
128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

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

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

Fo
to

: M
ar

cu
s 

A
nt

on
iu

s/
A

rq
ui

vo

Pesquisar para economizar Valor da cesta 
básica pode variar até 262% em João Pessoa. Página 17
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Governo anuncia  
investimentos de 
R$ 5,9 bi na Paraíba
Valor foi divulgado pelo governador João Azevêdo, ontem, durante sessão remota da 
Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos para a 19a Legislatura. Páginas 3 e 13

 

A Geração Z já representa mais de 30% da população 
mundial. São jovens conectados que possuem um comportamento 

de consumo distinto das demais gerações.  Página 17

Georgina Luna

Quando se vive em um tempo tão obscuro, incerto e 
ameaçador como o que agora vivemos é que nos damos conta 

da real importância da universidade.  Página 10

Vitória Lima
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Troca de comando Jeff Bezos deixará de ser 
o CEO da Amazon, após 27 anos no cargo. Página 4

Pai e filho: Pedro Osmar 
entrevista Pedro Índio
Papo integra a nova edição do projeto ‘Macacos Me 
Mordam’, promovido pela Funesc, com transmissão 
ao vivo pela internet nesta quarta-feira. Página 9

Cultura

Paraíba

Colunas

Premiação da Copa do Nordeste 
2021 terá redução de 30%
Corte causado pelos efeitos da pandemia poderia ser 
ainda maior, avalia direção do Botafogo, um dos times 
afetados pela redução. Página 21

Economia

Financiamento com recursos 
da poupança cresce 74%
Negociação de imóveis com esse recurso movimentou 
mais de R$ 1 bilhão na Paraíba em 2020 e superou a 
média de crescimento do país, avalia Abecip. Página 17

NA PARAÍBA
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Em Brasília Os senadores escolheram, ontem, Veneziano Vital do Rêgo como o 
primeiro-vice-presidente da nova Mesa Diretora do Senado. Página 15
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Objetivo é zerar a fila de espera Com 30 cirurgias realizadas 
em janeiro deste ano, Paraíba triplica número de transplantes de órgãos. Página 19
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Memorial
Brasil pode ser condenado 
por crime ocorrido na PB
Corte Interamericana de Direitos Humanos começa 
a julgar, nesta quarta-feira, o assassinato de Márcia 
Barbosa de Souza, ocorrido em 1998. Página 24

Epitácio Pessoa irá receber 
40 novos abrigos de ônibus
Equipamentos integram o projeto de requalificação 
da principal avenida da capital paraibana e serão 
implantados em 60 dias. Página 7

“Lixão do Roger” vai dar
origem a parque ecológico
Projeto de revitalização será realizado pela Prefeitura 
de João Pessoa em parceria com o BID e vai ocupar 
mais de 300 mil metros quadrados de área. Página 8

Governador João Azevêdo participou, 
por videoconferência, da abertura dos 
trabalhos legislativos, lendo a tradicional 
mensagem que, este ano, teve um discurso 
fortemente político e humanizado 

Esportes
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O Brasil não merece o Congresso Nacional que tem. Aqui não 
se faz referência ao Poder Legislativo em si, instituição cara à 
democracia, mas ao grupo de senadores e deputados federais 
que conformam o bloco de centro-direita que entrou para a his-
tória do fisiologismo político brasileiro como “Centrão”, ou a 
turma do “toma lá da cá”; do “é dando que se recebe”.

O presidente Jair Bolsonaro, que tanto atacou o Congresso, 
sem esconder o desejo de vê-lo fechado, para que o Executivo 
pudesse reinar absoluto, inclusive sem o obstáculo também re-
presentado pelo Judiciário, foi o mesmo que, rasgando a hipó-
crita carta de princípios da “nova política”, negociou cargos no 
governo e distribuiu dinheiro para emendas.

O Brasil tem agora os presidentes do Senado e da Câmara, 
respectivamente, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP
-AL), alinhados com o Palácio do Planalto, embora não se saiba 
até quando os interesses de Bolsonaro e dos grupos liderados 
pelos vitoriosos nas duas Casas Legislativas continuarão con-
vergindo para o mesmo horizonte político.

A questão é que o Brasil, ou, de maneira mais específica, 
os segmentos mais pobres da população vão precisar muito de 
um Parlamento realmente interessado em ajudar o país a sair 
da dupla crise – econômica e sanitária - em que se encontra 
mergulhado e sem perspectivas, pelo menos a curto prazo, de 
superá-la e retomar o desenvolvimento.

A produção industrial continua recuada, parte do comér-
cio não consegue se reabilitar dos efeitos da pandemia do novo 
coronavírus e o desemprego supera a casa dos 14 milhões de 
pessoas. O surto de covid-19 continua sendo uma incógnita. A 
vacinação contra a doença começou, mas a desobediência aos 
protocolos de segurança também aumentou. 

O Governo Federal tenta livrar-se ou pelo menos pagar o mí-
nimo possível de auxílio emergencial. Se isso acontecer, os efei-
tos serão drásticos entre os mais pobres. E de que lado está o 
Congresso Nacional, após o grande balcão de negócios em que a 
Casa voltou a se transformar, para garantir a vitória de Bolso-
naro? Outra pergunta que não quer calar. 

Mais do mesmo Comunicação pode ajudar combate 
ao coronavírus e salvar vidas

Números são frios, mesmo se expressi-
vos, não têm alma, não contam histórias de 
vida. Talvez por essa razão não sensibilizem 
a todos. Fosse o contrário, os mais de 200 mil 
brasileiros mortos e os mais de nove milhões 
de infectados pelo coronavírus seriam mais 
do que suficientes para inibir as aglomerações 
de compras de Natal e as baladas da virada do 
ano. Centros comerciais ficaram lotados e fes-
tas para lá de animadas foram realizadas no 
campo, litoral e cidade. Especialistas dizem 
que o vírus também “comemorou” e que o 
tamanho da sua “alegria” será demonstrado 
nas estatísticas de fechamento de infectados 
e mortos no mês de janeiro. 
Esperam-se números assus-
tadores. O quadro que se de-
senha é complexo: hospitais 
de grandes centros revelam 
capacidade esgotada em suas 
UTIs. E os hospitais de cam-
panha, vale lembrar, foram 
desmobilizados!

A agitação de final de 
ano, não se pode negar, já 
era esperada e as suas con-
sequências previsíveis. Porém, pouco ou 
nada foi feito para inibi-las. Nesse momen-
to, as diferentes ferramentas de comunica-
ção, se utilizadas (e da forma correta), com 
frequência e ênfase necessárias, por certo 
ajudariam a mitigar os danos que já esta-
mos vendo. Informação verdadeira e opor-
tuna, não é segredo, salva vidas!

Os veículos de comunicação, cada um a 
seu jeito e de acordo com suas preferências 
políticas, têm cumprido, é verdade, o seu papel 
de informar. Mas será que o formato jornalís-
tico alcança e impacta a todos como se deve e 
precisa? Será que este formato tem o poder de 
mudar atitudes? Pelo que se viu até o momen-
to, não, sobretudo no período do final de ano.

É fato que o governo federal não tem gran-
de apreço pela comunicação de serviços, prin-

cipalmente se voltada para ações relacionadas 
à pandemia. Para ele, a covid-19 não passa de 
uma gripezinha. Mas não é, já está mais do 
que provado que se trata de uma enfermida-
de grave e que a sua “segunda onda” aparenta 
ser mais agressiva do que a primeira. Por essa 
razão, a população precisa ser alertada e de 
forma incisiva, apesar do início da vacinação, 
de que ainda não dá para relaxar e dispensar o 
uso dos aparatos de proteção (máscara e higie-
nização das mãos) assim como do isolamento 
social (quando possível) e do distanciamento 
físico. Aglomerações nem pensar!

Discursos políticos e análises jornalísti-
cas de profundidade não con-
seguiram tocar os corações e 
mentes dos cidadãos. Muitos 
seguem dando de ombros para 
os perigos já comprovados. Já 
passou da hora das autoridades, 
as estaduais na falta da federal, 
convocarem o talento de pro-
fissionais para desenvolverem 
campanhas de comunicação, 
utilizando os diferentes meios 
para sensibilizar a população, 

sobretudo a parcela mais jovem, que ainda se 
imagina imune aos efeitos do coronavírus.

Campanhas comunicacionais com o intui-
to de sensibilizar e alertar a população foram 
realizadas no passado e com excelentes resul-
tados: de prevenção a AIDS, pelo uso do cinto 
de segurança, de economia de água durante 
períodos de seca prolongada, dentre outras. É 
certo que uma campanha bem feita e criativa 
produziria o efeito desejado, além, é claro, de 
fortalecer a importância da vacinação.

Até que se vacine a maior parte da popu-
lação brasileira, com qualquer uma das vaci-
nas disponíveis, a melhor forma de combater o 
coronavírus é consumir informações de qua-
lidade (verdadeiras!), e seguir sem resistência 
às orientações preventivas oferecidas pela 
ciência. A vida vale este esforço!

Os raios da terra 
Algumas coisas que, a meu pensar, 

poderiam ter bom futuro na Paraíba, os 
minérios, por exemplo. Fala-se muito do 
algodão que, com o gado, encontrou na 
campina extensa que deu nome à grande 
cidade o maior centro brasileiro de co-
mercialização do produto. Os teares ingle-
ses não viam distância, como os america-
nos na era da agave.  

Mas Campina não só foi isso. Perto de 
mim, na mesma carteira escolar, convivi 
com Paulo Dantas. Era filho ou sobrinho 
de Silveira Dantas, dos Dantas de Teixei-
ra, grande intermediário dos minérios da 
Paraíba com o comércio importador. Vi-
zinho ao colégio, uma placa de metal com 
letras góticas chamavam para Wilson, 
Sons & Cia. E nas conver-
sas dos cafés, do Beco 31 e 
da sorveteria associavam 
a eleição de Plínio Lemos a 
suas ligações com os coro-
neis do setor de minérios. 
E há discursos dele nos 
anais da Câmara em defe-
sa dos médios e pequenos 
mineradores. Onde se es-
conde, hoje, essa riqueza? 
Ou nunca houve?

No governo de Ivan 
Bichara, com planejamento  confiado a um 
sertanejo de Cajazeiras, Francisco Sales 
Cartaxo Rolim, apostou-se nas possibili-
dades minerais da Paraíba. De simples de-
partamento, o setor passou a Secretaria 
de Estado. Eu mesmo subi a serra do Cuité 
para ouvir expressões do povo sobre o seu 
meio de vida principal, o minério extraído 
à unha. Ivan visava colocar nessas mãos 
instrumentos menos torturantes.

E passou. Nunca mais ouvi palavras 
de ênfase a uma atividade que poderia 
empregar cinco ou mais vezes os 8 mil ga-
rimpeiros dos registros de hoje. 

Numa das travessias pelo Seridó, 

vindo de Caicó, onde fora deixar, há mais 
de 25 anos, o Dr. Fabiano Gonzaga Rodri-
gues, nesse tempo aspirante do Exército 
como dentista, a noite faiscava de raios 
iluminando a malacacheta da estrada. A 
meu lado vinha um velho que me corrigiu 
quando estranhei raio sem chuva nem tro-
vão: “Esse raio aí não vem de graça, nem 
de nenhuma chuva, meu amigo. Aqui, a pe-
draria é que atrai o raio. Eles vêm à força 
da scheelita incrustada no tabuleiro seco”. 

Pé na alpercata, surrado de vestes, o 
velhinho não aparentava saber tanto. E 
mais ainda: saber dizer. 

Não sei, hoje, como anda essa rique-
za potencial do nosso Semiárido. Como 
não lembro até onde prosperou a antiga 

secretaria. Sei que, num 
dos gabinetes da antiga 
Camargo Correia, onde fui 
entrevistar doutor João 
Agripino, cravei os olhos 
num mármore de raias 
negras no saguão de aces-
so. “Não é mármore não, 
negro, você  parece não 
vir da Paraíba. Isto é gra-
nito paraibano, uma das 
nossas riquezas encober-
tas”. Deu-me vontade de 

dizer: “E por que o senhor não descobriu?” 
Mas fiquei na minha. 

Agora, como o João é outro, com idade 
de filho, volto a repisar: a cidade cresceu, 
inchou, mercê da estrutura de conforto 
e das possibilidades de sobrevivência do 
meio urbano. Essa estrutura e suas ofer-
tas viraram inferno. Nem no elevador os 
verticais da vida estão protegidos. A pan-
demia mostra isso. Será tão remoto sair do 
diapasão comum, da política pela política, 
para se tentar reverter o quadro?  As boas 
terras brejeiras estão mais no cartório do 
que na terra. Por que não jogar o alpiste 
fora do urbano?

Discursos políticos 
e análises jornalísticas 
de profundidade não 
conseguiram tocar os 

corações e mentes 
dos cidadãos   

 Pé na alpercata, surrado 
de vestes, o velhinho não 
aparentava saber tanto. 
E mais ainda: saber dizer. 
Não sei, hoje, como anda 

essa riqueza potencial...   

Isabel Rodrigues 
Professora  da Universidade Católica de Santos

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Na mensagem ao Legislativo, governador João Azevêdo apresentou um balanço da gestão e as ações para 2021
O governador João Azevê-

do apresentou, nessa terça-fei-
ra (2), durante sessão remota 
de abertura dos trabalhos le-
gislativos da 19ª Legislatura, a 
mensagem do Poder Executivo 
para 2021. Na ocasião, o gestor 
fez uma prestação de contas 
das ações do governo em 2020 
e anunciou investimentos na 
ordem de R$ 5,9 bilhões em 
saúde, segurança pública, edu-
cação, segurança hídrica, in-
fraestrutura, desenvolvimento 
econômico e turismo. 

João Azevêdo também 
pontuou os desafios enfren-
tados pela gestão estadual no 
enfrentamento da pandemia 
do coronavírus ao considerar 
2020 “um ano repleto de sacri-
fício, aprendizado e dor” e que 
impôs a necessidade de um 
reordenamento social, econô-
mico e sanitário. 

Dentre as ações mencio-
nadas por ele para combater 
a covid-19 estão a abertura de 
mais de mil leitos exclusivos 
para tratamento do novo vírus; 
implantação do Hospital Soli-

dário, em Santa Rita, do Hos-
pital de Clínicas de Campina 
Grande, da unidade obstétrica 
da Maternidade Frei Damião, 
em João Pessoa; a aquisição 
de 310 mil testes rápidos; e a 
convocação de mais de 4 mil 
profissionais de saúde. “Entre 
investimentos próprios e os 
aportes federais, apenas no 
combate à covid-19 foram inje-
tados na cadeia circulante algo 
em torno de R$ 342 milhões, 
aplicados em obras, serviços, 
ações emergenciais e amplia-
ção e aperfeiçoamento da rede 
hospitalar e do aparato de se-
gurança, entre outros eixos re-
guladores”, frisou.

 Na área da Saúde, o gestor 
destacou ainda a instalação per-
manente de 132 novos leitos de 
UTI e 147 de enfermarias; as 
obras no Hospital de São Bento; 
a criação da “PB Saúde”; as mais 
de seis mil cirurgias do progra-
ma Opera Paraíba; a destinação 
de R$ 77 milhões para compra 
de medicamentos; e o maior 
crescimento em doação de ór-
gãos e transplantes do país.

Governo anuncia R$ 5,9 bi em 
investimentos na Paraíba

Até a próxima sexta-feira, se-
rão definidos os integrantes 
das comissões permanentes 
da ALPB, informa Ricardo 
Barbosa, a quem cabe, como 
líder da maioria, definir as 
composições. Uma coisa está 
certa: nas comissões de sete 
membros, o blocão indicará 
cinco; nas de 5 membros, in-
dicará quatro.

Comissões permanentes 
Ricardo Barbosa, assim 
como afirmou à coluna 
Wilson Filho, disse que a 
bancada governista “au-
mentará nos próximos 
dias”, confirmando que os 
deputados Bosco Carneiro 
(Cidadania) e Manoel Lu-
dgério (PSD) já estão inte-
grados ao blocão. E o PP? 
“Ainda não está integran-
do o bloco”, afirmou.

Conforme a coluna antecipou, Ri-
cardo Barbosa (PSB) será o líder do 
blocão na ALPB. Ele revelou que 
esse rodízio na liderança do gover-
no, função pela qual respondia, e 
na liderança do blocão, antes ocu-
pado por Wilson Filho (PTB), esta-
va previsto há dois anos: “Mereci a 
honra e a confiança de ser o líder 
do bloco da maioria”.

