais).
Piancó-PB, 26 de Março de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira - Prefeito
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO N° 00037/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 

09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ N° 

22.885.188/0001-35.
OBJETO: Fica prorrogado por mais 240 (duzentos e quarenta) dias o Contrato Original, com 

vigência a partir de 18 de março de 2021 a 13 de novembro de 2021, baseando-se na Cláusula 
Segunda - Do Prazo e no § 1º, inciso II, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
CONVÊNIO FUNASA N° 01749/2017 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
02.030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.303.1004.1009 - Melhoria Habitacional
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1220 - Obras e 

Instalações.
FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 240 (duzentos e quarenta) dias, (18/03/2021 a 13/11/2021).
DATA DO TERMO ADITIVO: 18 de março de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E VALOR

Termo Aditivo Nº 01 dos Contratos Administrativos Nº 00029/2020 e 000030/2020. Partes: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e Antonio Tome De Souza Neto, CPF 
Nº 021.977.304-10 e Olivete Bertoldo Fernandes CPF 602.890.404 –00 Objeto: Prestação De 
Serviços de Hora Máquina (Trator Agrícola) Destinado ao Corte de Terras e Preparo do Solo 
para o Plantio, em diversas Comunidades Rurais do Município. Dotação: Recursos Próprios de 
Mun.: 0280.20.122.1008.2038 - 3390.36.00. Objeto Do Aditivo: Refere-Se O Presente Aditivo A 
Prorrogação Por Mais 12 Meses A Contar do Dia 06/04/2021 e reajuste financeiro de valor em 
aproximadamente 20%. Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 57.II, 
§§1º e 2º e Art. 65 Art. 37- I Da Lei 8666/93 e Suas Alterações. Assinam: Severo Luis Do Nasci-
mento Neto e Antônio Tome De Souza Neto, e Olivete Bertoldo Fernandes. 05/04/2021.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídica de Notória Especialização para Prestação de Ser-
viços Técnicos Contabéis na elaboração dos balancetes mensais com todos os demosntrativos e 
anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboração de balanço anual da Prefeitura Municipal 
de Areia–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: 
02040 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.122.2005.2009 – MANUTENÇÃO DO FUNCIONA-
MENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 
PESSOA JURÍDICA – Fonte: Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 0030A/2021 - 
19.02.21 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME - R$ 79.200,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção dos programas, 
ações e atividades de todas as Secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente pro-
cedimento licitatório em favor de: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 44.808,00; 
MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA - R$ 130.157,95; PAPELARIA ROCHA LTDA 
- R$ 22.908,25. Ficam desde já convocados os representantes legais das empresas vencedoras 
para assinatura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar da 
publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Borborema - PB, 05 de abril de 2021.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO - Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Locação de 
caminhão operacional com compactador e coletor de lixo acoplado; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA TEREZINHA 
EIRELI - R$ 165.600,00.

Juazeirinho - PB, 05 de Abril de 2021
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS - Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: Aquisição de 
pneus e câmaras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CHAR-
LES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA – ME - R$ 883.910,00.

Juazeirinho - PB, 05 de Abril de 2021
ANNA VIRGÍNIA DE BRITO MATIAS - Prefeita Constitucional

 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00029/2021, 

de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de 
Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa PATRICIA FERREIRA TAVARES 
EIRELI – ME - CNPJ nº 35.696.398/0001-27, com o Valor Mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais) e o Valor Global Anual de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) com o objeto a 
Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, para 
prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) 
atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA PÚBLICA N° 
00002/2021.

Piancó – PB, em 05 de abril de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira – Prefeito Constitucional

           
Prefeitura municipal de Piancó

EXTRATO DO CONTRATO
Inexigibilidade n° 00029/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA: PATRICIA FERREIRA TAVARES EIRELI – ME - CNPJ nº 35.696.398/0001-

27.
OBJETIVO: Contratação de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante docu-

mentação, para prestação de serviços especializados de Médico para Programa de Saúde da 
Família (PSF) atendendo as necessidades do Município de Piancó-PB, referente a CHAMADA 
PÚBLICA N° 00002/2021. 