Como líder do bloCão 

Governador : “anteCipar disCussões em torno das 

próximas eleições é quase um Crime de lesa-pátria” 

banCada mais robusta 

A mensagem do governador João Azevêdo na abertura dos trabalhos legislativos da ALPB trouxe, no 
recorte administrativo, notícias alvissareiras quanto às ações que se projetam para os próximos dois anos, 
nos segmentos de saúde, educação, segurança pública, segurança hídrica, desenvolvimento econômico, 
infraestrutura e turismo, que envolvem investimentos de R$ 5,9 bilhões. Não menos importante foi o re-
corte político a que o governador fez menção, ao referir-se ao equilíbrio que deve prevalecer nas relações 

entre os agentes políticos e entre as instituições: “É chegada a hora de reinventarmos o próprio exer-
cício da política e das governanças resultantes. Sabemos hoje, com estrondoso sacrifício, o elevado 
preço a ser pago quando divergências ideológicas e personalismos mesquinhos abocanham o 

debate coletivo. Não há mais espaço para os inconsequentes, os aventureiros e os oportunistas 
travestidos de benfeitores, heróis ou mitos de barro”. O gestor fez um apelo para que os fu-

turos embates eleitorais não embacem, de modo intempestivo, o foco que é necessário ter 
para os problemas emergenciais: “Deixemos 2022 para o próximo ano. Não atropelemos 
o calendário nem alteremos a agenda da emergência sanitária e do desenvolvimento 
econômico e social. Antecipar discussões em torno das próximas eleições – creiam, senho-
ras e os senhores – é quase um crime de lesa-pátria. É nocivo, é supérfluo”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Após fazer menção à importância da “cumpli-
cidade da população”, por meio do Orçamento 
Democrático, na construção das políticas públi-
cas, o governador citou outro instrumento que 
reverbera nos encaminhamentos daquelas: 
“Para este ano, teremos ainda o reforço das 
emendas impositivas, cujos objetivos, não temos 
dúvidas, coincidirão com o mesmo olhar estra-
tégico da população”.

emendas impositivas “Com o 
olhar estratéGiCo da população” 

“usemos timbres moderados” 

“bateremos em sua porta” 

Ainda na mensagem, o governador defen-
deu a união de todos para o enfrentamento 
dos desafios que se projetam, sem radica-
lização: “O futuro, seja com qual cores se 
anuncie, só poderá ser exercitado caso use-
mos timbres moderados. Pintado a milhões 
de mãos, numa corrente inquebrantável de 
paraibanidade orgânica e brasilidade civil”. 

E o prefeito Cícero Lucena (PP) achou positivo para 
a sua gestão que um correligionário tenha sido elei-
to para presidir a Câmara dos Deputados. E disse, 
numa emissora de rádio, que não se furtará em pro-
curar Arthur Lira (PP): “É um aliado, e com certeza 
nós bateremos em sua porta para buscar recursos 
para João Pessoa”.

Água, segurança pública e educação
Em infraestrutura hídrica, o governador 

anunciou o início das obras da barragem de 
Porcos, em Pedra Lavrada, e a licitação das 
barragens do Espinho Branco, em Patos. Ainda 
serão licitadas as barragens de Camaratuba e 
Gurinhém, que irão receber as águas da trans-
posição do Rio São Francisco, além das de Parari, 
Sumé, Alcantil, São José de Espinharas, Santa 
Luzia, Catingueira, Sousa, Uiraúna, Pombal, 
Bernardino Batista e Cajazeirinhas. O Governo 
do Estado projeta investir ainda R$ 61 milhões 
em perfuração de poços.

Na segurança, ele evidenciou os números 
positivos do Anuário de 2020 que comprovou 
reduções de 47% nos assaltos a banco, 23% nos 
roubos gerais, 20% nos roubos a veículos e a 
terceira menor taxa de assassinatos no Nordeste, 
além das 11 mil operações policiais preventivas 
e das apreensões de 3.500 armas de fogo e de 
4,5 toneladas de drogas.

Dentre os investimentos em educação 

elencados pelo governador em sua mensagem 
à Assembleia Legislativa estão a criação da 
plataforma “Paraíba Educa”, a posse de mil 
professores concursados e a convocação de 594 
educadores. Ele também evidenciou a constru-
ção de 51 ginásios esportivos e a implemen-
tação de novas escolas em tempo integral que 
chegarão a todos os municípios da Paraíba este 
ano. “Tudo o que for investido nessa área, aí 
incluído o reajuste de 12,84% no piso salarial 
do magistério, é garantia plena de retorno no 
futuro”, sustentou.

No setor turístico, ele celebrou a consolidação 
do Polo Turístico Cabo Branco, que iniciará as obras 
dos três primeiros empreendimentos, recebendo 
um aporte de 600 milhões de reais, gerando 9 mil 
empregos diretos e indiretos, e a construção do 
Centro de Convenções de Campina Grande.

Inclusão com maIs EsPoRtE E cultuRa

n João Azevêdo também evidenciou as políticas públicas 
e inclusivas executadas pela gestão no ano passado, a 
exemplo do aumento no valor do Cartão Alimentação 
durante a fase mais crítica da pandemia, o pagamento do 
abono natalino, a aquisição e distribuição de mais de 10 
mil toneladas de alimentos e 10 milhões de litros de leite, 
expansão da “Patrulha Maria da Penha”,  implantação do 
Centro de Igualdade Racial João Balula, de restaurantes 
populares, casas de acolhida, adoção de tarifas sociais 
para pagamento de contas de água e a instalação do 
Centro de Atendimento ao Autista, em João Pessoa.

 n Ele ainda detalhou ações no esporte, na cultura e na 
habitação e anunciou novos investimentos em mobilida-
de urbana. “Já temos em execução ou para iniciar obras 
de sete novas estradas asfaltadas, perfazendo 102,8 km. 
Também em obras, estamos recuperando 129,2 km em 
quatro importantes rodovias. Além disso estamos implan-
tando novas estradas fazendo a ligação asfáltica para oito 
povoados ou distritos, no novo programa “Estradas da 
Cidadania”. São 35 obras de mobilidade urbana em di-
versas cidades da Paraíba, algumas em execução e outras 
prestes a iniciar. Além dessas, já autorizadas, até o final 
deste mês de fevereiro lançaremos um grande pacote de 
obras rodoviárias, com novas estradas e recuperação de 
rodovias estaduais”, acrescentou.

Na sessão remota da Assembleia Legislativa da Paraíba, chefe do Executivo relatou os desafios e os planos para assegurar o desenvolvimento da Paraíba

Foto: Divulgação/ALPB
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Reajuste aprovado pela Aneel começa a valer amanhã e abrange seis municípios do interior paraibano

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
aprovou ontem, a 5ª revi-
são tarifária da Energisa 
Borborema, com aumento 
médio de 5,21%, sendo de 
8,61% para consumidores 
ligados na alta tensão e de 
4,6% para consumidores 
conectados na baixa tensão. 
Os valores passam a valer 
amanhã, 4.

A Energisa Borborema 
atende a seis municípios no 
interior da Paraíba, abran-
gendo 510 mil habitantes 
no total, com 219,5 mil uni-
dades consumidoras.

O reajuste aprovado 
pela agência reguladora 
considera os efeitos do so-
corro financeiro às distri-
buidoras no ano passado. 
Segundo a área técnica da 
Aneel, sem as medidas im-
postas por conta da pan-
demia da covid-19, o efeito 
médio do reajuste seria de 
8,51%.

Medida Provisória
Já o diretor-geral da 

Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), André 
Pepitone, defendeu ontem, 
2, a aprovação da Medida 
Provisória 998, que traz 
uma série de dispositivos 
e mudanças nas regras do 
setor elétrico. Pepitone 
afirmou que a medida é de 
extrema importância para 
ajudar a conter a escalada 
das contas de luz, principal-
mente por conta da pres-
são do aumento dos custos 
setoriais e de geração, por 
conta do nível dos reserva-
tórios.

O novo presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), quer votar o 
texto amanhã, 4. Por se tra-
tar de uma medida provi-
sória, o texto passou a valer 
desde sua edição pelo pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, no ano passado. 
Mas, para se tornar lei de-
finitiva, ela precisa passar 
pelo crivo dos senadores 
até o dia 9 de fevereiro.

Pepitone afirmou que a 
MP traz medidas para cor-
rigir algumas distorções 
no setor elétrico e que há 
muito tempo o setor elé-
trico tem necessidade de 
modernização de seu mar-
co legal. Propostas nesse 
sentido chegaram a ser dis-
cutidas nos últimos anos 
no Congresso, mas não ti-
veram força política para 
aprovação

“A MP limita subsí-
dios, permite a realização 
de leilões de capacidade 
de energia, algo que o país 
está precisando fazer com 
urgência, reduz tarifas das 
concessionárias licitadas 
pela Eletrobras e também 
destina saldo que estão re-
presados para modicidade 
tarifária”, citou o diretor-
geral. “A não aprovação é 
uma perda de oportuni-
dade para o consumidor 
de energia, sobretudo da 
região Norte e Nordeste”, 
completou Pepitone.

Marlla Sabino 
Agência Estado

Tarifas da Energisa Borborema 
têm aumento médio de 5,21% 

Novos rumos

Depois de 27 anos à frente da Amazon,
Jeff Bezos deixa o comando da empresa

O executivo-chefe da 
Amazon, Jeff Bezos, funda-
dor da empresa, passará, 
no terceiro trimestre des-
te ano, à função de diretor 
executivo. O aviso foi dado, 
ontem, em meio a um ba-
lanço feito pela companhia. 
Bezos deixa o comando de 
uma das maiores empre-
sas pontocom do mundo 
após 27 anos para dar lu-
gar a Andy Jassy, hoje CEO 
da Amazon Web Services, 
negócio de computação em 
nuvem da empresa.

Bezos comunicou a 
mudança através de um 
e-mail enviado aos funcio-
nários da Amazon. No texto, 
ele afirmou que pretendia 
concentrar suas energias 
e atenção em novos produ-
tos e iniciativas. Sobre seu 
sucessor, Bezos ressaltou 
a popularidade de Andy 
dentro da empresa. “Ele 
será um líder notável e tem 
toda a minha confiança. A 

Amazon não poderia estar 
melhor posicionada para o 
futuro”, destacou no comu-
nicado.

O bilionário continuará 
na Amazon, mas ocupará o 
cargo de presidente-execu-
tivo do conselho adminis-
trativo da empresa. Especu-
la-se que essa “atenção em 
novos produtos” a qual ele 
se referia no e-mail, tenha 
como propósito atuações 
junto ao jornal The Washin-
gton Post, do qual também 
é dono desde 2013, na em-
presa aeroespacial Blue 
Origin e nas entidades fi-
lantrópicas que mantém, a 
Day One Fund e Earth Fund.

Nascido em 12 de ja-
neiro de 1964 em Albu-
querque, no Novo México, 
o empresário norte-ameri-
cano fundou a Amazon aos 
30 anos de idade, ao largar 
um promissor cargo em 
Wall Street para abrir uma 
livraria virtual nos primór-

Foto: Divulgação/Amazon

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes 
em Campina Grande, que 
integra a rede hospitalar 
do Governo do Estado, 
prestou no mês de janei-
ro 7.369 atendimentos 
no setor de emergência 
e realizou 708 cirurgias. 

De acordo com da-
dos do Hospital de Trau-
ma de Campina Grande, 
dos 7.369 atendimentos, 
1.044 foram vítimas de 
queda, seguida dos aci-
dentes de moto (768). 
Outros casos de emer-
gência registrados na 
unidade de saúde foram 
acidente de automóvel 
(45),  agressão física 
(82), vítimas de pro-
jéteis de arma de fogo 
(38) e arma branca (19), 
atropelamentos (45) e 
acidentes com bicicleta 
(71). Os demais atendi-
mentos médicos foram 
na clínica médica e na 
pediatria. 

Em 2020, no mes-
mo período foram rea-
lizadas 769 cirurgias 
e atendidas 8.240 pes-
soas sendo registrados 
692 atendimentos a ví-

timas em acidentes de 
motos. Também houve 
atendimentos a vítimas 
de arma branca (23), 
de projéteis de arma de 
fogo (27), queimaduras 
(56), atropelamentos 
(45), acidentes com bi-
cicleta (68), acidentes 
de carro (69) e quedas 
(1.161). 

Conforme o relató-
rio, o município de Cam-
pina Grande registrou 
364 acidentes de motos 
em janeiro, seguido por 
Queimadas (24), Puxi-
nanã (19), Alagoa Gran-
de (19) e Juazeirinho 
(13). 

A unidade de saúde 
disponibiliza 298 leitos, 
301 médicos, sendo 64 
em regime de plantão 
presencial 24 horas.  O 
hospital dispõe de seis 
salas no bloco cirúrgico. 

O Hospital de Emer-
gência e Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes 
de Campina Grande é re-
ferência em trauma para 
203 municípios da Paraí-
ba, além de alguns mu-
nicípios do Rio Grande 
do Norte, Pernambuco 
e Ceará.

Trauma de CG realiza
7,3 mil atendimentos

A Polícia Civil da Pa-
raíba identificou, ontem, a 
mulher flagrada por câme-
ras de segurança jogando 
um gato por cima de um 
muro de uma casa onde ha-
via um cão da raça pitbull. O 
cachorro atacou e causou a 
morte do felino. O fato ocor-
reu no dia 28 de janeiro, no 
bairro do Castelo Branco, 
em João Pessoa.  

O vídeo contendo ima-
gens do ataque foi gravado 
por câmeras instaladas na 
própria residência. O conte-
údo foi divulgado e teve re-
percussão em redes sociais. 
Equipes da Delegacia de Cri-
mes Ambientais passaram a 
investigar o caso e consegui-
ram identificar e localizar a 
mulher que praticou o delito.  

A mulher já foi intimada 
para prestar depoimento em 
inquérito instaurado na dele-
gacia e deverá responder por 
prática de crimes de maus-

O câncer de mama to-
mou o lugar do câncer de 
pulmão e se tornou a for-
ma mais comum da doença, 
disse a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) ontem.

“Pela primeira vez, o 
câncer de mama constitui 
agora o câncer de ocorrên-
cia mais comum em todo o 
globo”, disse Andre Ilbawi, 
especialista em câncer da 
OMS, em entrevista coletiva 
na sede da Organização das 
Nações Unidas (ONU) antes 
do Dia Mundial do Câncer, 
amanhã (4).

Segundo lugar
O câncer de pulmão foi 

o tipo mais comum nas últi-
mas duas décadas, mas ago-
ra está em segundo lugar, à 
frente do câncer colorretal, 
o terceiro mais dissemina-
do, explicou Ilbawi.

Ele observou que a 
obesidade feminina é um 
fator de risco comum no 
câncer de mama e também 
está elevando os números 
gerais do câncer.

Avanço
À medida que a po-

pulação global cresce e a 
expectativa de vida aumen-
ta, o câncer deve se tornar 
mais comum, avançando 
dos 19,3 milhões de casos 
novos por ano em 2020 
para cerca de 30 milhões 
em 2040, segundo o espe-
cialista.

A pandemia de coro-
navírus está prejudicando 
o tratamento de câncer em 
cerca de metade dos paí-
ses analisados, disse Ilba-
wi, ressaltando os atrasos 
de diagnósticos, o estresse 
extremo dos profissionais 
de saúde e o impacto nas 
pesquisas.

Mulher que jogou gato 
para cão é identificada

OMS: câncer de mama é 
o mais comum no mundo

A mulher já foi intimada 
para prestar depoimento 
em inquérito instaurado 
na delegacia e deverá 

responder por prática de 
crimes de maus tratos 

contra animais, previstos 
na Lei Nº 1.095/2019

Jeff Bezos comunicou a mudança 
através de um e-mail enviado 
aos funcionários da empresa

A não aprovação é 
uma perda de 

oportunidade para o 
consumidor de energia, 

sobretudo da região 
Norte e Nordeste 

-tratos contra animais, pre-
vistos na Lei Nº 1.095/2019.  

A legislação foi altera-
da em setembro de 2020 e 
aumentou a pena para os 
transgressores. Quem for 
condenado por esse crime 
pode receber pena de dois a 
cinco anos de reclusão. A mu-
dança na lei beneficia princi-
palmente animais domesti-
cados como cães e gatos.

Reuters

Balanço  
O lucro líquido da Amazon mais do que 

dobrou no quarto trimestre de 2020. A com-
panhia obteve US$ 7,2 bilhões no período, ou 
US$ 14,09 por ação diluída, um avanço ante 
os US$ 3,3 bilhões, ou US$ 6,47 por ação, de 
igual período de 2019. O resultado superou 
com folga a previsão de lucro de US$ 7,19 
por ação dos analistas ouvidos pela FactSet, 
informou a Agência Estado.