VALOR MENSAL: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Piancó – PB, em 05 de abril de 2021.  
Daniel Galdino de Araújo Pereira – Prefeito Constitucional 

 
EMPAER/EMEPA – PB

AVISO DE EDITAL - ADIAMENTO
LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 - Registro CGE nº 21-00365-6

Processo SGC nº 32.205.000065.2021
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na 

Rodovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, 
CNPJ nº 09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n� 16.078.084-5, informa que Leilão Público nº 
001/2021, anteriormente previsto para 10 de abril de 2021, fica adiado conforme abaixo: 

OBJETIVO: alienação, pelo critério de Descarte Seletivo/categoria Abate, de 10 (dez) animais, 
bovinos todos da raça GIR

DATA, HORÁRIO e LOCAL:  dia 15 de maio de 2021, às 10 horas, exclusivamente na modali-
dade virtual, conforme orientações no Edital.

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 
da EMPAER/EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será 
exibida na internet no site: http://empaer.pb.gov.br/Sevicos/editais ou nos seguintes endereços: 
Rodovia BR 230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-
502 – Cabedelo – PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, 
E-mail: presidencia@empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 05 de abril de 2021.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL-EMPAER/EMEPA-PB.
Portaria Nº 03/2020 de 23/09/2020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Abril de 2021, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE 
TODAS AS SECRETARIAS E SETORES PERTENCENTES A ESTRUTURA DESTE MUNICÍ-
PIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 05 de Abril de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N° 03/2021

Torna público que, através do(a)  Pregoeira, a Terceira  Sessão Pública realizada no dia 

26/03/2021 iniciada as 10h00min. com o objetivo de: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATE-
RIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11907.806000/1200–02., foi suspensa, para /por motivo do 
horário, uma nova sessão  será publicada posteriormente. Fundamento legal: Decreto 10.024 de 
2019 e disciplina do art. 35 e 47, parágrafo único do mesmo dispositivo.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 05 de abril de 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Pregoeira

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
ERRATA

TOMADA DE PREÇOS  Nº 01/2021
Registro CGE Nº 21-00397-0
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, através da 

Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que no aviso de licitação publicado nos 
jornais DOE e A UNIÃO em 01/04/2021, onde se lê: “ R$ 622.256,79”,  leia-se: “ 591.523,53”.

João Pessoa, 02 de abril de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO 
o procedimento da Tomada de Preços n° 00008/2021, para aquisição de medicamentos e 
material odontológico e ADJUDICO o seu objeto à empresa FARMAGUEDES COMÉRCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – ME,  CNPJ n° 
08.160.290//0001-42, vencedora de vários itens com o valor de R$ 65.001,06 (sessenta e cinco 
mil, um real e seis centavos), a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS DISTRIBUIDORA, 
CNPJ nº 63.478.895/0001-94, vencedora de vários itens com o valor de R$ 70.939,55 (setenta 
mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e a empresa DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ nº 11.054.242/0001-84, vencedora de vários 
itens com o valor de R$ 15.852,25 (quinze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco 
centavos). 

Aguiar - PB, 05 de Abril de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2021. OBJETO: Contratação de Pessoas Ju-

rídica de Notória Especialização para Prestação de Serviços Técnicos Contabéis na elaboração 
dos balancetes mensais com todos os demosntrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/
PB e elaboração de balanço anual da Prefeitura Municipal de Areia–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTO-
RIZAÇÃO: Secretaria de Financas. RATIFICAÇÃO: Secretário de Finanças, em 18/02/2021.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, o resultado de Julgamento Propostas do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00003/2021, com o seu objeto Aquisição de Material de Limpeza e diversos para 
todas as secretárias do município, Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal 
de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e diversas secretarias do Município de Igaracy/
PB. Conforme especificação do edital. Sendo classificadas e HABILITADAS as empresas: 
FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA - ME - Valor: R$ 89.375,30 (Oitenta e nove mil, 
trezentos setenta e cinco reais e trinta centavos); RUTHIELLY DANTAS DA SILVA - ME - Valor: 
R$ 59.155,25 (cinquenta e nove mil, cento cinquenta e cinco reais e vinte cinco centavos)

Igaracy - PB, 05 de Abril de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de 
Empresa (Terceirização) para fornecimento de Profissionais para Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Igaracy – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@
igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 05 de Abril de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES - Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Aquisição 
de luvas de procedimentos em látex destinadas a suprir as necessidades do fundo municipal 
de saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ULTRAMEGA 
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - R$ 1.167.000,00.

Sapé - PB, 24 de Março de 2021
DAVID ROBERTO PEREIRA DA SILVA - Secretário

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N 172/2020 – PROCESSO Nº 19.000.003558.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO (INCLUINDO 
RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO), destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍ-
BA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 19/04/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 

925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, 
do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do De-
creto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
a licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.
gov.br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00455-5
João Pessoa, 05 de abril de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico nº 0001/2021
A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa PAULO RANIERE LEITE DE ARAUJO 

nº 16.759.351/0001-10, classificada em terceiro lugar no Pregão Eletrônico nº 00001/2021, cujo 
objeto é: Contratação de empresa especializada para fornecimento de frutas e verduras para 
atender as necessidades de todas as Secretarias do Município de Piancó-PB, durante o exercício 
de 2021. A convocada deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar 
termo contratual. A não aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do 
licitante subsequente.    