As vendas da companhia ficaram em US$ 
125,6 bilhões no quarto trimestre do ano pas-
sado, também acima dos US$ 87,4 bilhões de 
igual período de 2019. Excluindo-se o US$ 
1,7 bilhão de impacto favorável do câmbio, as 
vendas líquidas tiveram crescimento de 42% na 
comparação anual, aponta a empresa.

dios da internet comercial. 
A iniciativa deu tão certo 
que a Amazon se tornou 
uma das maiores empre-

sas do mundo no ramo do 
comércio eletrônico, com 
operações, inclusive, no 
Brasil.



Paraíba
Parque no Roger
Área onde existiu o “Lixão do Roger”, na capital, 
será revitalizada. No local será implantado o 
Parque Ecológico do Roger. Página 8 Fo
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Vacinas irão reforçar o Plano Estadual de Vacinação Contra a covid-19 e serão usadas para imunizar idosos e profissionais de saúde

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Estado deve receber, até sábado, 
mais 50 mil doses da CoronaVac

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3 de janeiro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

Paraíba era, até ontem, o sexto estado do país que mais tinha vacinado contra a covid-19, tendo aplicado 42.658 doses dos imunizantes contra a doença

Foto: Fotos Públicas

  

Um novo lote com pelo 
menos 50 mil doses da Coro-
naVac é previsto para chegar 
à Paraíba entre a sexta-feira 
(5) e o sábado (6), de acordo 
com informação dada ontem 
pelo secretário de Saúde do 
estado, Geraldo Medeiros. 
Essas vacinas serão usadas 
para reforçar o Plano Esta-
dual de Vacinação contra a 
Covid-19.

Ainda de acordo com 
Geraldo Medeiros, existe 
uma possibilidade de que 
parte das vacinas possam 
ser usadas para vacinar 
cerca de 9 mil professores 
que trabalham com ensino 
infantil e fundamental I no 
estado, porém a definição 
da inclusão desse grupo só 
deve acontecer após reunião 
uma reunião extraordinária 
da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB).

“Assim que as vacinas 
chegarem, iremos imediata-
mente iniciar a distribuição 
para as cidades do estado. 
70% delas vão ser para os 
idosos, e as demais para o 
restante dos trabalhadores 
da saúde”, afirmou o secretá-
rio em entrevista à TV Cabo 
Branco.

No total, a Paraíba já 
recebeu 167.480 doses de 
vacinas contra a covid-19, 
distribuiu 97.926 entre as 
gerências regionais de saú-
de e mantém 6.718 como 
reserva técnica. Chegaram 
ao estado doses da Corona-
Vac, produzida pelo Instituto 
Butantan de São Paulo, e da 
AstraZeneca, produzida pela 
Fiocruz.

Até ontem a Paraíba era 
o sexto estado do Brasil que 
mais tinha vacinado contra a 
covid-19, com 42.658 doses 
aplicadas nos grupos priori-
tários na primeira etapa do 
plano estadual.

SES registra mais 14 mortes provocadas pelo coronavírus
André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Foram registrados ontem 
867 novos casos da covid-19 e 
14 mortes na Paraíba, segundo 
dados da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Com os números no-
tificados ontem, o estado alcança 
193.465 casos confirmados da 
doença causada pelo novo coro-
navírus, 4.082 mortes em decor-
rência da covid-19 e um total de 
149.242 casos de pessoas que se 
recuperaram da doença.

Ainda de acordo com o 
boletim coronavírus, entre os 

confirmados ontem, 103 (12%) 
são casos de pacientes hospi-
talizados e 764 (88,11%) são 
leves. Até terça-feira, 595.667 
testes para diagnóstico da co-
vid-19 foram realizados.

Das 14 mortes confirmadas 
ontem, sete foram nas últimas 
24 horas entre a segunda-fei-
ra e a terça-feira. No geral, os 
óbitos ocorreram entre os dias 
10 de janeiro e 1° de fevereiro, 
sendo dois deles em hospitais 
privados e os demais em hos-
pitais públicos. 

Cinco municípios concen-
tram 463 novos casos, o que 

corresponde a 53,40% dos 
casos registrados nesta terça. 
São eles: João Pessoa, com 
247 novos casos, totalizando 
50.496; Campina Grande, com 
141 novos casos, totalizando 
17.487; Patos, com 30 novos 
casos, totalizando 7.861; São 
José de Piranhas, com 25 no-
vos casos, totalizando 943; Boa 
Vista, com 20 novos casos, to-
talizando 219.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é de 
50%. Fazendo um recorte ape-
nas dos leitos de UTI para adul-

tos na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocupa-
ção chega a 51%. Em Campina 
Grande estão ocupados 62% 
dos leitos de UTI adulto e no 
Sertão 60% dos leitos de UTI 
para adultos. De acordo com 
o Centro estadual de regulação 
hospitalar, 24 pacientes foram 
internados nas últimas 24h. 

Mais de mil casos
João Pessoa (50.496); 

Campina Grande (17.487); Pa-
tos (7.861); Guarabira (5.660); 
Santa Rita (4.930); Cabedelo 
(4.791); Sousa (4.680); São 

Bento (4.150); Cajazeiras 
(3.923); Bayeux (3.159); Ma-
manguape (3.062); Queima-
das (2.003); Monteiro (1.946); 
Pombal (1.937); Ingá (1.875); 
Alagoa Grande (1.840); Ita-
baiana (1.629); Sapé (1.593); 
Catolé do Rocha (1.575); Rio 
Tinto (1.565); Pedras de Fogo 
(1.514); Esperança (1.502); 
Sumé (1.459); Mari (1.358); 
Itaporanga (1.297); Belém 
(1.248); Solânea (1.247); 
Caaporã (1.218); Conde 
(1.203); Itapororoca (1.194); 
Lagoa Seca (1.194); Alagoinha 
(1.160) e Brejo do Cruz (1.042).

Por meio da saliva

UFPB testa nova técnica para detectar covid-19
A Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) deu início 
à validação de uma nova téc-
nica que utiliza inteligência 
artificial para detecção de 
covid-19, por meio da saliva. 
A coleta das amostras está 
sendo realizada em membros 
da comunidade acadêmica 
submetidos ao teste RT-PCR 
na Sala de Testagem instalada 
no Centro de Ciências Médi-
cas (CCM), no campus I, e a 
meta é de atingir pelo menos 
1 mil amostras na universida-
de para validação do método 
de triagem, que ainda preci-
sa ser aprovado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa).

De acordo com a coor-

denadora do Laboratório de 
Biologia Molecular (Labimol/
CCM) da UFPB, Profa. Eloíza 
Helena Campana, a coleta 
das amostras já foi iniciada 
e no Labimol foi instalado 
um espectrômetro, equipa-
mento portátil que dispõe de 
um programa de inteligên-
cia artificial para detecção 
da presença do vírus SARS-
COV2. A equipe que atuará 
diretamente na validação da 
nova técnica na universida-
de é de aproximadamente 15 
pessoas, entre professores, 
alunos e técnicos.

“Junto com a coleta da 
Sala de Testagem, vamos fazer 
a coleta da saliva em pessoas 
da comunidade acadêmica 

que aceitem 
participar da 
validação da 
técnica, me-
diante termo 
de consen-
timento. Fa-
remos a co-
leta de uma 
amostra da 
s a l iva  e m 
um frasco, 
um procedi-
mento rápido, não-invasivo 
e sem custo para o voluntário, 
porque já está sendo finan-
ciado pelo Governo Federal”, 
explicou Eloíza, que é docente 
do Departamento de Ciências 
Farmacêuticas.

As amostras coletadas 

serão anali-
sadas pelo 
equipamento 
em aproxi-
madamente 
dois minutos 
– bem mais 
rápido, por-
tanto, do que 
o PCR, cujo 
r e s u l t a d o 
tem sido li-
berado pela 

universidade em até 48 ho-
ras. No entanto, a coordena-
dora do Labmol explica que a 
técnica é uma nova tecnolo-
gia que pode contribuir para 
ampliar as possibilidades de 
monitoramento da covid-19 
no Brasil, mas não substitui o 

exame molecular. “Essa vali-
dação será muito importan-
te para a implementação de 
uma técnica de triagem mais 
rápida e em larga escala em 
nosso país, mas o PCR conti-
nuará sendo o exame de re-
ferência para o diagnóstico”, 
esclareceu.

A UFPB é uma das nove 
universidades federais que 
iniciaram a validação do mé-
todo de triagem e recebeu, no 
final do ano passado, uma 
verba de R$ 3 milhões do Go-
verno Federal para viabilizar 
a iniciativa, inserida no proje-
to Laboratório de Campanha, 
financiado pelo Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI). 

O projeto, que busca 
ampliar a capacidade de tes-
tagem da covid-19 nos esta-
dos, envolve 13 universidades 
públicas, sendo mais três no 
Nordeste - federais de Per-
nambuco (UFPE) e do Oeste 
da Bahia (UFOB) e a Universi-
dade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), também na Bahia.

Três laboratórios da 
UFPB têm auxiliado nesse 
diagnóstico de covid-19 na 
Paraíba, realizando análises 
das amostras colhidas pela 
Secretaria de Saúde do Esta-
do e pelas secretarias de saú-
de municipais, em parceria 
com o Laboratório Central 
de Saúde Pública da Paraíba 
(Lacen-PB).

Sistema utiliza 
inteligência artificial para 

detecção da covid-19. 
A coleta de amostras 
está sendo feita entre 
membros da UFPB.

ÚltiMas dosEs RECEBidas PEla PB

n 18/01   114,8 mil (Coronavac) 

n 25/01    36,6 mil   (Oxford-AstraZeneca)

n 26/01    16,6 mil   (CoronaVac)
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Droga estava escondida num fundo falso de uma caminhonete e seria entregue em Natal, no Rio Grande do Norte
A Polícia Rodoviária Fe-

deral apreendeu no início da 
tarde dessa terça-feira (2), 
aproximadamente 60kg de 
cloridrato de cocaína, também 
conhecido como pasta base, 
transportados em fundo falso 
de uma caminhonete. Um ho-
mem de 38 anos, condutor do 
veículo foi preso em flagrante 
durante a abordagem. 

A abordagem ao veícu-
lo Fiat Strada aconteceu na 
BR-230, próximo à entrada 
do município de Itabaiana. O 
motorista apresentou grande 
nervosismo durante a fiscali-
zação e entrou em contradi-
ção em relação à viagem. Os 
policiais desconfiaram tam-
bém do assoalho da carro-
ceria, que apresentava sinais 
de que havia sido mexido. 

No fundo falso do veículo 
foram encontrados aproxi-
madamente 60kg de pasta 
base de cocaína, avaliados 
em mais de R$ 7,5 milhões. 
A polícia está investigando 
a origem da droga que tinha 
como destino final a cidade 
de Natal, capital do Rio Gran-
de do Norte. 

O homem, que não pos-
suía antecedentes criminais, 
foi preso em flagrante e con-
duzido à Polícia Civil. Ele de-
verá responder pelo crime 
de tráfico de drogas.

Pasta base de cocaína avaliada 
em R$ 7,5 mi é apreendida na PB

Feminicídio

Acusado de assassinato faz 
ameaças a família da vítima

O delegado Ademir 
Fernandes já solicitou a 
justiça de Bayeux a pri-
são preventiva de Adriano 
Vieira Cruz, 38 anos, apon-
tado como autor do femini-
cídio de sua esposa, Maria 
Adriana Costa da Cruz, de 
37 anos, ocorrido na ma-
drugada do dia 26 do mês 
passado. Ontem, familia-
res da servidora pública 
municipal se mostravam 
revoltados e disseram que 
estão recebendo ameaças 
por parte do marchante 
que tem afirmado que vai 
matar a família de Adriana. 
Ele já esteve na casa onde 
residem os filhos dele e da 
vítima querendo seus do-
cumentos pessoais.

“Se ele quiser os docu-
mentos terá que pegar na 
delegacia. Quero ver como 
vai viver sem documentos, 
sem trabalho e fugindo”, 
argumentou o delegado em 

relação a Adriano que está 
com a ideia, segundo infor-
mações, de fugir e tentar se 
livrar da cadeia.

Maria Lucilene, irmã 
de Adriana, disse que ela e 
seus familiares estão rece-
bendo constantes ameaças 
por parte de Adriano. “Es-
tamos vivendo com medo, 
sem lugar para ficar”, disse 
revoltada. José Maria da 
Silva, pai da vítima, disse 
que somente vai ficar sos-
segado com a prisão do cri-
minoso.

Adriana foi morta a fa-
cadas e o corpo dela foi en-
contrado enrolado em um 
lençol, em cima da cama 
de casal totalmente ensan-
guentado, por uma filha de 
11 anos. Ela havia dormido 
com o assassino que não 
queria deixar a casa, mes-
mo a servidora municipal 
ter afirmado que não que-
ria mais viver com ele.

Maria Adriana foi 
casada com o marchante 
por 21 anos e resolveu se 
separar após ter conheci-
mento que o marido esta-
va com outra mulher, no 
entanto, ele não aceitava 
o fim do relacionamen-
to e passou a ameaçá-la, 
mesmo tendo uma medi-
da protetiva. Ela era mãe 
de Biro do Passinho, in-
fluenciador digital.

Adriano Vieira é procurado 
pelo assassinato da esposa

A Polícia Militar, em 
parceria com a Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
através da Semob, Semam 
e Semusb vai continuar 
com ações em João Pessoa 
para combater poluição 
sonora e evitar aglome-
ração, principalmente em 
praças públicas, na orla da 
capital, como também em 
bares e restaurantes.

Na Operação João 
Pessoa Segura, realizada 
no fim de semana, foram 
aplicados pelos órgãos 
fiscalizadores da Prefei-
tura de João Pessoa, vinte 
e dois autos de infração, 
com a apreensão de duas 
motos, de nove equipa-
mentos amplificadores 
de som (caixas acústica, 
caixas portáteis e som 
estilo ‘paredão’), além da 
aplicação de duas notifi-
cações por falta de Licença 
Ambiental e um Termo de 
Apresentação de um som 
(paredão). 

A participação da Po-

lícia Militar na operação, 
através do Batalhão Am-
biental, idealizada pela Se-
cretaria Segurança Urba-
na e Cidadania (Semusb), 
aconteceu na madrugada 
de domingo (31) visando 
coibir práticas crimino-
sas, além de fiscalizar e 
combater aglomerações. 
“O intuito da operação é 
promover o bem-estar da 
população, fazendo com 
que as pessoas se sintam 
seguras nas praças e orla 
da capital”, disse João Al-
meida, da Semusb.

Os alvos da operação 
do fim de semana foram: 
Praça da Paz (Bancários), 
Zona Sul, além das orlas de 
Manaíra e Bessa. A Praça 
da Paz e uma conveniên-
cia em Manaíra foram os 
locais mais preocupantes, 
onde os decretos muni-
cipais e estaduais foram 
descumpridos, desde o 
horário de funcionamento 
dos estabelecimentos até 
a aglomeração de pessoas.

Operação acaba com 
festas ilegais em JP

PF cumpre mandado judicial e 
apreende documentos em CG 

Agentes da Polícia Fede-
ral cumpriram em Campina 
Grande mandados de busca e 
apreensão, de equipamentos 
eletrônicos e documentos. A 
ação faz parte da Operação 
“Tropicana” iniciada em Ser-
gipe e foi determinada pela 
4ª Vara Criminal daquele es-
tado. Também foram cum-
pridos mandados de prisão 
em São Paulo e Pernambuco.

A operação iniciada na 
sexta-feira (29) teve o resul-
tado divulgado, pela Polícia 
Federal em Sergipe, nessa 
segunda-feira (1). A Opera-
ção “Tropicana” foi desenca-

deada com o objetivo de de-
sarticular uma organização 
criminosa voltada ao tráfico 
de drogas e lavagem de di-
nheiro, em várias cidades 
do país.

Além de Campina Gran-
de, os agentes federais tam-
bém cumpriram mandados 
de busca e apreensão em 
Arcoverde (PE) e Aracaju 
(SE) com a prisão de um 
casal. Nas investigações fi-
caram comprovadas que os 
suspeitos de envolvimento 
com o tráfico de drogas não 
possuíam ocupação licita 
e movimentavam grandes 

quantias em dinheiro em 
suas contas bancárias. 

Um dos investigados 
apontado como chefe da facão 
criminosa foi indiciado pela 
prática dos crimes de tráfico 
de drogas interestadual, la-
vagem de dinheiro e organi-
zação. A esposa do chefe da 
Orcrim, também foi indiciada 
por lavagem de dinheiro. 