Piancó-PB, 30 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

Prefeitura Municipal de Piancó 
Aviso de Errata 

Pregão Eletrônico nº 00024/2021
O Pregoeiro oficial torna público ERRATA sobre o edital de Pregão Eletrônico Nº 0024/2021, 

com objeto: Contratação de empresa para aquisição de reagentes laboratoriais para a secretaria 
de Saúde do município de Piancó-PB. O aviso de licitação do referido pregão ficou com data de 
julgamento das propostas para 14 de Abril de 2021, entretanto a data correta é dia 07 de Abril de 
2021. Fica retificada a data. 

Piancó -PB, 05 de Abril de 2021.
André Alexandre do Nascimento 

Pregoeiro 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de gás liquefeito e Garrafão de Água mineral. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonai-
nes.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 05 de Abril de 2021
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – 
Guarabira/PB - PB, designado através de portaria 251/2021, que tem por objeto: Contratação de 
empresa para implantação e manutenção do Prontuário eletrônico para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de saúde, fica adiada a sessão pública devido a MP nº 295/2021 
publicada  no DOE/PB e dessa forma não contemplaria os 8 dias úteis previstos em Lei como 
prazo mínimo para realização do certame.A nova data da sessão para abertura da licitação será 
dia 16.04.2021 as 08h00min,  informamos ainda que os autos do processo administrativo corres-
pondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitação. O 
novo edital será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado.

 Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 02 de Abril   de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB, designado através de portaria 251/2021, que tem por objeto: Aquisições 
parceladas de Materiais Odontológicos diversos para melhor funcionamento e atender as neces-
sidades da Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de 2021.Fica adiada a sessão pública 
devido a MP nº 295/2021 publicada  no DOE/PB , dessa forma não contemplaria os 8 dias úteis 
previstos em Lei como prazo mínimo para realização do certame.A nova data da sessão para 
abertura da licitação será dia 19.04.2021 as 08h00min,  informamos ainda que os autos do pro-
cesso administrativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala 
da Comissão de Licitação. O novo edital será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 
08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

 Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 02 de Abril   de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – 
Guarabira/PB - PB, designado através de portaria 251/2021, que tem por objeto Contratação de 
empresa para locação de equipamentos para realizações de exames laboratoriais e aquisições 
de materiais diversos. .Fica adiada a sessão pública devido a MP nº 295/2021 publicada  no 

DOE/PB , dessa forma não contemplaria os 8 dias úteis previstos em Lei como prazo mínimo 
para realização do certame.A nova data da sessão para abertura da licitação será dia 20.04.2021 
as 08h00min,  informamos ainda que os autos do processo administrativo correspondente con-
tinuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitação. O novo edital 
será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

 Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 02 de Abril   de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.052/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de Material Elétrico, destinados as atividades de to-

das as secretarias do município conforme discriminados e quantificados nos ANEXOS do edital.
ABERTURA: 08:00h do dia 21 de abril de 2021.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. ou nos sites da prefeitura de Malta http://malta.pb.gov.br e no site do TCE https://
tramita.tce.pb.gov.br 

MALTA-PB, 05 de abril de 2021.
Josélia dos Santos Pereira

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.053/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
OBJETIVO: Contratação de serviços continuado de manutenção de veículos, sem forneci-

mento de peças, incluindo Serviço Freio, Alternador, Motor, Suspensão dianteira e traseira, Caixa 
Marcha, Embreagem, Serviço de Retifica e outros, destinados a frota de veículos e agregados do 
município, conforme especificação do edital e seus anexos. 

ABERTURA: 10:30h do dia 21 de abril de 2021.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. ou nos sites da prefeitura de Malta http://malta.pb.gov.br e no site do TCE https://
tramita.tce.pb.gov.br 

MALTA-PB, 05 de abril de 2021.
Josélia dos Santos Pereira

Pregoeira Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.054/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021
OBJETIVO: Contratação dos serviços de recarga de cartuchos para impressoras a jato 

de tinta e remanufaturamento de tonner para impressora a laser com troca de cilindro e chip, 
manutenção de impressora e computadores, conforme especificações e quantitativo no termo de 
referência do edital.