Durante a operação 
foram sequestrados bens 
(veículos/imóveis) no valor 
aproximado de R$ 2,5 mi-
lhões, que estavam em poder 
dos integrantes da organiza-
ção criminosa. 

Falsa médica é presa após 
aplicar o golpe do ‘aluguel’

Uma mulher que se 
passava por médica foi pre-
sa por agentes da Delegacia 
de Defraudações e Falsifi-
cações de João Pessoa pela 
prática de estelionato. Se-
gundo a delegada Andrea 
Melo, a estelionatária foi 
liberada na manhã dessa 
terça-feira (2) por determi-
nação da justiça. “Ela já foi 
indiciada e vou instaurar 
mais três inquéritos em re-
lação a outras denúncias”, 
informou a delegada.

A prisão da falsa mé-
dica ocorreu no momento 
em que ela tentava alugar 

um apartamento no centro 
de João Pessoa com as mes-
mas alegações. De acordo 
com a delegada, a golpista 
usava um perfil falso nas 
redes sociais e para alugar 
um imóvel, de preferência 
apartamento, convencia os 
proprietários dos imóveis 
sempre com a mesma con-
versa.

Pelo menos 50 pessoas 
já se apresentaram como 
vítimas e procuraram a po-
lícia para denunciar o gol-
pe. Segundo as vítimas, ela 
se apresentava nas redes 
sociais como Karla Borges. 

Após ‘fechar’ o aluguel a 
mulher fazia transferências 
falsas, agendamentos ban-
cários e uma das vítimas 
disse que chegou a receber 
cheque sem provisões de 
fundos e nunca fez o paga-
mento. Outro proprietário 
disse ter sofrido um golpe 
de R$ 26 mil.

A delegada disse que 
Karla Borges quando pro-
cura o proprietário do imó-
vel a ser alugado diz apenas 
ser médica, no entanto, não 
apresenta nenhum docu-
mento que comprove a sua 
profissão.

Abordagem ao veículo Fiat Strada 
aconteceu na BR-230, próximo à entrada 

do município de Itabaiana; foram 
apreendidos 60 quilos de pasta base
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Equipamentos serão implantados no prazo de 60 dias e fazem parte do projeto de requalificação da avenida
A Superintendência 

Executiva de Mobilida-
de Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) vai implantar 
40 novos abrigos ao longo 
da Avenida Epitácio Pes-
soa, nos próximos 60 dias. 
A iniciativa faz parte do 
projeto de requalificação 
da avenida, um dos princi-
pais corredores da cidade, 
e tem o objetivo de melho-
rar a segurança e o confor-
to dos usuários do sistema 
de transporte público da 
capital, que embarcam ou 
desembarcam no trecho. 

Os novos abrigos têm 
design moderno, projetados 
de maneira que atendam os 
conceitos mais recentes de 
conforto, segurança e aces-
sibilidade, e serão implan-
tados nos dois sentidos da 
avenida. São equipamentos 
mais amplos (com cinco 
metros de largura), confec-
cionados com material leve 
e mais resistente às intem-
péries, a sua cobertura é 
termo acústica, reduzindo 
o calor nos dias de sol mais 
intenso e atenuando o ba-
rulho nos dias de chuva, 
proporcionando mais con-
forto aos usuários durante 

o tempo de espera no pon-
to de parada do coletivo. A 
acessibilidade para os usuá-
rios cadeirantes é outro di-
ferencial importante desses 
novos abrigos, facilitando 
o acesso das pessoas com 
deficiência ao transporte 
público. 

O superintendente da 
Semob-JP, George Morais, 
falou a respeito desses no-
vos equipamentos. “Inicia-
mos a instalação desses 
abrigos novos na Epitácio 
Pessoa e já estão em pro-
cesso de montagem nos 
pontos de parada. Nossa 
expectativa é finalizar toda 
a instalação, no máximo, em 
sessenta dias”, afirmou.

George Morais acres-
centou que “a população 
usuária vai perceber mais 
conforto, segurança e aces-
sibilidade para os cadeiran-
tes, porque também é com-
promisso da nossa gestão 
assegurar que essas pes-
soas a cada dia tenham o 
seu direito garantido. Por 
isso, a nossa preocupação 
em sempre incluir esse pú-
blico nos nossos projetos 
de trânsito e transporte”, 
destacou.

Epitácio Pessoa vai receber 
40 novos abrigos de ônibus

Avenida Epitácio Pessoa, um dos principais corredores viários da capital, passa por um processo urbanístico de requalificação, ganhando novas calçadas

Foto: Secom-JP

Operação Verão

Aeronaves da Sesds apoiam 
ação da Capitania dos Portos

O Grupamento Tático 
Aéreo (GTA) da Secretaria 
de Estado da Segurança e 
Defesa Social (Sesds) está 
participando da Operação 
Verão 2020/2021 - Todos 
por uma Navegação Segura. 
A parceria, que se estende 
até hoje, foi uma solicitação 
da Capitania dos Portos da 
Paraíba para que a aeronave 
do GTA apoiasse a operação 
da Marinha do Brasil, princi-
palmente no que diz respei-
to ao período do defeso. 

O defeso é uma medida 
preventiva para proteger es-
pécies marinhas nativas em 
suas fases de reprodução.

O patrulhamento no li-
toral, identificando embar-
cações para que a Capitania 
dos Portos realize aborda-
gem, é um dos objetivos do 

Foto: Secom-PB

O protesto dos motoris-
tas de transporte de cargas 
pela redução dos preços dos 
combustíveis foi suspenso 
na Paraíba. De acordo com o 
sindicato da categoria, a pre-
sença da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) nos pontos 
onde seriam feitos os blo-
queios acabou impedindo que 
os profissionais aderissem ao 
movimento nacional. A pro-
messa é de que a mobilização 
seja retomada, mas o prazo 
não foi informado.

Na segunda, dia 1º, al-
guns caminhoneiros chega-
ram a parar os veículos na 
BR-101, altura do km 2, em 
um posto de combustíveis, 
em João Pessoa. Eles também 
iniciaram uma concentra-
ção na BR-104, em Campi-
na Grande, e ainda no Porto 
de Cabedelo. Além do preço 
dos combustíveis, a categoria 
reclama a tabela mínima de 
frete e a criação do Ciot (Códi-
go Identificador da Operação 
de Transportes) pela ANTT 
(Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres). 

“A PRF ainda se encontra 
nos pontos onde ocorreriam 
os bloqueios, e a gente resol-
veu dar uma parada. Por en-
quanto, estamos em stand by, 
mas vamos conseguir nosso 
objetivo. É uma questão de 
articular melhor”, destacou 
Marcos Vieira, presidente do 
Sindicato dos Motoristas de 
Cargas, na manhã de ontem. 
Em Campina Grande, segun-
do ele, a tentativa também foi 
frustrada.

Inicialmente, a expecta-
tiva para o protesto seria da 
adesão de 18 mil caminho-
neiros no estado, sem previ-

são para terminar. Porém, a 
presença da PRF, com o apoio 
do helicóptero Acauã, da Po-
lícia Militar, impediu que a 
categoria realizasse a ação.  
“Estamos articulando outros 
protestos e vai ser assim até 
chegarmos ao nosso objetivo. 

Impactos 
A intenção do Governo 

Federal é subordinar os inte-
resses das empresas estatais 
ao mercado, ao funcionamen-
to do capitalismo financeiro.  
A Petrobras está alinhada com 
esses interesses, que não são 
nacionalistas. Com isso, não 
há perspectivas em relação 
da queda de preço. A análise é 
do economista Lucas Milanez, 
professor do Departamenteo 
de Economia da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
e, segundo ele, não há boas 
previsões.

“Quem tentou fazer essa 
greve, foram os caminhonei-
ros autônomos, o baixo clero 
do setor.  As grandes empre-
sas têm caminhões eficientes 
e tecnologia que fazem com 
que os custos não sejam tão 
elevados. São aqueles que, in-
felizmente, vão sofrer muito. 
Vai haver desemprego, redu-
ção da frota, por serem ‘peixe 
pequeno’. As grandes empre-
sas estão alinhadas com o go-
verno”, constatou.

De acordo com Milanez, 
a Petrobras tem capacidade 
de produzir petróleo e deri-
vados a preços muito baixos. 
No entanto, os preços, no 
país, têm sido alinhados com 
o preço do mercado mundial. 
O economista afirmou que 
muitos investidores inter-
nacionais se interessam por 
comprar ações e, embora a 
Petrobras seja uma estatal, ela 
negocia suas ações na bolsa e 

tem que entregar o lucro aos 
acionistas. 

O economista frisou que 
“a Petrobras está submetida 
a uma lógica voltada a bene-
ficiar seus acionistas. O que 
se precisa fazer é mudar com-
pletamente essa política e que 
possa se alinhar com os inte-
resses da população. Se o pe-
tróleo e derivados fossem ne-
gociados em Real, o diesel e a 
gasolina seriam mais baratos. 
Consequentemente, se refle-
tiria nos custos e nos preços 
das coisas internamente”.  Ele 
acrescenotou que “para isso 
acontecer, tem que mudar a 
lógica de funcionamento da 
equipe econômica que é com-
pletamente baseada nesses 
interesses financeiros e não 
no interesse nacionalista”. O 
estado brasileiro, segundo ele, 
“está submisso aos interesses 
da Petrobras”.

 
Transporte rodoviário
“O transporte rodoviário 

é fundamental para rodar a 
economia do Brasil como um 
todo, sobretudo nos estados 
do Nordeste, que têm uma 
malha rodoviária muito pe-
quena e um sistema de nave-
gação fluvial limitado. Desde 
a década de 50, a malha ro-
doviária tem sido a principal 
opção para o transporte de 
cargas. Sem as rodovias, a eco-
nomia brasileira para, como 
aconteceu em 2018”, analisou 
o economista Lucas Milanez. 

Ele explicou que a Paraí-
ba sofre o mesmo impacto, 
porque o estado não produz 
a maior parte do que é consu-
mido por aqui. “São produtos 
que vêm de outros estados. 
Isso significa dizer que de-
pendemos completamente 
do transporte dos caminho-
neiros, concluiu. 

Caminhoneiros suspendem 
mobilização nas rodovias 
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

trabalho do GTA. “Estamos 
trabalhando com o propósi-
to de contribuir com a fisca-
lização no período do defe-
so, entre outras ações. Essas 
parcerias se estabelecem 

através do compromisso, 
trabalho e seriedade para 
melhor servir a população 
paraibana”, disse o major 
Carlos Nascimento, coman-
dante do Grupamento.

Helicópteros do GTA  atuarão até hoje na operação da Capitania dos Portos

Procon-JP abre processo para 
confecção da carteira estudantil

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor está convocando as 
entidades secundaristas e uni-
versitárias representativas dos 
estudantes de João Pessoa para 
entrega da documentação para a 
análise que possibilitará a habili-
tação para confecção da Carteira 
de Identificação Estudantil (CIE) 
2021.  A convocação foi publica-
da no Semanário Oficial da Pre-
feitura Municipal de João Pessoa 
e os estudantes têm até o dia 12 
de fevereiro para procederem a 
entrega dos documentos.

Em conformidade com a lei 

12.668/2013, as entidades de-
vem entregar cópias dos seguin-
tes documentos: estatuto social 
devidamente registrado; atas 
de eleições e posse da atual di-
retoria; inscrição no CNPJ; com-
provante de conta-corrente da 
entidade ou do responsável pela 
mesma; contrato de locação do 
endereço da entidade; contrato 
de prestação de serviço com em-
presa especializada na confecção 
das carteiras estudantis; e termo 
nomeando os representante da 
entidade junto ao Procon-JP.

De acordo com o secretário 
Rougger Guerra, os documen-

tos apresentados na convocação 
anterior poderão ser reaprovei-
tados, desde que as entidades 
protocolem declaração junto ao 
Procon-JP para esse fim. “Até o 
momento, nenhuma entidade 
está autorizada a emitir o docu-
mento estudantil 2021 em João 
Pessoa, o que só poderá ocor-
rer após a finalização de todo 
o processo de habilitação das 
entidades junto à secretaria”, ex-
plica Rougger Guerra, acrescen-
tando que “quando recebermos 
a documentação das entidades 
vamos analisar cada item à luz 
da legislação”.
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Projeto realizado pela Prefeitura em parceria com o BID vai ocupar mais de 300 mil metros quadrados

Depois de mais de 15 
anos, é dado o pontapé ini-
cial para a revitalização e 
construção do Parque Eco-
lógico do Roger. A prefeitura 
da capital começa as ações 
para reestruturação da área 
que vai transformar o antigo 
“Lixão do Roger” no Parque 
Socioambiental de João Pes-
soa. Na última semana, foi 
publicado no Diário Oficial 
do Estado o chamamento pú-
blico – que segue aberto até 
o dia 25 de fevereiro – para 
que empresas possam apre-
sentar suas propostas com 
estudos técnicos e projetos 
de recuperação ambiental do 
local.

A obra faz parte do pla-
no de ação do ‘Programa João 
Pessoa Sustentável’ que, em 
parceria com o Banco Intera-
mericano de Desenvolvimen-
to (BID), vai investir mais de 
R$ 1,2 bilhão na capital parai-
bana. “A Prefeitura Municipal 
entra 50% desse valor, ou 
seja, cerca de R$ 500 milhões, 
como contrapartida para a 
realização das 60 obras e 
ações que serão primordiais 

para que a cidade cresça de 
forma planejada, combaten-
do a desigualdade urbana e 
preservando o meio ambien-
te”, comentou presidente o 
Comitê Gestor João Pessoa 
Sustentável, o prefeito Cícero 
Lucena. 

Ele acrescentou: “Fico 
muito feliz com o início des-
ses trabalhos para requalifi-
car o antigo ‘Lixão do Roger’. 
Porque quando acabou mi-
nha gestão, lá em 2004, eu 
deixei com o compromisso 
do lixão ser resolvido, pois 
as obras precisavam ser por 
parte, mas, infelizmente, 
isso não aconteceu nesses 
mais de 15 anos. Já começa-
mos a tomar as providências 
que se fazem necessárias 
para que esse parque se tor-
ne realidade”.

De acordo com o coor-
denador geral da Unidade 
Executiva do Programa João 
Pessoa Sustentável, Antônio 
Elizeu, o Parque Socioam-
biental de João Pessoa será 
construído com materiais 
sustentáveis e funcionará 
com eficiência energética 
própria. “Estamos buscando 
soluções sustentáveis e há 
uma série de ações essen-

ciais para melhorar o habi-
tat em assentamentos irre-
gulares vulneráveis, como 
as que serão realizadas na 
requalificação do ‘Lixão do 
Roger’, que vai ser transfor-
mado em um parque ecoló-
gico”. Ele frisou ainda que 
“o processo de contratação 
do serviço já está em fase 
avançada e de acordo com 
as orientações do BID, que é 
financiador do projeto jun-
to com a prefeitura. No dia 
26 de fevereiro, estaremos 
realizando a abertura das 
propostas e a partir daí, terá 
início o projeto executivo 
das obras”.

O Parque Socioambien-
tal será construído em uma 
área de 309.496 metros qua-
drados e vai contar com pista 
de corrida, trilhas ecológicas, 
ciclovia, campo de futebol, 
quadras de vôlei de areia, fu-
tebol society e futevôlei. 

“Todos esses equipa-
mentos são para que toda a 
população da cidade possa 
usufruir de um novo espaço 
completamente adaptado 
para atividades recreativas, 
esportivas e de educação 
ambiental”, acrescentou Cí-
cero Lucena.

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Área do antigo ‘Lixão do Roger’ 
será transformada em parque 

Expectativa dos moradores
Severino Ramos, de 51 anos, 

que atualmente está desempregado 
e mora nas proximidades do antigo 
‘Lixão do Roger’ há mais de duas 
décadas aguarda a revitalização da 
área. “Moro aqui na comunidade 
há 25 anos e essa notícia muito 
me alegra, porque muitos prefei-
tos chegaram aqui, falaram que 
iam fazer esse parque, mas até 
agora nenhum mudou nada. Com 
certeza vamos ter uma melhor pai-
sagem aqui dessa parte do bairro, 
vai acabar com esses matagais e 
teremos um parque muito bonito. 
Atualmente, aqui só junta o que 
não presta e quando tiver pronto 
teremos um local de lazer, uma 
praça para todos nós”.

O agente ambiental – profissão 
erroneamente conhecida como 
‘catador de lixo’, já que esse pro-
fissional coleta resíduos sólidos que 
podem ser reciclados, pois lixo não 
é reciclável – Marcos Ozório, de 49 
anos, passou a infância no ‘Lixão do 
Roger’, local que trabalha até hoje, 
também aguarda ansiosamente por 
esse parque. 

“Trabalho aqui desde os meus 
nove anos de idade, já são qua-
renta anos separando os plásticos, 
dos papéis, latinhas, garrafas de 
vidro... A gente está esperando por 
essa revitalização há mais de 16 
anos. Quando o prefeito da época 
acabou com o ‘Lixão do Roger’ e 
implantou o aterro sanitário não 
foi bom só para a população do 
Roger e João Pessoa, mas também 
para os catadores que conviviam no 
lixão e nós esperamos que através 
desse novo projeto do parque eco-

lógico, possamos mudar esse visual 
que ainda tem o local”. Ele acres-
centou que “aqui não tem mais o 
lixão, agora aqui tem só material 
reciclável que a gente coleta nas 
ruas e faz a separação aqui, isso 
já foi um avanço. Para a gente da 
reciclagem que ainda continua 
aqui, esse parque vai ser uma ma-
ravilha, ver o que antes era só lixo 
se transformar em um lugar cheio 
de plantas, crianças, brincadeiras; 
será um sonho realizado”.

Já  Nadja Kelly Martins, 36 
anos, que possui um pequeno 
mercadinho próximo à área onde 
do antigo ‘Lixão do Roger’ afirmou 
que “espero que esse parque mude 
nossa realidade. Até porque muitas 
pessoas que moram aqui depen-
diam desse lixão, pois era sua fonte 
de renda. Mas, se for ter realmente 
esse parque vão aproveitar todo 
esse terreno’. 

Para ela, “fazendo esse parque, 
vai ser muito melhor, porque aqui 
não temos uma praça para gente 
ter uma área de lazer ou praticar 
exercícios físicos, a gente quando 
quer caminhar precisa ir lá pra La-
goa (no Centro) e tendo uma praça 
para as crianças se divertirem, to-
mar uma sombrinha vai ser muito 
bom para a nossa comunidade do 
S, aqui no Roger. Tenho um peque-
no mercadinho e temos expectati-
vas que nosso comércio melhore 
com esse parque. Mas o primeiro 
passo é o início dessas obras, que 
já está em andamento, e eu espero 
que seja um local bom para todo 
mundo e que possamos ter um lazer 
para toda a comunidade”.

SobRE o antigo “Lixão do RogER”
n O antigo “Lixão do Roger” surgiu em 1958, após a extinção do primeiro depósito de 
lixo de João Pessoa, o “Lixão São Miguel”. Inicialmente, era conhecido como “Batatão” 
e seria um espaço provisório para depósito dos resíduos sólidos, que deveria existir 
por apenas três anos, porém, funcionou por mais de 40 anos. 
Sua área inicial era de 4,6 hectares, mas ao longo dos anos foi ampliado para 17 hec-
tares e todo esse espaço passou a ser local de trabalho e moradia para cerca de 180 
famílias. Foi surgindo a ocupação que hoje é conhecida como ‘Comunidade do S’.
Somente em 5 de agosto de 2003 o ‘lixão’ foi desativado e atualmente se transformou 
em um local de reciclagem. A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis (As-
tramares) é uma das que fazem a gestão dos resíduos que são separados pelos agen-
tes ambientais que ainda trabalham no local.

Arrecadação de donativos

ong une sociedade no enfrentamento da pandemia

Para unir forças contra o novo 
coronavírus, o movimento voluntário 
União Paraíba foi criado para enfrentar 
a pandemia e seus impactos através de 
organizações sociais de base comu-
nitária. A organização é uma espécie 
de sede no movimento nacional com 
a mesma finalidade, dividindo-se em 
22 estados, até o momento.

A União Paraíba é composta por 
pessoas físicas, empresas e ONGs, sem 
vínculo político. Desde maio do ano 

passado, quando foi criada, a mobili-
zação arrecadou donativos e equipa-
mentos de proteção individual, princi-
palmente de entidades privadas, que 
foram distribuídos para população em 
situação de vulnerabilidade social e 
entidades filantrópicas.

A organização se mobiliza atual-
mente para distribuir 13,5 mil face 
shields, protetores faciais, para enfer-
meiros em mais de 60 cidades da Paraí-
ba. A distribuição ocorre em parceria 
com a Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), Governo do Estado, Conselho 
Regional de Enfermagem da Paraíba 

(Coren-PB). Os equipamentos chegaram 
ao Brasil através de um doador anônimo 
do Texas, nos Estados Unidos.

Aline Fernandes, gestora do 
União Paraíba, informou que “capta-
mos doações de empresas privadas e 
doamos para comunidades e grupos 
sociais vulneráveis. Já foram doados 
máscaras, cestas básicas, álcool em 
gel e, agora, as face shields”.

Foram distribuídos 6 mil proteto-
res para toda a rede hospitalar admi-
nistrada pela SES, 5 mil para unidades 
de saúde municipais em 65 municípios 
da Paraíba, através do Coren-PB, 300 

para os catadores de materiais de reci-
cláveis de associações de catadores da 
Região Metropolitana de João Pessoa e 
de Campina Grande, em parceria com 
a UEPB. E as demais distribuídas entre 
vários hospitais  e comunidades assis-
tidas pela Casa Pequeno Davi.

Em julho, a União Paraíba recebeu 
76 mil máscaras de proteção individual 
da empresa de confecção e moda, Mal-
wee. O montante foi distribuído entre 
comuniadades através da parceria com 
o Ministério Público, Universidade Es-
tadual da Paraíba (UEPB), Instituto 
Federal da Paraíba (IFPB) e Central 

Única das Favelas da Paraíba (Cufa-PB). 
De O Boticário, a ONG recebeu 9 mil 
unidades de álcool em gel, distribuídos 
através do Departamento de Ciências 
Biológicas da UEPB para comunida-
des da Região Metropolitana de João 
Pessoa e de Campina Grande, em seis 
cooperativas de materiais recicláveis, 
Associação dos Ambulantes do Esta-
do da Paraíba, comunidade índigena 
Waeao e outras instituições.

Para contribuir com o projeto ou 
acompanhar as atividades de assistência, 
o contato pode ser feito através do perfil 
@uniaopborg, no Instagram.

Local onde existiu o antigo lixão será totalmente revitalizado com a implantação do Parque Ecológico do Roger, que contará com trilhas ecológicas, pista de corrida, ciclovia e equipamentos para a prática esportiva

Foto: Edson Matos Foto: Edson Matos

Ana Flávia Nóbrega  
anaflavia@epc.com.br
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Projeto ‘LivroLive’
Com apenas 16 anos, paraibana Catherine Pacheco lança 
virtualmente nesta quarta-feira seu primeiro livro, ‘Como 
fazer parte de uma geração vencedora’. Página 12
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Em entrevista ao pai, Pedro Osmar, o jovem Pedro Índio irá falar sobre o primeiro álbum solo que está produzindo 

Na segunda semana da 
programação, o novo forma-
to do Macacos me Mordam 
- Ao Vivo!, comandado pelo 
músico paraibano Pedro Os-
mar, tem como convidado o 
também músico - e filho do 
fundador do Jaguaribe Car-
ne - Pedro Índio Negro para 
uma conversa sobre proje-
tos e novidades. O bate-pa-
po acontece a partir das 11h 
e parte da Sala de Concer-
tos Maestro José Siqueira, 
na Funesc, em João Pessoa, 
através do perfil oficial no 
Instagram da instituição (@
funescgovpb).

Entre os projetos para 
este ano de Pedro Índio Ne-
gro, haverá a gravação de 
seu primeiro álbum solo, fi-
nanciado por uma platafor-
ma de arrecadação coletiva 
na Internet.

O músico acredita nas 
possibilidades de transmis-
sões ao vivo pela rede como 
a do programa da Funesc 
para aumentar a discus-
são sobre a arte paraibana. 
“É algo que deve ser feito 
mesmo, as lives são interes-
santes para trazer artistas 
para mais próximo do pú-
blico, e por isso acredito que 
elas cumprem sua função 
cultural. As lives são princi-
palmente um meio para se 
chegar de forma mais trans-
parente”.

Planejando entrar em 
estúdio para iniciar as gra-
vações do disco financiado 
pela plataforma Evoé, Índio 
Negro adianta ainda temer 
os próximos acontecimen-
tos provocados pela pande-
mia, mas está satisfeito com 
o resultado da iniciativa, en-
cerrada em dezembro. “Ti-
vemos que adiar o prazo da 
campanha, que inicialmente 
terminaria em maio. Todos 
os planos iniciais foram 
cancelados porque depen-
dia diretamente de shows 
presenciais de amigos músi-
cos, mas conseguimos uma 
quantia suficiente. Como 
existe uma fila para gravar, 
eu só consegui vaga para 
março”, justifica.

Segundo ele, as grava-
ções devem acontecer no 
Peixe-Boi Estúdio, na capital 
paraibana, e o álbum ainda 
não tem uma previsão de 
lançamento.

O músico admite que 
não era tão familiar das pla-
taformas digitais, mas agora 
percebe a importância delas 
para impulsionar os artis-
tas, inclusive em relação a 
um meio independente de 
produção. “É uma forma de 
chegar mais perto do públi-
co e ver quem está interes-
sado no trabalho sem preci-
sar passar por filtros. Acho 
isso bem interessante”. 

A campanha, que teve 
início ainda antes da pan-
demia, no começo de 2020, 
levou Pedro Índio Negro a 

ampliar o prazo devido as 
dificuldades em encontrar 
quem pudesse colaborar, 
considerando que houve 
um alto número de desem-
pregos em áreas diversas, 
inclusive culturais. “No meu 
caso, precisei adiar o prazo 
e conheço mais alguns casos 
que precisaram passar por 
isso. Confesso que imaginei 
que as pessoas não con-
seguiriam ajudar”, reflete. 
“Mas estou bem satisfeito, 
acredito que quando o pú-
blico gosta do seu trabalho, 
acontece isso”. 

Por enquanto, os planos 
são de um álbum com nove 
músicas entre autorais e 
releituras. As composições, 
apesar de não serem iné-
ditas, refletem uma fase do 
compositor e intérprete que 
ele deseja registrar. “Será 
meu primeiro disco solo e 
são músicas bem antigas. As 
canções refletem uma fase 
em que eu ouvia muito Cá-
tia de França e Milton Nas-
cimento, ao mesmo tempo 
em que ouvia bastante ban-
das de rock dos anos 1970. 
Acredito que esses elemen-
tos estejam na sonoridade 
do álbum, mas também tem 
bastante influência do pro-
dutor do álbum, Amorim”, 
explica. “Hoje em dia, se eu 
lançar outro disco, provavel-
mente terá uma sonoridade 
bem diferente. Mas esse é o 
recorte de um período”. 

Além do disco solo, o 
paraibano integra outros 
projetos musicais como Flor 
de Pedra, Quadrilha, Duo 
Pedrada e Funkeria.

Em edições passadas, o 
Macacos me Mordam era um 
encontro presencial com 
capacidade para 30 especta-
dores, que acompanhavam 
o encontro com convidados 
que variaram entre nomes 
como Milton Dornellas, Es-
curinho, José Enoch, Paulo 
Ró, Nézia Gomes, Piedade 
Farias, Arthur Pessoa, Ar-
chidy Picado Filho, Suzy Lo-
pes, Totonho, Walter Galvão 
e Roberto Cartaxo, dentre 
outros.

‘Macacos me Mordam’ de hoje 
terá um papo entre pai e filho

“É uma plataforma para debate e para promover 
a visibilidade dos artistas”, diz o apresentador

Nascido em 2017, o programa 
Macacos me Mordam passou por 
uma pausa de meses devido à pan-
demia da covid-19. A iniciativa de Pe-
dro Osmar com o projeto vem como 
potencializador de discussões sobre 
produções artísticas na Paraíba. “A 
gente não pode abaixar a cabeça, 
devemos tomar pulso, olhar para 
frente e pensar em novas possibili-
dades”, reflete o músico.

O formato através de trans-
missão ao vivo pela rede social 
da Funesc no Instagram foi uma 
sugestão da própria equipe de 
comunicação da instituição. “Eu 
estava ansioso para tocar de novo 
esse projeto dentro da realidade 
cultural desse tempo”.

A primeira convidada do progra-
ma que esteve na semana passada 
em uma conversa com o apresen-
tador foi a cantora e compositora 
Renata Arruda. Lembrando que ela e 
os próximos convidados, bem como a 
equipe reduzida na Sala de Concer-
tos José Siqueira, cumprem todos os 
protocolos de biossegurança. 

Uma hora de duração de conver-
sas sobre produções artísticas levam 
o programa a simbolizar uma luz 
no fim do túnel, como afirmado por 

Osmar. “Fico cuidando para que essa 
luz não se apague, que não deixe de 
existir. Por isso o Macacos me Mordam 
é um projeto tão simples, porque é 
um espaço para se expressar. Estou 
gostando desse novo formato e per-
cebo que um trabalho como esse não 
pode deixar de existir”, continua o 
paraibano. “É uma plataforma para 
debate e para promover a visibilidade 
dos artistas. Temos a preocupação de 
fomentar cada vez mais essas refle-
xões, para somar com outros que têm 
interesse de provocar e riscar fogos 

para que o incêndio cultural possa 
se revelar”.  

Ultimamente, devido à pan-
demia, o formato virtual é a única 
alternativa para artistas e público. 
Considerando esses fatores, Pedro 
Osmar reconhece as possibilidades 
on-line. “Gosto das lives, vi algumas 
como de Chico César, Pedro Índio e 
Paulo Ró. Gosto muito dessas saídas 
que se encontraram para divulgar as 
produções. Esses espaços conquista-
dos nos ajudam a compreender que 
não podemos ficar parados”.

Depois de alguns meses de hiato devido à pandemia, Pedro Osmar retoma o projeto de forma virtual

Foto: Edson Matos

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil da Funesc 

no Instagram

Resultado bem-sucedido de uma campanha 
de financiamento coletivo, álbum de Pedro 
Índio ainda não tem nome, mas contará com 
nove músicas, entre autorais e releituras

Foto: Kaio Felipe/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

 As canções refletem 
uma fase em que eu 
ouvia muito Cátia de 

França e Milton 
Nascimento, ao mesmo 
tempo em que ouvia 

bastante bandas de rock 
dos anos 1970 
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A fogueira da vida é imensa/ Dela o laborar de muitas 
faíscas/ acendeu a essência do mundo.

Nágila de Sousa Freitas

O calor do verão chegou pra te abraçar, Essa alegria é 
beira de mar!

Mestre Fuba 
 
Quando se vive em um tempo tão obscuro, incerto e 

ameaçador como o que agora vivemos é que nos damos con-
ta da real importância da Universidade, da pesquisa, da ciên-
cia, do seu valor onipresente e multiplicador.”

Não é à toa que foi de Oxford que saiu uma das vacinas 
contra esse vírus que tem tomado conta do mundo. 

A Universidade de Oxford é a mais antiga do mundo an-
glófono, a segunda mais antiga da Europa, tendo sido funda-
da em 1096, passando a exercer uma grande influência des-
de o século 15. Inicialmente restrita ao público masculino, só 
passou a admitir mulheres no século 20, mais precisamente, 
nos anos de 1920. Aliás, o tratamento diferenciado que é 
dado às mulheres é um dos tópicos abordados por Virginia 
Woolf, em seu ensaio imortal Um teto todo seu, de 1929.

A Universidade de Oxford conta, também, em seus qua-
dros, com numerosos detentores de Prêmios Nobel, dentre 
escritores e cientistas.  

Em 2020, a Universidade de Oxford alcançou mereci-
da notoriedade científica, quando passou a desenvolver, em 
parceria com a farmacêutica Astrazênica, a vacina contra a 
covid-19. E o mundo todo (ou, pelo menos, quase todo) reco-
nheceu entusiasticamente o valor da pesquisa e da ciência. 
Ontem, quando ouvíamos a fala do Presidente do STF, Luiz 
Fux, notamos, na sua fala, a incidência de palavras como 
“obscurantismo”, “negacionismo” e outras que bem definem 
o momento histórico brasileiro. Tudo isso é resultado de 
uma deliberada negligência da ciência, da pesquisa, como 
política governamental, que tem assumido uma posição be-
ligerante com relação a assuntos que desconhece. E o país 
sofre as consequências disso, pagando um preço altíssimo 
por esse afastamento da lucidez e do bom senso. 

A onipresença da Universidade é sentida em todas as 
instâncias, mesmo em estados pequeninos como a nossa Pa-
raíba. Quando folheamos nosso único jornal impresso, que 
comemora hoje honrosos 128 anos de circulação, é que nos 
damos conta dessa onipresença, pois, a quase totalidade de 
seus colaboradores são oriundos de uma universidade, seja 
ela da Paraíba ou não.