ABERTURA: 14:00h do dia 21 de abril de 2021.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Manoel 

Marques Fernandes, 67 – Centro, MALTA - Estado da Paraíba. de segundas às sextas-feiras, 
das 8h às 12h. ou nos sites da prefeitura de Malta http://malta.pb.gov.br e no site do TCE https://
tramita.tce.pb.gov.br 

MALTA-PB, 05 de abril de 2021.
Josélia dos Santos Pereira

Pregoeira Oficial/PMM

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento final 

Pregão Presencial nº 00006/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de 

proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00006/2021, para o objeto: Aquisição 
de matérias de expediente destinados a todas as secretarias do município de Olho D’água-PB.  
Foram declarada classificadas e habilitadas as empresas: JOANA DARC COSTA AFREU – ME 
com o valor global de R$ 52.535,00 (cinquenta e dois  mil e quinhentos e trinta e cinco reais), 
a empresa LUCIEUDO MARIA DA SILVA-ME com o valor global de R$ 144.750,70 (cento e 
quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta reais e setenta centavos), a empresa NIVALDO 
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR-MEI com o valor global de R$ 52.325,00 (cinquenta e dois 
mil  e trezentos e vinte e cinco reais) e a empresa EDJANE MARIA ALVES BATISTA-ME com o 
valor global de R$ 22.935,00 (vinte e dois mil e novecentos e trinta e cinco reais).

Olho D’agua-PB, 05 de Abril de 2021
Jaaziel Araújo de Morais - Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento final

Pregão Presencial nº 00008/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de 

proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00008/2021, com objeto: Locação 
de um veículo zero km com capacidade para 5 lugares, gasolina flex, ano/modelo 2021.  Ficou 
declarada classificada e habilitada a empresa HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA-ME, com 
o valor global de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e valor mensal de R$ 2.600,00 (dois mil e 
seiscentos reais). Concede prazo de 03 (três) dias úteis para recursos.

Olho D’agua-PB, 05 de Abril de 2021
Jaaziel Araújo de Morais - Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Presencial n.º. 00012/2021
Objeto: Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico para instalação, conserva-

ção e manutenção de prédios públicos do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: IRMAOS MIGUEL LTDA, com o valor global de R$ 766.888,60 (setecentos e 

sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos);  CANAPU COMECIO 
DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI com o valor global de R$ 15.940,00 (quinze mil e novecentos e 
quarenta reais); CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VERREJISTA DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO LTDA-ME com o valor global de R$ 647.474,60 (seiscentos e quarenta e sete 
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos);  ELETRICA LUZ COMERCIAL 
DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP com o valor global de R$ 214.471,24 (duzentos e 
quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).  

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 05 de Abril de 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS– pregoeiro  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0037/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsantahelena.pb@
gmail.com, http://santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 05 de Abril de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2021, que objetiva: Contratação de Pessoas Jurídica de Notória Especialização para 
Prestação de Serviços Técnicos Contabéis na elaboração dos balancetes mensais com todos os 
demosntrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboração de balanço anual da 
Fundo Municipal de saúde Areia–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. – ME - R$ 35.750,00.

Areia - PB, 18 de Fevereiro de 2021
MARIA DO CARMO SANTOS - Secretaria

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2021, que objetiva: Contratação de Pessoas Jurídica de Notória Especialização para 
Prestação de Serviços Técnicos Contabéis na elaboração dos balancetes mensais com todos os 
demosntrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboração de balanço anual da 
Prefeitura Municipal de Areia–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. – ME - R$ 79.200,00.

Areia - PB, 18 de Fevereiro de 2021
ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO - Secretário de Finanças

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00005/2021. OBJETO: Contratação de Pessoas Ju-

rídica de Notória Especialização para Prestação de Serviços Técnicos Contábeis na elaboração 
dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCE/
PB e elaboração de balanço anual do Fundo Municipal de saúde Areia–PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; e Lei Federal nº 14.039/20. 
AUTORIZAÇÃO: Comissão Permanente de Licitação. RATIFICAÇÃO: Secretaria MARIA DO 
CARMO SANTOS, em 18/02/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoas Jurídica de Notória Especialização para Prestação de Ser-