No suplemento literário do Jornal A União, o Correio das 
Artes, também se faz sentir a presença significativa da Uni-
versidade, seja através de seis alunos e ex-alunos e de seus 
professores. Na edição de janeiro tivemos o professor apo-
sentado da UFPB, Chico Pereira escreve O rojão do fole, so-
bre Genival Lacerda, músico recentemente falecido, e sobre 
outros músicos e compositores de forró. O historiador José 
Otávio de Arruda Melo escreve Um novo livro, sobre a radio-
fonia Paraibana. O poeta, ensaísta e advogado José Edmilson 
Rodrigues compareceu com três poemas de sua lavra. O poe-
ta, crítico literário e professor Amador Ribeiro Neto escreve 
sobre Gilberto José Jorge, ou Gil Jorge, como é mais conhecido 
o poeta concretista de São Paulo. A poetisa, romancista, pro-
fessora, pesquisadora e escritora pernambucana Luzilá Gon-
çalves Ferreira, discorreu sobre um livro do poeta, crítico li-
terário e professor da UFPB, o paraibano Hildeberto Barbosa 
Filho, autor de O solene sabor das coisas inúteis, também co-
lunista semanal do Jornal A União. Assim como Hildeberto é 
um imortal da Academia Paraibana de Letras, Luzilá é mem-
bro da Academia Pernambucana de Letras. Temos ainda Ana 
Adelaide Peixoto Tavares, professora paraibana do Departa-
mento de Letras da UFPB. Ana também é colunista semanal 
do Jornal A União. Ela participa deste número do Correio das 
Artes, com substancial artigo sobre Virginia Woolf, tema de 
sua tese de doutoramento apresentado na UFPE. 

Tiago Germano, escritor paraibano, também indicado 
ao Prêmio Jabuti, comparece com o texto O xadrez do texto. 
Analice Pereira, também paraibana, é professora do Institu-
to Federal de Educação, e publicou o texto Os eus de José Luis 
Peixoto, autor português. O escritor, crítico literário e pro-
fessor da Universidade Federal da Paraíba, colaborou com 
um microconto Sorriso, e, como de costume, encerra este 
número de janeiro do Correio das Artes.

Linaldo Guedes escreve sobre várias poetisas, cujas 
vozes ecoam do interior da Paraíba. Seu texto, O sertão vai 
virar um mar de poesia, nos informa sobre Amanda K, cola-
boradora do Jornal A União, de Cajazeiras, PB, Clariça Ri-
beiro, de Sousa, PB, Nágila de Sousa Freitas, do Ceará. Lua 
Lacerda, de Cajazeiras também, Perla Alves, de Patos PB, 
Porcina Furtado, de Sousa, PB, e Eva Wilma, que se define 
como “sem-terra, sem identidade, historiadora, mulher, 
mãe, amante da poesia e sempre lutando por um mundo 
mais justo e igualitário. Atua num assentamento do Movi-
mento dos Sem-Terra, em Mari, PB. Todas essas vozes desse 
“mulherio” só chegaram até nós porque ouvidos sensíveis as 
captaram e as repercutiram para nós.

A relevância das 
universidades
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Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Um olhar na janela do tempo: a 
vista da Casa de José Américo

José Américo de Almeida foi um 
dos mais admirados moradores do 
bairro do Cabo Branco, antes mesmo 
do lugar ser considerado bairro. Na 
década de 1950, em entrevista à re-
vista O Cruzeiro, ele faz descrição do 
local: “um cenário cercado pela natu-
reza, entre o azul do mar e verde da 
mata”, afirmando ainda que existia 
pouca coisa feita ou organizada. Ou 
seja, quase nada havia sido construído 
ou planejado ali próximo à sua resi-
dência. Isso tudo já no final da década 
de 1950, ainda mantinha sua configu-
ração quase que original e intocada. 
José Américo citava a avenida Cabo 
Branco com casas esparsas e os ven-
tos mais contidos.

O geógrafo paraibano João Ma-
noel de Vasconcelos Filho, ao citar 
José Américo, também descreve como 
era o ambiente do atual bairro do Cabo 
Branco na década de 1960: “paisagem 
marcada por extensos coqueiros, os 
moradores praticavam danças típicas, 
a exemplo da Nau Catarineta e do coco 
de roda”. 

Caminhando um pouco mais atrás 
no tempo, o ano é 1928, o Relatório 
dos Presidentes dos Estados Brasilei-
ros descreve as mudanças que estavam 
ocorrendo na região, onde hoje conhe-
cemos por Cabo Branco. É possível ob-
servar o lento desenvolvimento urba-
no, promovido pelo governo da época, 
para a orla da praia, já no final da déca-
da de 1920. O saneamento, a abertura 
de avenidas, a iluminação pública, foca-
ram algumas ações para a melhoria do 
povoado estabelecido no local. 

O lugar ainda era pouco habita-
do, servindo de moradia para pesca-
dores que residiam em casas de taipa 

e outras pessoas que veraneavam na 
praia. Neste mesmo período, a Ave-
nida Epitácio Pessoa era construída, 
para ligar o centro à orla, o que deter-
minaria, dali para frente, a ocupação 
do Cabo Branco.

Ainda na década de 1940, gran-
de parte das casas eram construções 
de taipa. Notavam-se alguns currais 
de pescaria, para onde os jangadeiros 
conduziam suas embarcações, retor-
nando quase sempre com uma boa 
quantidade de peixes. Durante as dé-
cadas de 1970 e 1980, o Cabo Branco 
intensifica sua urbanização, acompa-
nhado por discreta verticalização ve-
rificada na orla.

O bairro é relativamente novo, 
quando se fala em ocupação e urbani-
zação. Sua paisagem natural lhe ofere-
ceu o nome, devido aos paredões com 
cobertura de argila, que hoje estão de-
saparecendo por causa da erosão. An-
tes da ação mais forte do tempo, o Cabo 
Branco era considerado o ponto mais 
oriental das Américas, que, hoje, deu 
lugar à Ponta do Seixas. 

Também é bastante conhecido por 
elementos construídos na sua parte de 
cima, a exemplo do farol, que, segundo 
o arquiteto paulista José Saia Neto, re-
trata a estilização de uma planta em si-
sal, e a Estação Ciência, Cultura e Artes, 
projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. E 
assim como ocorreu com José Américo 
de Almeida, ao longo de muitos anos, 
o Cabo Branco vem servindo de ins-
piração para muitos artistas plásticos 

e músicos, entre eles, Franz Post, com 
suas gravuras do século 17, nas pin-
turas dos paraibanos Hermano José e 
Marlene Almeida, nas músicas de Cátia 
de França e Fuba, e na cinematografia 
de Vladimir Carvalho e Marcus Vilar. 
Isso para citar apenas alguns, como 
bem aponta a professora Lígia Maria 
Tavares da Silva. 

Não foi à toa que José Américo 
de Almeida escolheu esse local para 
viver, inspirando e motivando a reali-
zação de pesquisas, trabalhos e estu-
dos. A casa onde morou o escritor e 
político deu lugar à Fundação Casa de 
José Américo. Importante instituição 
de preservação da sua memória, com 
o olhar voltado para o futuro, tem por 
missão fomentar e divulgar a cultura e 
a história da Paraíba. 

A localização geográfica privile-
giada elevou, nas últimas décadas do 
século 20, a valorização econômica e a 
especulação imobiliária, e, consequente-
mente, a evolução da região como hoje é 
conhecida. No entanto, mais do que isso, 
se viu transformada em ponto de encon-
tro com a cultura, o lazer e a memória. 
Muitas coisas mudaram, outras se per-
deram, mas o que ainda permanece é a 
beleza da praia do Cabo Branco em con-
fluência com a natureza e o urbano. 

Não assistimos mais a presença 
de tantos pescadores como antes, nem 
a Nau Catarineta com suas contagian-
tes canções populares, muito menos o 
coco de roda na beira do mar do Cabo 
Branco, descrito por Mário de Andra-
de, quando veio a Paraíba em 1929. 
Mas a varanda da Casa de Zé continua 
a observar o tempo e a história e a dia-
logar com a juventude, vinda de todas 
as partes e tribos da cidade, para fazer 
dali um lugar de acesso, diversidade, 
fala e resistência.

Suelen de Andrade Silva  Paisagem marcada por extensos 
coqueiros, os moradores praticavam 
danças típicas, a exemplo da Nau 
Catarineta e do coco de roda 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Nesta quarta-feira, o 
projeto ‘De Repente na Rede’ 
“estica” seus melhores mo-
mentos e terá seu último pro-
grama de retrospectiva da 
temporada de 2020. Apresen-
tado por Iponax Vila Nova, a 
iniciativa de divulgar os artis-
tas nordestino do gênero rea-
presentará mais quatro poe-
tas cantadores. O vídeo estará 
disponível a partir das 19h, 
no canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

Os melhores momen-
tos vão reunir a obra dos 
paraibanos João Lourenço, 
Fenelon Dantas, Valdir Te-
les e o potiguar Zé Cardoso. 
Durante a transmissão, o 
público poderá rever vários 

momentos da trajetória de 
cada um dos repentista, bem 
como a origem e a sua arte 
em versos. 

Considerado um dos 
melhores poetas cantado-
res do Nordeste, o paraiba-
no João Lourenço iniciou a 
carreira em 1977. Ao longo 
de sete anos dedicou-se ao 
coco, mas depois adotou a 
viola, atuando na zona rural. 
Em 1984, mudou-se para 
Pernambuco, onde passou a 
atuar em dupla com Rogério 
Menezes. No intuito de se 
profissionalizar na cantoria, 
foi morar na cidade. 

Já outro nome oriundo 
do Estado, Fenelon Dantas, se 
afeiçoou pela cantoria quando 
ainda era menino, observan-
do e ouvindo os aboiadores 
nas vaquejadas. Aos 15 anos 

de idade, ele formou dupla 
com  José Barbosa e gravou 
nove álbuns, entre LPs e CDs, 
com vários poetas, a exemplo 
de José  Monte e Valdir Teles, 
este último é mais um nome 
escolhido para o programa 
desta edição, em uma home-
nagem póstuma.

Teles, que morreu de 
infarto aos 64 anos de ida-
de, no ano passado, era um 
cantador de versos rápidos e 
frequentemente participan-
te de festivais de cantorias 
pelo Brasil. Nascido no Cari-
ri paraibano, mas criado no 
Sertão pernambucano, ini-
ciou trajetória em 1979, em 
Patos (PB). Cantou com Lou-
ro Branco, Geraldo Amâncio 
e o já citado Zé Viola, nomes 
reconhecidos da cena do 
repente. Acumulou mais de 

500 troféus, uma turnê pela 
Europa e outra pelo Norte 
do Brasil até a Bolívia.

Por fim, o último nome 
desta retrospectiva é Zé 
Cardoso, natural do Rio 
Grande do Norte, com mais 
de 30 anos de carreira e um 
dos mais premiados repen-
tistas nordestinos.

Fotos: Divulgação

Programa ‘De Repente na Rede’ 
prorroga melhores momentos

Cultura popular

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Da esq. para dir.: edição extra da retrospectiva conta com as trajetórias e origens de João Lourenço, Fenelon Dantas, Valdir Teles (1956-2020) e José Cardoso
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Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! Não verás nenhum país como este! 
Olavo Bilac

Ritinha, brasileira, cabeleireira, solteira CPF... é 
mais conhecida como Rita Calhambeque em alusão a 
uma outra Rita, a Cadilac, aquela mesma de curvas ge-
nerosas que por muito tempo animou o Cassino do Cha-
crinha e hoje suas fotografias servem de inspiração aos 
apenados Brasil afora. Na verdade, a nossa Rita, a Ca-
lhambeque, não tem nada da outra Rita. A nossa é miu-
dinha, pouca altura, cabelinhos ralos em corte Chanel e 
magrinha de fazer pena. Mas Ritinha é animada que só. 
Antenada no que está acontecendo por aí. Política? Isso 
ela não gosta de comentar, alega que política, futebol e 
religião só servem para gerar encrenca e pronto! Não 
fala dessas coisas, mas da vida dos outros...

Assinante da revista Caras, ela não só lê, como faz 
síntese dos artigos, analisa as intenções dos casais que se 
separaram e dos que juntaram os trapos. Sabe na ponta 
da língua quem largou de quem, quem está saindo com 
quem, quem está a ver navios,  e até quem tem mais de 
um alguém para dividir o coração. Também sabe quem 
comprou o quê, quem está morando onde. Quem está via-
jando e para onde. Ritinha é uma danada.

É como dizem: basta dar à plebe notícias da corte 
que esta – a plebe – se sentirá parte da nobreza. Ritinha 
é assim, se sente parte da turma. Trata das celebridades 
como que se essas fossem vizinhas no seu predinho de 
três andares lá num cantão da cidade.

Mas acreditem, a língua de Ritinha é democráti-
ca. Na sua pauta estão também presentes, amigos, vi-
zinhos, conhecidos e gente que de uma forma ou outra 
habitem seu mundinho.

Não pensem que aquela revista que fizemos refe-
rência acima tenha sido a única leitura de Ritinha. Se-
gundo ela, nos tempos de ginásio,  teria lido A mão e a 
luva, de Machado. Teria! Dá para desconfiar de que se 
leu “a mão” não leu “a luva” e seu leu “a luva” não leu “a 
mão”, nunca as duas. Segundo ela mesma, o “pobrema” 
é que livro dá sono porque não tem figuras e nem foto-
grafias. Pelo menos aqueles que ocasionalmente chega-
ram às suas mãos.

Mas que fique claro, nossa Rita Calhambeque não 
vive só de fofocas. É trabalhadora. Dona do salão “Ri-
ta’s fashion”, pega pesado de segunda a sábado. Corta, 
pinta, alisa, encrespa, apara, faz luzes e penteia as ma-
deixas de uma freguesia fiel e muito presente. Tem Do 
Carmo como manicure, mas se precisar Ritinha deixa 
as chapinhas, tesouras e o pente e vai às cutículas e aos 
esmaltes. Com ela não tem tempo ruim.

Como dizem: à César o que é de César então tam-
bém à Rita o que é de Rita. Nossa criatura vai se ajei-
tando na vida, comprou apartamento, pequeno, mas 
está pago. Um Fiat modelo 2009, mas também é dela e 
nada deve ao banco. Não casou, mas não encruou. Aos 
sábados não perde um pagode no Flor de Liz e não 
sai de lá desacompanhada. Já não disse que Ritinha é 
uma danada?

Nesses tempos de pandemia, nossa amiga anda ju-
ruru porque a clientela quase que evaporou. É cuida-
dosa nossa ilustre figura, mas adianta? Tem álcool gel 
na entrada do salão e só atende se a cliente estiver de 
máscara assim como ela, mas o distanciamento social 
acabou por afastar muita gente e há buracos na agen-
da do “Rita’s fashion” o que permite momentos em que 
ela pode dar asas às suas conjecturas. Fica lá com seus 
botões, pensando, pensando em algumas encruzilha-
das que apareceram para ela escolher o caminho a se 
tomar. Pois vejam...

Não bastasse essa pandemia, essa vacina que não 
chega, descobri que nossa querida Rita Calhambeque é 
um retrato fiel de boa parte de nosso país e como esse 
enorme pedaço de nossa gente, Rita tem um impasse a 
mais nesses tempos de reclusão. A tal encruzilhada. E 
ela pediu socorro à sua bondosa Do Carmo.

– Amiga...
– Diz, Ritinha.
– Não sei mais o que faço. Tô com uma dúvida, ami-

ga. Vê como são as coisas, essa pandemia nem deixa que 
a gente possa se distrair mesmo ficando em casa.

– Como assim?
– Não começou o Big Brother?
– Começou.
– E então, tirando segunda-feira, o horário bate com 

o Programa do Ratinho. Adoro o Ratinho, acho tão instru-
tivo... Mas perder o Big Brother? O que faço, amiga? Não 
gosto de nada gravado, tenho que ver ao vivo.

Pois é, está aí o dilema cultural de Rita Calhambe-
que. E não pense que é só dela. Se não esse, há outros 
muito parecidos atormentando nossa gente Brasil afo-
ra. Em 2022 podemos ganhar mais uma Copa do Mun-
do, mas um Prêmio Nobel... 

É isso aí. Parte de nosso país é a cara de Ritinha, 
desse jeito mesmo. Povo como esse? País como esse, 
criança? “Não verás!”.

Rita e seus 
dilemas

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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ESTREIAS DA SEMANA

DENTE poR DENTE (Brasil. Dir: Pedro Arantes, 
Júlio Taubkin. Drama e suspense. 16 anos). Ademar 
(Juliano Cazarré) é sócio de uma empresa de segu-
rança particular que presta serviço para uma grande 
construtora de São Paulo. Quando seu sócio Teixeira 
(Paulo Tiefenthaler) desaparece, Ademar começa 
uma investigação e, junto com Joana (Paolla Oli-
veira), mulher de Teixeira, percebe que o amigo 
estava envolvido em um esquema criminoso. A in-
cansável busca de Ademar pela verdade é marcada 
por sonhos premonitórios assustadores. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 8: 16h45 - 19h.

CoNTINuAção

LEgADo ExpLoSIvo (Honest Thief, EUA. Dir: 
Mark Williams. Policial. 14 anos). Um ladrão de ban-
co (Liam Neeson) resolve mudar de vida e se tornar 
uma pessoa honesta quando se apaixona por uma 
mulher que trabalha em uma instalação de armaze-
namento, um lugar onde ele esconde todo o dinhei-
ro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar 
seu nome quando ele passa a ser investigado por 
um agente corrupto do FBI. CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h45 (dub.) - 20h 
(leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 20h.

MuLhER-MARAvILhA 1984 (Wonder Wo-
man 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. Aventura e 
fantasia. 12 anos). Diana Prince/Mulher-Maravilha 
(Gal Gadot) está em 1984, durante a Guerra Fria, 
entrando em conflito com dois grande inimigos: o 
empresário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e 
a amiga que virou inimiga, Barbara Minerva/Chee-
tah (Kristen Wiig). CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (leg.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 5 (dub.): 15h15 
- 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 16h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h.

pINÓQuIo (Pinocchio, Itália, França, Reino Uni-
do. Dir: Matteo Garrone. Drama e fantasia. 10 

anos). O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Be-
nigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que 
Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira 
que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é 
atendido, mas a desobediência do jovem brinquedo 
faz com que ele se perca de casa e embarque em 
uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, 
que o levará a conhecer de fato os perigos do mun-
do. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h50 - 19h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h50 - 19h30; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (leg.): 20h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 (dub.): 15h - 18h; CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 10 (leg.): 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
14h - 17h15 - 20h15.

ESTRANho pASSAgEIRo - SpuTNIk (Sput-
nik, Rússia. Dir: Egor Abramenko. Sci-fi e terror. 16 
anos). Em meio a tensão do auge da Guerra Fria, 
uma cena terrível é descoberta no local de pouso da 
espaçonave Orbit-4. O comandante da embarcação 
é o único membro da tripulação encontrado vivo, 
mas perdeu a memória com a terrível experiência 
e não consegue esclarecer a causa do acidente. Em 
uma instalação governamental isolada, sob a vigi-

lância de guardas armados, a psicóloga Tatiana Kli-
mova (Oksana Akinshina) é recrutada para tentar 
curar a amnésia do astronauta e desvendar o misté-
rio. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 17h15.

o MENSAgEIRo Do ÚLTIMo DIA (The Empty 
Man, EUA, França. Dir: David Prior. Terror. 16 anos). 
Quando um grupo de adolescentes de uma peque-
na cidade começa a desaparecer misteriosamente, 
os moradores acreditam que é obra de uma lenda 
urbana local. Enquanto um policial aposentado in-
vestiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo 
secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade 
sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h15; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 16h45.

TRoLLS 2 (Trolls World Tour, EUA. Dir: Walt 
Dohrn. Animação. Livre). A aventura continua com a 
rainha Poppy e Branch, que fazem uma descoberta 
surpreendente: há outros mundos Troll além do seu, 
e suas diferenças criam grandes confrontos entre es-
sas diversas tribos. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 
14h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15.

Liam Neeson é um ex-criminoso que quer limpar seu nome no filme de ação ‘Legado Explosivo’

Foto: Divulgação
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Serviço

Estão abertas as inscrições gra-
tuitas até a próxima sexta-feira para o 
Curso Livre de Produção de Videoper-
formance, promovido pelo + Um Cole-
tivo de Arte, de Cabedelo, na Grande 
João Pessoa.

Contemplado pela Lei Aldir Blanc 
na Paraíba, o curso é voltado princi-
palmente para artistas, mas também 
pode ser feito pelo público em geral 
com idade mínima de 14 anos. São 
oferecidas 20 vagas para aulas que 
acontecerão on-line sempre aos sá-
bados, das 9h às 12h, no período que 
vai do dia 6 deste mês até 24 de abril, 
pela plataforma Google Suite. 

Para o curso, a proposta é com-
partilhar com a comunidade artística 
e o público em geral as investigações 

já feitas pelo Coletivo, principalmen-
te durante o período de isolamento 
social, debater e propor a prática de 
videoperformances com dispositivos 
tecnológicos como celulares, compu-
tadores e tablets. Além disso, o curso 
visa um diálogo entre a teoria e a prá-
tica e assim como entre os professo-
res performers e os alunos.

“Durante os primeiros meses de 
isolamento social, nós do + Um Cole-
tivo de Arte, começamos a repensar a 
nossa prática artística propondo in-
terações que dialogassem com as mí-
dias e dispositivos tecnológicos que 
mais convivemos. Com isso surgiram 
algumas performances nossas e o de-
sejo de compartilhar, além das perfor-
mances, nosso processo de criação. E 

foi a partir disso que se construiu a 
proposta desse curso livre”, conta Ra-
faella Lira, uma das professoras per-
formers junto com Tânia Neiva, Luna 
Dias e Maurício Barbosa.

Coletivo promove curso 
de videoperformance

Foto: Bruno Vinelli/Divulgação

Contemplado pela Lei Aldir Blanc, curso visa propor a prática de videoperformances com dispositivos eletrônicos, além de abrir diálogo entre professores performers e alunos

Pela Internet

Através do QR Code acima, 
acesse a ficha de inscrição 

online do curso
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Com apenas 16 anos, Catherine Pacheco lança seu primeiro livro para mostrar que jovens não são vítimas das circunstâncias

Uma jovem de apenas 
16 anos de idade, a paraiba-
na Catherine Pacheco lança 
nesta quarta-feira seu pri-
meiro livro, Como fazer parte 
de uma geração vencedora 
(MVC/Forma, 112 páginas, 
R$ 30). A autora vai partici-
par do evento da França, onde 
está radicada, e a transmissão 
de forma virtual será a partir 
das 19h, pelo perfil no Insta-
gram do projeto ‘LivroLive’ 
(@livrolive), com a mediação 
da professora universitária 
Bernardina Freire.

A obra já está à venda na 
Livraria do Luiz, localizada 
na Galeria Augusto dos An-
jos, Praça 1817, no Centro 
de João Pessoa, podendo ser 
adquirida presencialmente 
ou pelo site (livrariadoluiz.
fez.com.br), com entrega em 
domicílio na capital.

“Durante a live, vou 
provocá-la um pouco sobre 
o livro e sua visão de mun-
do”, disse Bernardina Freire. 
“Pelas epígrafes de grandes 
filósofos que usa na obra, a 
exemplo de Schopenhauer, 
ela demonstra que é uma 
grande e voraz leitora. Cathe-
rine não está lendo revistinha 
de moda, porque não perde 
tempo com futilidades, pois 
tem foco. Ela me disse que 
observa muito os outros, as 
pessoas mais velhas, e, a par-
tir disso, faz sua análise par-

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Livro aponta como fazer parte 
de uma “geração vencedora”

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

Atualmente radicada na França, autora 
paraibana escreveu a obra durante a 

pandemia no ano passado, período no qual 
ela se aprofundou nos conhecimentos no 

campo de desenvolvimento pessoal 
Através do QR Code acima, acesse 

o perfil oficial do ‘LivroLive’
no Instagram

ticular de como proceder”, 
contou a mediadora.

Segunda a autora, a 
ideia de escrever a obra 
surgiu através do desejo de 
transmitir um conhecimento 
o qual ela considera ser pre-
cioso, principalmente para 
jovens adolescentes da sua 
idade. “Comecei a escrever 
o livro durante a pandemia. 
Foi durante este período que 
aprendi a me conhecer me-
lhor e a aprofundar o meu 
conhecimento no campo de 
desenvolvimento pessoal”, 
apontou Catherine Pacheco. 
“Foi quando estava de férias 
no Brasil, que decidi fazer a 
tradução do livro do francês 
para o português”.

Como fazer parte de uma 
geração vencedora é dividido 
em duas partes. A primeira 
tem o tema geral Fundamen-
tos e reúne seis capítulos: 
Definir o sucesso, Saber o que 
é Mindset, Aprende a con-
trolar sua mente, Valorizar 
o dom da vida, Reconhecer o 
poder das palavras e Enfren-
tar os obstáculos; já a outra 
parte, denominada de Com-
binar personalidade e ação, 
contém dois capítulos: Em 
direção à vitória – As chaves 
para o seu sucesso e Momen-
to de pôr em prática.

“O meu objetivo com o 
lançamento do livro é mos-
trar para os jovens da minha 
idade, e para as pessoas em 
geral, que nós não somos 
vítimas das circunstâncias, 
mas que nós mesmo as cria-
mos”, explicou a escritora. 
“A adolescência é uma fase 
na qual aprendemos a nos 
descobrir e nos questionar, 
seja sobre o presente ou o 
futuro. Por isso, abordando 
assuntos que me ajudaram 
enormemente a crescer, 
quis transmiti-los para que, 
de certa forma, possa ajudar 
outras pessoas”.

Aceitando a situação
Sobre o enfrentamen-

to dos jovens perante à 
crise sanitária, Catherine 
Pacheco analisou que é 
uma pessoa que aprendeu 
a aceitar as situações tais 
quais elas nos são apre-
sentadas. “Tudo depende 
do ponto de vista que ado-
tamos em relação à elas. É 
fato que a pandemia é uma 
situação extremamente di-
fícil para todos nós”, admite 
ela. “Falando como jovem 
adolescente, tenho o sen-
timento de ter deixado de 
viver inúmeros momentos 
especiais. No entanto, acre-
dito que, quando aceitamos 
as situações como elas se 
apresentam, isso nos per-
mite adquirir uma paz in-
terior, o que nos  leva a dar 
maior valor a nossa vida”.

No texto da introdução, 
cujo título é Perseverança e 
determinação, a jovem au-
tora admite o fato de que o 
tema costuma ser abordado 
por pessoas mais experien-
tes. “No entanto, acredito 
que nunca somos muito ve-
lhos ou muito jovens para 
compartilhar diferentes 
pontos de vista e conheci-
mentos que adquirimos. 
Isso, independentemente de 
quanto tempo temos vivi-
do”, registra a paraiba-
na. “O desenvolvi-
mento pessoal 
me fascina. 
Tudo o 
que é 
dito e 
ensinado 
nos mostra 
como explorar 
o poder desco-
nhecido que temos 
para ser feliz e para 
viver a vida que sonha-
mos. Ele abre nossos 
olhos, mostrando que a 
vida é muito curta para 
simplesmente se conten-
tar com o mínimo e nos 
incentiva a realizar tudo o 
que mais desejamos”, escre-
veu Catherine Pacheco.

Foto: Cacio Murilo/Divulgação

No mesmo dia em que o Ato Insti-
tucional nº 5 (AI-5) foi editado (13 de 
dezembro de 1968), Geraldo Vandré e seu 
grupo, o Quarteto Livre, faziam o que seria 
o último show do cantor como artista pro-
fissional no Brasil. 
        Foi na cidade goiana de Anápolis. Uma 
apresentação marcada para o dia 14, no Iate 
Clube de Brasília, não aconteceu, mas Vandré 
não foi preso.
       Como acentuou o professor e sociólogo 
Marcelo Ridenti, o AI-5 teve “fortes reverbe-
rações na produção cultural, encerrando o 
ciclo de florescimento artístico que desabro-
chara em fins da década de 1950, como fruto 
do período democrático iniciado após o fim 
do Estado Novo”.

nnnnnnnnnn

       Usando o AI-5, a ditadura investiu contra 
os realizadores do Cinema Novo, a exemplo 
de Glauber Rocha, teatros como o Arena e 
o Oficina, a bossa nova e o tropicalismo, a 
poesia concreta e outras iniciativas coletivas 
na arquitetura, nas artes plásticas, em todo 
tipo de produção cultural.
     Em João Pessoa, eu, o cineasta Manfre-
do Caldas e o artista plástico José Altino, 

entre outros, participá-
vamos dos ensaios para 
um espetáculo coletivo 
no adro da igreja de São 
Francisco. Haveria ensaio 
no dia 14 de dezembro, 
que foi imediatamente 
desmarcado.
     Muitos cuidaram de 
deixar a Paraíba o mais 
rapidamente possível. Eu 
mesmo no final da tarde 
do dia 14, no Aeropor-
to dos Guararapes, no 
Recife, embarquei para 
o Rio num Caravelle da 
Cruzeiro do Sul. Lá fiquei 
provisoriamente numa 
pensão no Catete e, por 
volta de março de 1969, 
fui para um apartamento 
na rua Silveira Martins, 
no Flamengo.

nnnnnnnnnn

       Em abril de 1964, quando houve o gol-
pe militar, os atos arbitrários, a censura e 
o sentimento de terror cultural, convive-
ram com relativa liberdade de expressão, 

AI-5: uma noite que durou dez anos e 18 dias
ainda que 
restrita aos 
meios intelec-
tualizados.
       Em 
dezembro 
de 1968, a 
cultura mais 
destacada era 
de oposição 
ao governo. 
Por isso, a 
repressão pós 
AI-5 foi mais 
generalizada 
socialmente 
do que em 
1964, atingin-
do em cheio 
as camadas 
médias inte-
lectualizadas, 
base social 
oposicionista 
que era, ao 
mesmo tempo, 

um dos principais mercados consumidores 
de produtos culturais.
       A contestação comportamental e es-
tética de Caetano Veloso e Gilberto Gil foi 

considerada imoral e subversiva pela ditadura. 
Diversos artistas também passaram tempora-
das fora do Brasil, a exemplo de Chico Buarque, 
Hélio Oiticica, Augusto Boal e Zé Celso Marti-
nez Corrêa. 
       Por outro lado, a ditadura – com o AI- 5 e a 
censura – podia muito, mas não podia tudo. Já não 
havia como controlar totalmente uma sociedade 
que tinha complexidades.
       Voltando a Marcelo Ridenti: “O processo de 
redemocratização foi lento, com idas e vindas, 
num jogo de pressões sociais e de concessões 
do regime, envolvendo luta, negociação e con-
ciliação, nas quais tomaram parte intelectuais e 
artistas, A censura só viria a ser abolida formal-
mente após o fim da ditadura, quando entrou 
em vigor a Constituição de 1988”.

nnnnnnnnnn

       No livro A ditadura envergonhada, primeiro 
dos cinco volumes de uma série sobre o gover-
no militar, o jornalista Elio Gaspari resumiu o 
encontro no Palácio das Laranjeiras em que o 
ditador Costa e Silva assinou o AI-5: 
        “Durante a reunião falou-se 19 vezes nas 
virtudes da democracia, e 13 vezes pronunciou-se 
pejorativamente a palavra ditadura. Quando as 
portas da sala se abriram, era noite. Duraria dez 
anos e 18 dias”.

Imagem: Divulgação
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João Azevêdo afirma: “Não há mais espaço para os inconsequentes, os aventureiros, os oportunistas travestidos de bem feitores”

Durante a leitura de sua 
mensagem ao Poder Legis-
lativo na manhã de ontem, 
o governador João Azevêdo 
(Cidadania), antes de apre-
sentar aos deputados esta-
duais os números, os pro-
jetos e as ações do Governo 
do Estado, imprimiu um 
discurso fortemente políti-
co e humanizado. Sem citar 
nomes ou segmentos, João 
Azevêdo alertou para os no-
vos tempos, que não mais 
comportam aventureiros e 
negacionistas da ciência.

“É maravilhoso termos 

chegado até aqui após esse 
tenebroso e desafiador 2020 
(...) Lembremos que a nossa 
geração não poderá jamais 
esquecer, em tempo algum, 
desse processo de sacrifício e 
dor”, enfatizou o governador, 
apontando a direção a ser 
seguida: “Deveremos aper-
feiçoar, prioritariamente, os 
mecanismos que movimen-
tarão a vida em sua concep-
ção coletiva”.

Para isso, ele disse que é 
necessário “rever conceitos, 
reprogramar posturas e re-
pensar modelos; é chegada 
a hora de reinventarmos o 
próprio exercício da política 
e das governanças resultan-
tes”.