viços Técnicos Contabéis na elaboração dos balancetes mensais com todos os demosntrativos 
e anexos exigidos pelas normas do TCE/PB e elaboração de balanço anual da Fundo Municipal 
de saúde Areia–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. 
DOTAÇÃO: 02040 – SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.122.2005.2009 – MANUTENÇÃO DO 
FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – Fonte: Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 
0031A/2021 - 19.02.21 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. - ME - R$ 
35.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 010.2021.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHA/PB, faz saber a todos que 
fica REVOGADA a Licitação PREGÃO PRESENCIAL de nº 010.2021, com o objetivo de locações/
contratações de veículo diversos. RAZÃO: Fato superveniente devidamente comprovado: MOTI-
VAÇÃO: Não promover aglomerações de pessoas em decorrência do agravamento dos efeitos da 
“PANDEMIA – COVID 19”.  Persistindo a situação, nova licitação será aberta na forma eletrônica, 
praticando assim, o devido isolamento social conforme determinações da Organização Mundial de 
Saúde. FUNDAMENTAÇÃO: Preceitos contidos no subitem 14.2 do instrumento convocatório, art. 
38 – inciso IX e caput do Artigo 49 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos das legislações pertinentes.

Alagoinha/PB, 05 de abril de 2021.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – Prefeita.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

O Prefeito Municipal de Coxixola – PB, em cumprimento as prerrogativas constantes do art. 
38, IX, c/c o art. 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores torna público para 
conhecimento dos interessados, que fica REVOGADA a licitação em epígrafe, que tem por objeto 
a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z (TABELA DA ABC FARMA). 

Coxixola – PB, 05 de Abril de 2021.
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NELSON JOSÉ NEVES HONORATO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana - PB, através 

do pregoeiro oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, TORNA 
PUBLICO o ADIAMENTO do Pregão Presencial nº 00011/2021, marcado para 08/04/2021, ás 
08h30min, tendo em vista algumas alterações que será realizada no presente edital, fica adiada 
“SINE DIE”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: 
www.barradesantana.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santana - PB, 05 de Abril de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2021, Contratação de 

empresa especializada para execução dos serviços de Consultoria e Preparação de Documentos 
e Serviços Técnicos Especializados de Apoio Administrativo para a gestão da política municipal de 
assistência social, com disponibilização de pessoal contratado pela empresa para atuar diretamente 
nos serviços para o dia 12 de Abril de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 05 de Abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00003/2021, para o dia 16 

de Abril de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado www.portaldecompras-
publicas.com.br. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 18 de Março de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Eletrônico nº 00004/2021, para o dia 16 

de Abril de 2021 às 13:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado www.portaldecompras-
publicas.com.br. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Prata - PB, 18 de Março de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA - Pregoeira Oficial

 
Aviso de Audiência Pública Nº 002/2021

A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – PBGÁS, em atendimento a Lei Estadual Nº 8.767 de 
15/04/2009, comunica aos usuários e demais interessados que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
com o objetivo de dar conhecimento e fundamentar a proposta de repasse do aumento do custo do 
gás natural às tarifas do serviço público de distribuição de gás canalizado no Estado da Paraíba, a 
vigorar a partir de 01 de maio de 2021.

A audiência será realizada de forma virtual no dia 16 de abril de 2021, às 9h, e qualquer inte-
ressado poderá participar através do link de acesso que será disponibilizado no site da PBGÁS 
(www.pbgas.com.br).

A DIRETORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021
A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel - PB, através da Comissão Permanente de 

Licitação, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 10h00min no 
dia 27/04/2021 a abertura do edital de Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de grupos formais da agricultura familiar e de empreendedores familiares 
rurais constituídos em cooperativas e associações ou grupos informais de agricultores familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital e 
demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Barra de São Miguel - PB, à Rua Thomaz de Aquino, nº 6, Centro, no horário de expediente das 
08:00 as 12:00 hrs. Outras informações pelo email: cplbarradesaomiguel@gmail.com

Barra de São Miguel - PB, 05 de abril de 2021.
Claudia Maria da Silva – Presidenta da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DO CONVITE N.º 01/2021

REGISTRO Nº 21-00428-2
OBJETO: MANUTENÇÃO DO MURO DE CONTORNO DA GRANJA SANTANA, EM JOÃO 

PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Maiores informações 

e cópia completa do edital do convite poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação 
através do e-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de abril de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 05 de abril de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00012/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020), de acordo com o art. 

24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994.

OBJETO: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de gêneros de alimentação 
para composição de 580 (quinhentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas à famílias 
pedrabranquense que se encontram em situação de vulnerabilidade social, devido quarentena por 
risco de infecção nova variante do COVID-19, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta da empresa JOANA DARC COSTA AFREU – ME, cadastrada no CNPJ Nº 13.207.326/0001-
36, com o valor global de R$ 49.996,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
              Pedra Branca, em 25 de Março de 2021.

Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00012/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a 

Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020), de acordo com o art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do 
parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente 
de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de 
Licitação nº 00012/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para Contratação emergencial 
de empresa para fornecimento de gêneros de alimentação para composição de 580 (quinhentas 
e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas à famílias pedrabranquense que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social, devido quarentena por risco de infecção nova variante do CO-
VID-19, a empresa JOANA DARC COSTA AFREU – ME, cadastrada no CNPJ Nº 13.207.326/0001-
36, com o valor global de R$ 49.996,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais).

             Pedra Branca, em 25 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00012/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: JOANA DARC COSTA AFREU – ME, cadastrada no CNPJ Nº 13.207.326/0001-36
OBJETO: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de gêneros de alimentação 

para composição de 580 (quinhentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas à famílias 
pedrabranquense que se encontram em situação de vulnerabilidade social, devido quarentena por 
risco de infecção nova variante do COVID-19.

VALOR R$ 49.996,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e seis reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 26 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza- Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Abril 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Abril de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA- Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, e alterações bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na 
modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura 
Municipal de MARI, no dia 19 de abril de 2021 as 09:00 horas. Objetivo: Locação de 01 (um) veículo 
tipo compactador com condutor, para coleta e transporte de lixo no município de Mari. Maiores 
informações e aquisição do edital através do site www.mari.pb.gov.br ou no e-mail: cpl.mari.2017@
gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 05 de abril de 2021.
JOAO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.043/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.077/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços 

de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e 
Ambientes na EMEF José Novais (LOTE 06) Localizada no Bairro dos Novais em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de prazo de Execução e Contratual 

por mais 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro, Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Roxanne 

Blenda Soares de Lacerda/ SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.
Data da Assinatura: 22/03/2021

João Pessoa, 22 de março de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretario Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.043/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.074/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços de 

Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambien-
tes na EMEF Carlos Neves (LOTE 02) Localizada no Bairro José Américo em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de prazo de Serviços e Contratual 

por mais 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93

SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro, Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Roxanne 
Blenda Soares de Lacerda/ SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.

Data da Assinatura: 22/03/2021
João Pessoa, 22 de março de 2021.

Maria América Assis de Castro
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretario Municipal de Infra Estrutura

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 28/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMEN-

TÁRIO LTDA – ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00.
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Contábeis, compreendendo: assessoramento em 

assuntos de natureza contábil, orientação aos serviços de contabilidade sobre questões vinculadas 
a execução orçamentária, elaboração de informações contábeis para encaminhamento à entidades 
fiscalizadoras competentes, revisão do balancete mensal da contabilidade, através de sistema de 
micro processamento, envolvendo acompanhamento de execução orçamentária e financeira, a ser 
enviado ao Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal.

VAOR MESAL: 7.000,00 (Sete mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 05/04/2021 a 05/04/2022.

Alagoa Grande(PB), 5 de abril de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO 

PREFEITO

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS ELETRICOS DE ACORDO 

COM A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO 
E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.300 
SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE FINANÇA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 
361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.600 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. 
DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.700 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA 
SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.800 SECRETA-
RIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO 
SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00017/2021 - 
05.04.21 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - R$ 183.463,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: Locação de 01 (um) 
veículo tipo: caminhão/basculante, para execução dos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar, 
da sede do município para o aterro sanitário localizado na cidade de João Pessoa, junto a Secretaria 
de Infra–Estrutura deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - R$ 66.000,00.

Baia da Traição - PB, 05 de Abril de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial N.º. 00012/2021

Objeto: Aquisição de materiais de construção, hidráulico e elétrico para instalação, conservação 
e manutenção de prédios públicos do município de Olho D’água-PB.

Vencedoras: IRMAOS MIGUEL LTDA, com o valor global de R$ 766.888,60 (setecentos e sessenta 
e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos);  CANAPU COMECIO DE DISTRI-
BUIÇÃO EIRELI com o valor global de R$ 15.940,00 (quinze mil e novecentos e quarenta reais); 
CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VERREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA-ME com o valor global de R$ 647.474,60 (seiscentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
setenta e quatro reais e sessenta centavos);  ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELE-
TRICOS EIRELI-EPP com o valor global de R$ 214.471,24 (duzentos e quatorze mil, quatrocentos 
e setenta e um reais e vinte e quatro centavos).   

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 05 de Abril de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho - Prefeita 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
FORMA PARCELADA DE MATERIAIS ELETRICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SE-
CRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS 
LTDA – ME - R$ 183.655,00.

Santa Helena - PB, 05 de Abril de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA - Prefeito

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021, com base no Parecer da Comissão Permanente de 
Licitação do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 25, 
Inciso II, combinado com o Art. 13, Inciso III, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, em favor 
da empresa CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 
LTDA – ME, CNPJ nº 17.262.153/0001-00.

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Contábeis, compreendendo: assessoramento em 
assuntos de natureza contábil, orientação aos serviços de contabilidade sobre questões vinculadas 
a execução orçamentária, elaboração de informações contábeis para encaminhamento à entidades 
fiscalizadoras competentes, revisão do balancete mensal da contabilidade, através de sistema de 
micro processamento, envolvendo acompanhamento de execução orçamentária e financeira, a ser 
enviado ao Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal.. 

VALOR MENSAL: R$ 7.000,00 (Sete mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.

Alagoa Grande(PB), 5 de abril de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de material de construção diversos, destinado a esta Prefeitura. 

O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: GENILDO ALVES DE AZEREDO - 
CNPJ: 05.981.422/0001-09, KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI - CNPJ: 12.569.751/0001-02, 
LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - CNPJ: 
70.047.329/0001-93, TACIEL DA SILVA SANTOS - CNPJ: 37.639.423/0001-66, E THOMAS JOSE 
BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CNPJ: 19.918.905/0001-73, para a fase de lances verbais, 
que será realizado no dia 14 de abril de 2021 às 11:00 horas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Pilõezinhos - PB, 05 de abril de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Contratação 
de Empresa Especializada na Área de Construção Civil para prestação de serviços de mão de 
obra (comuns a área de atuação) diversas, conforme discriminação no Instrumento Convocatório; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: D V CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 505.052,00.

Tacima - PB, 05 de Abril de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO (TIPO TILÁPIA) PARA DISTRIBUIÇÃO À FA-
MÍLIAS CARENTES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Tacima: 07.000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL – FMAS 
07000.08.244.2005.2045 MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES 
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 01/07/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00015/2021 - 01.04.21 - FERNANDA 
PASCOAL DE FRANCA SILVA 10148867405 - R$ 28.290,00.

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: FORNECIMENTO DE REDE E INTERNET. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 02.010 GABINETE 
DO PREFEITO 02010.04.122.1002.2002 MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TEC. E COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA 02.020 SEC. FI-
NANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SEC 
FINANÇAS, PLAN E ADMINIST 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TEC. E COMUNICAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 MANTER 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TEC. E 
COMUNICAÇÃO PESSOA JURIDICA 04000.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.40.00.00 OUTROS SERV DE TERC E COMUNICAÇÃO PESSOA 
JURIDICA 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 0500.10.301.2008.2026 MANUTENÇÃO 
ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TEC E COMUNICA-
ÇÃO PESSOA JURIDICA 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICO, 
AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.40.00.01 SERVIÇOS DE TEC. DA INFO E COMUNICAÇÃO PES-
SOA JURIDICA 07.000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL – FMAS 0700.08.244.2005.2044 MANTER 
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TEC E COMUNICAÇÃO 
PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00014/2021 - 26.03.21 - RICANET SERVICOS 
DE TELECOMUNICACAO EIRELI - R$ 45.504,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MATERIAL 
LABORATORIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 05 de Abril de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL, 

ENFERMAGEM, MÉDICO E HOSPITALAR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 05 de Abril de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Pregoeira Oficial

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
Aviso de JULGAMENTO DE RECURSO - NO AMBITO DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A INFORMATIZA-

ÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PARA IMPLE-
MENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.393/2020.

Torna-se público que,
Ciente que o certame seguiu à lei das licitações e suas alterações posteriores e entendimentos 

jurisprudenciais, decide este/esta Pregoeiro(a) por INDEFERIR, ou seja, NEGANDO provimento 
do presente recurso administrativo. Registre-se, dê-se ciência aos interessados, junte-se aos au-
tos. Desta forma, em conformidade ao disposto no art. 109, § 4º, o recurso irá subir, devidamente 
informado, dirigido a autoridade superior para que o mesmo possa proferir decisão no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, em atendimento à legislação pertinente. Em oportuno momento, submetemos à 
apreciação da autoridade superior a presente manifestação,  propondo a manutenção da decisão 
deste(a) CPL referente à DECLARAÇÃO DE VENCEDORA DO CERTAME, sugerindo o “não pro-
vimento” do recurso interposto. Ressalta-se que, o Governador do Estado (denossa sede)  Medida 
Provisória n] 295 de 24 de março de 2021, art. 1º - entre os dias 29 a 02/04/2021 feriado - como 
medidas de combate a PANDEMIA -COVID 19, por isso, o prazo de julgamento do recurso na esfera 
da Autoridade Máxima -prefeito- começará a partir do dia 05/04/2021 .

Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 05 de abril de 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA – Pregoeiro(a) 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00019/2021. OBJETO: Locação de 01 (um) veículo tipo: 

caminhão/basculante, para execução dos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar, da sede 
do município para o aterro sanitário localizado na cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de 
Infra–Estrutura deste município. 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: Aps 
Transportes e Locacoes Ltda - CNPJ 40.508.584/0001-25. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 99385-3266.

Baia da Traição - PB, 05 de Abril de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR - Prefeito

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00017/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS 
DE AR CONDICIONADOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas 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: Canapu Comercio de Distribuicao Eireli - CNPJ 
08.449.096/0001-81. J.l. do B. Guimaraes - Jbx Produtos Eireli ME - CNPJ 15.733.417/0001-30. 
Thomas Jose Beltrao de Araujo Albuquerque - CNPJ 19.918.905/0001-73. INFORMAÇÕES: na 
sede da CPL, Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266.

Baia da Traição - PB, 05 de Abril de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR - Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM-PB

AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José do Bonfim/PB, torna público 
para o conhecimento dos interessados o ADIAMENTO da Tomada de Preços Nº 00001/2021, que 
tem como objeto Contratação de prestação de serviço de limpeza, manutenção e reparos do patri-
mônio público do Município de São José do Bonfim/PB, onde estava prevista a sessão de abertura 
ás 13:30 horas/mim do dia 05/04/2021, fica adiada para o dia 14 de abril de 2021 às 13:30hs/min. 
Justificativa: em virtude da MEDIDA PROVISÓRIA Nº 295 de 24 de março de 2021, que dispõe 
sobre a instituição e antecipação de feriados, no âmbito do Estado da Paraíba, em caráter excep-
cional, com a finalidade de conter a propagação da pandemia de COVID-19 e tendo em vista não 
prejudicar os licitantes que não tiveram acesso o órgão durante o feriado. Demais informações na 
sala da Cpl na Prefeitura Municipal e através do e-mail: prefeitura@saojosedobonfim.pb.gov.br.

São José do Bonfim-PB, 05 de Abril de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0004/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTICIOS. Data de abertura: 16/04/2021 às 10:00hr (horário local), por meio do site httpp://
www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, 
Centro, Barra de São Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 14h00min 
às 18h00min. Outras informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.bar-
radesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Barra de São Miguel – PB, 05 de abril de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRONICO Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO nº 0005/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. 
Data de abertura: 19/04/2021 às 14:00hr (horário local), por meio do site httpp://www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, Barra de São 
Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min às 12h00min e 14h00min às 18h00min. Outras 
informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Barra de São Miguel – PB, 05 de abril de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS. Abertura da sessão publica: 08:30 horas do dia 19 
de Abril de 2021. Início da fase de lances: 08:45 horas do dia 19 de Abril de 2021. Referência: horário 
de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: http://www.coxixola.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Coxixola - PB, 05 de Abril de 2021
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

Torna público o adiamento da licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB, tendo em vista a necessidade de adequações 
no instrumento convocatório. A licitação fica marcada para às 08:30 horas do dia 28 de Abril de 
2021, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: E-mail: pmsrpregao-
eletronico@ gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. 
gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 05 de Abril de 2021
MARIA NEUMA DIAS - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa 
especializada na realização de exames de imaginologia compreendendo radiologia tipo raio–x, 
ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município 
do São Bentinho/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 19 de Abril de 2021. Início 
da fase de lances: 08:31 horas do dia 19 de abril de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 83 9. 9877–9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Bentinho - PB, 05 de Abril de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeira Oficial

 
Estado da Paraíba

Município de São José de Espinharas 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada, para a pres-
tação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com operação de sistema 
informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético nas redes de 
estabelecimentos credenciados para o abastecimento de combustíveis (gasolina, diesel comum e 
diesel S10), para os veículos e máquinas, do município de São José de Espinharas/PB, conforme 
o Edital e seus anexos. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 10:00hs do dia 
16/04/2021. Data e horário do início da disputa: 10:15hs/mim do dia 16/04/2021. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo 
de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 05 Abril de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: CONFECÇÃO 
DE COLETES E MÁSCARAS PERSONALIZADAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AREIA/PB; ADJUDICO o seu objeto a: UZE 
BRINDES E UNIFORMES LTDA - R$ 9.068,00.

Areia - PB, 31 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS - Pregoeiro Oficial
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