Em um trecho inicial do 

seu discurso, João Azevêdo é 
ainda mais duro: “Sabemos 
hoje, com estrondoso sacrifí-
cio, o elevado preço a ser pago 
quando divergências ideoló-
gicas e personalismos mes-
quinhos abocanham o debate 
coletivo. Não há mais espaço 
para os inconsequentes, os 
aventureiros, os oportunistas 
travestidos de bem feitores, 
heróis ou mitos de barro. A 
sociedade clama por profun-
das e efetivas mudanças nas 
relações institucionais”.

Solidariedade
Também logo no início 

do seu pronunciamento, na 
sessão por videoconferência 
da Assembleia Legislativa, o 
governador fez um pedido 

de um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas da 
covid-19. “Não podemos, de 
forma nenhuma, esquecer 
de render, também, nossas 
homenagens e nossos agra-
decimentos aos profissionais 
da linha de frente da saúde 
nesta batalha contra o novo 
coronavírus”, ressaltou logo 
depois.

Ele considera que os 
méritos que se conseguiu 
no combate à covid-19 de-
vem ser atribuídos à união 
de todos, governo e demais 
poderes, além da população. 
Ainda em relação ao campo 
político, João Azevêdo fez 
questão de observar que, 
“neste momento em que vi-
vemos, antecipar o debate 

das eleições de 2022 é quase 
que um crime de lesa pátria”.

“O grande salto dessa 
agonia planetária será o ajus-
tamento de condutas”, frisou 
o governador, ao sugerir que 
“derrubemos as barreiras da 
intolerância, desintegremos 
as estacas do preconceito, 
desconstruamos as máscaras 
do racismo e combatamos o 
negacionismo científico”.

Para o governador pa-
raibano, os adversários e as 
querelas de ontem devem 
ficar lá para trás, “porque os 
inimigos do passado foram 
superados por outros muito 
mais poderosos; as últimas 
eleições já deram esse reca-
do”, complementou.

“A vida é fugaz, o poder é 

volátil e façamos o possível, o 
impossível e ainda mais para 
dar o que temos de melhor”, 
afirmou o governador, ao fa-
zer questão de destacar que 
isso não se trata de retórica 
e que este tem sido a prática 
do seu governo desde 1º de 
janeiro de 2019.

E justificou: “Nenhum 
cidadão, nenhum represen-
tante de setor, nenhum pre-
feito ou político dissonante 
encontrou as portas da ges-
tão fechadas ou entreabertas. 
Passamos incólume pelo pro-
cesso eleitoral. Aliados e an-
tagonistas foram abastecidos 
com as mesmas orientações 
de civilidade. Concluídas as 
escolhas, somos todos Paraí-
ba, de novo e sempre”.

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019josé@gmail.com

Governador critica “heróis e 
mitos de barro” na política

MPPB, TCE e Defensoria destacaram discurso

Deputados vão definir comissões permanentes

Durante a segunda sessão pre-
paratória de ontem da Assembleia 
Legislativa, com a mensagem do 
governador João Azevêdo, também 
se pronunciaram os convidados do 
Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
procurador-geral de Justiça Francisco 
Seráphico da Nóbrega; o presidente 
do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fer-
nando Catão; e o defensor público-
geral da Defensoria Pública do Estado 
da Paraíba (DPE-PB), Ricardo Barros.

Eles parabenizaram o discur-
so do governador e aproveitaram, 
também, para rápidas considera-
ções sobre a visão dos órgãos que 

comandam sobre o momento vivido 
pela Paraíba e pelo país.

“Acho que o momento é mesmo 
de buscarmos formas de aprimorar 
nossos serviços e os gastos públicos”, 
afirmou Seráphico da Nóbrega, ao 
complementar que “somente assim, 
juntos e coesos, os poderes poderão 
atender melhor as demandas que a 
sociedade cobra e exige”.

Fernando Catão considerou que 
o Tribunal de Contas está ciente de 
seu papel de orientar prefeitos e 
gestores públicos de um modo ge-
ral neste momento de dificuldades, 
sobretudo na área de saúde. “Esta 
pandemia também nos ensinou 

muito e terminou por exigir de to-
dos a busca pela melhor forma de 
aplicação dos recursos públicos”, 
disse ele, ao insistir na sua tese de 
que o melhor caminho é mesmo os 
gestores procurarem se adequar às 
novas alternativas de tecnologia.

Ricardo Barros, por sua vez, 
elogiou o pronunciamento de João 
Azevêdo, fazendo análise não so-
mente baseado no discurso, mas 
no próprio momento de crise sani-
tária vivido pelo país e pelo mundo. 
“Considerando o ano de pandemia, 
o governador está de parabéns pela 
forma como soube e pode enfrentar 
essas dificuldades”, disse ele.

Depois das duas sessões prepa-
ratórias do começo da semana – a 
presencial de anteontem que elegeu 
os novos membros da mesa diretora 
e a de ontem com presença do go-
vernador –, os deputados estaduais 
começam efetivamente as ativida-
des de plenário deste ano em sessão 
remota que está agendada para as 
10h de hoje. A principal tarefa dos 
deputados será a composição das 
comissões permanentes da Casa.

O processo começa com os lí-
deres de cada bancada indicando 

os membros titulares e suplentes de 
cada comissão e, para isso, segun-
do o presidente da ALPB, deputado 
Adriano Galdino (PSB), eles terão 
prazo até o final da tarde desta sex-
ta-feira (5).

Indicados pelas lideranças, os 
membros titulares vão se reunir para 
definição dos presidentes, vices e re-
latores de cada uma das comissões, 
seguindo com a elaboração de um 
calendário básico de reuniões que 
são semanais, com sessões online 
e com transmissão nas redes sociais.

Com nova mesa diretora no 
comando da Casa, além das co-
missões permanentes, os deputados 
também vão precisar compor as 
frentes parlamentares, cuja quan-
tidade não pode exceder ao das 
comissões mais a metade. “Creio 
que todo esse procedimento deve 
ocupar os parlamentares nas duas 
primeiras semanas sem prejudicar o 
andamento dos trabalhos normais”, 
previu na primeira sessão prepara-
tória o próprio presidente Adriano 
Galdino.

O prefeito de Brejo do 
Cruz, no Sertão da Paraíba, 
Tales Torricelli (PSDB), abriu 
mão integralmente do salário, 
que hoje é de R$ 15 mil, mas 
que vai aumentar para R$ 18 
mil por mês por decisão an-
terior à atual gestão. Ao final 
dos quatro anos de mandato, 
os R$ 828 mil economizados 
serão investidos na educação, 
uma das prioridades da nova 
administração municipal.

“Todo esse dinheiro, que 
eu iria receber durante meus 
quatro anos de governo, será 
destinado a estudantes uni-
versitários, de cursos técnicos 
e de preparatórios para ves-
tibular, como pagamento de 
bolsas, viabilização de trans-
porte gratuito e o que mais 

estiver ao meu alcance para 
estimular a educação aqui em 
Brejo do Cruz. A prefeitura 
deve retornar o dinheiro de 
impostos para quem os paga, 
e não ser usado em interesse 
próprio”, disse o prefeito, que 
continua trabalhando como 
médico concursado.

Segundo Tales, a renún-
cia do salário e outras medidas 
de contenção de gastos são 
importantes para a economia 
do município e para o que pre-
tende implementar em sua 
gestão. “Estou estudando mais 
medidas de cortes de gastos 
que possam ser investidos em 
saúde, emprego e infraestru-
tura. É o que realmente faz a 
diferença na vida das pessoas”, 
reforçou o prefeito.

Prefeito paraibano 
abre mão do salário

Prefeito de Brejo do Cruz, Tales Torricelli, é médico concursado 

Foto: Divulgação

‘Câmara Itinerante’
Atrasos e ônibus lotados foram as queixas mais frequentes dos pessoenses na primeira 
ação do ‘Câmara Itinerante’, que aconteceu na manhã de ontem no Centro da capital 
paraibana. O projeto marca a abertura das atividades da CMJP em 2021. Página 14

Fo
to

: J
ul

ia
na

 S
an

to
s



Políticas

Enquanto Julian Lemos, do PSL, comemora vitória de Arthur Lira, Gervásio Maia, do PSB, aponta retrocesso

A última segunda-feira (1º) 
foi agitada no Congresso Nacional 
com a votação para as presidên-
cias do Senado e da Câmara. O 
resultado dividiu votos e opiniões 
da bancada paraibana. Na Câma-
ra, o vencedor foi o deputado fe-
deral Arthur Lira (Progressistas
-AL), com 302 votos. Já o Senado 
ficou sob o comando de Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), que recebeu 
57 votos na disputa.

Com o apoio do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), Ar-
thur Lira teve uma das vitórias 
mais expressivas na Câmara. O 
alagoano é conhecido por ser lí-
der do “Centrão” (união de parti-
dos de centro e centro-direita que 
não têm ideologia política defini-
da, mas são conhecidos por ofe-
recer apoio em troca de cargos).

O deputado federal paraiba-
no Julian Lemos (PSL) expressou 
a sua felicidade com o resultado 
e defendeu Arthur Lira das es-
peculações de que realizará uma 
gestão sob influência do governo. 
“Esse resultado é a oportunidade 
de colocar o Brasil pra frente. É 
uma grande força. Não vai tornar 
a Câmara um puxadinho do Palá-
cio da Alvorada”, disse.

Quando questionado sobre o 
apoio de Jair Bolsonaro ao atual 
presidente da Câmara, Julian Le-
mos enfatizou que o mandato do 
alagoano ocorrerá com indepen-
dência. “Quem conhece Arthur 

Lira sabe que ele não é homem 
disso, não”, disse.

Após o resultado, o presiden-
te da República publicou uma 
foto com o atual presidente da 
Câmara em suas redes sociais, 
onde os dois estão apertando as 
mãos amigavelmente. Na legenda 
da publicação, Bolsonaro ressal-
tou a vitória: “Arthur Lira é eleito 
(302 votos em 513 possíveis), em 
primeiro turno, para presidir a 
Câmara para o biênio 2021-22”.

Já o também deputado fede-
ral paraibano Gervásio Maia Filho 
(PSB), que faz parte do bloco de 
Baleia Rossi (MDB-SP), adversá-
rio à Lira, enfatizou que a atual 
mesa diretora irá tirar a indepen-
dência da Câmara e retroceder a 
democracia. “A vitória do depu-
tado representa o sentimento de 
pouco mais de 300 parlamentares 
e não o nosso. Porque defende-
mos uma Câmara independente, 
que pudesse defender firmemen-
te a democracia”, disse.

O descontentamento de Ger-
vásio Maia vai além da derrota 
nas eleições. O primeiro ato de 
Lira foi favorecer seus aliados 
na ocupação dos cargos da mesa 
diretora na Câmara e excluir os 
partidos do bloco opositor. “Logo 
que sentou na cadeira, ele (Arthur 
Lira) disse que não ia tratar como 
um trono e veja qual foi o primei-
ro ato da mesa? Ele anulou a elei-
ção de forma unilateral, ou seja, 
um ato de um único deputado em 
detrimento dos mais de 500 que 
votaram, que não tiveram sequer 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Resultado das eleições no 
Congresso divide paraibanos
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Justiça & Adjacências

Ação Parlamentar

Comarca de Patos
A 4ª, 5ª e 7ª Varas Mistas e os dois Juizados 
Especiais Mistos da Comarca de Patos se 
destacaram em termos de produtividade 
no ano de 2020. As unidades judiciárias 
integram a lista das que foram premiadas 
com o ‘Selo de Eficiência’ do Tribunal de 
Justiça da Paraíba nas categorias ‘Ouro’ e 
‘Prata’. A comarca tem como diretora do 
Fórum a juíza Joscileide Ferreira de Lira 
e atuando nas respectivas unidades os 
magistrados Vanessa Moura, Luiz Gonzaga, 
Bruno Medrado e Luzivando Pessoa.

Atividades presenciais
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) segue 
com a última etapa do retorno gradual 
das atividades presenciais, estabelecido 
pela Portaria da Direção do Foro. Iniciada 
no mês passado, a fase atual autoriza a 
volta das audiências realizadas pelo Cen-
tro Judiciário de Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc), pelas Varas 
de Execução Fiscal, além das Sessões de 
Julgamento da Turma Recursal. A Portaria 
prevê a opção para realizar as atividades 
de forma remota.

Painel de energia solar
O Fórum Advogado Nobel Vita, da Comarca 
de Coremas, será o primeiro, dentre as 
unidades do Poder Judiciário estadual, a 
receber um painel de energia fotovoltaica 
(solar). Após convênio firmado pelo TJPB 
junto à Prefeitura de Coremas, o equipa-
mento está em vias de ser instalado no 
prédio do fórum. Atualmente, já existem 
negociações envolvendo a instalação dos 
painéis nos Fóruns das Comarcas de São 
Bento, Água Branca e Serra Branca.

Caaporã e Pitimbu
As Secretarias da Saúde dos municípios de 
Caaporã e Pitimbu, no Litoral Sul da Paraí-
ba, deverão enviar até o dia 30 de cada mês, 
ao Ministério Público da Paraíba (MPPB), 
relatório das atividades realizadas em 
relação à campanha de vacinação contra 
a covid-19. Também deverão, segundo a 
recomendação do MPPB, adotar todas as 
medidas previstas no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19.

Debate com especialistas
A Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) vai reunir 
especialistas em Direito Digital e em prote-
ção de dados para debater os impactos da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LPGD) no 
âmbito da administração pública. O evento 
acontecerá nos próximos dias 8, 9 e 10 de 
fevereiro e será aberto ao público em geral 
e a todos os interessados no tema. Serão 
abordados assuntos como ‘Dados Pessoais 
na Administração Pública’ e ‘LGPD e agente 
público’.

Posse de conciliadores
Cerca de 40 novos conciliadores tomaram 
posse, na segunda-feira (1º), numa soleni-
dade virtual da Justiça Federal na Paraíba 
(JFPB), para atuar nos Centros Judiciários 
de Solução Consensual de Conflitos e Ci-
dadania de João Pessoa, Campina Grande 
e na 14ª Vara Federal, localizada em Patos. 
Além dos empossados, o evento, realizado 
por meio da plataforma Zoom, contou com 
a presença dos juízes federais Adriana Nó-
brega, Emanuela Mendonça Santos Brito, 
Rafael Chalegre e de servidores da JFPB.

Profissionais da educação
O deputado estadual Raniery Paulino 
(MDB) protocolou na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB)um projeto de 
lei que visa priorizar a vacinação contra a 
covid-19 para os profissionais da educa-
ção. Ele lembra que o Ministério da Saúde 
(MS) chegou a confirmar, em dezembro de 
2020, que os trabalhadores em educação 
(professores e funcionários) estavam entre 
os grupos prioritários da vacinação contra 
a covid-19, conforme anunciado no Plano 
Nacional de Vacinação.

o direito de saber o resultado do 
pleito, discordamos firmemente, 
sobretudo os partidos que esta-
vam compondo o bloco”.

O alagoano indeferiu o re-
gistro de candidatura do bloco 
adversário, rebaixando o PT da 
primeira-secretaria para a quar-
ta-secretaria e retirando o PSDB 
e a Rede dos postos de segunda e 
quarta-secretarias.

Além disso, Gervásio Maia 
comentou que os partidos se 
reuniram na madrugada de an-
teontem para encontrar uma 
solução em conjunto. “Tivemos 
uma reunião por volta da meia-
noite, em contato com o jurídico 
e hoje (ontem) o dia inteiro foi 
de reuniões de partidos de todos 
os campos para se buscar uma 
solução construída com todos 
os partidos”, ressaltou. A eleição 

para a mesa diretora da Câmara 
está marcada para ocorrer hoje 
às 10h.

Outras opiniões
As decisões no Congresso 

Nacional repercutem em todo o 
país, de forma direta ou indireta. 
Na opinião do deputado estadual 
Wilson Filho (PTB), que ocupou 
o cargo de deputado federal em 
2010, a expectativa é que as pau-
tas da Câmara favoreçam todo o 
país. “Eu acho que, com a eleição, 
o Congresso acaba de entrar em 
outra pauta, outro ciclo. Maia se 
dedicou bastante ao país, por dois 
mandatos, e essas mudanças dão 
uma energizada à equipe de co-
missões. Espero que as pautas 
sejam prioritárias para todo o 
país, e não apenas ao presidente 
da Câmara”.

Deputados federais Julian Lemos e Gervásio Maia Filho: divergência nos resultados

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Homenagem: senadora lê em plenário 
mensagem enviada por desembargadora

‘Câmara Itinerante’ registra reclamações 
da população sobre mobilidade urbana

A senadora Daniella Ribeiro 
(Progressistas) reproduziu uma 
mensagem da esposa do sena-
dor José Maranhão (MDB), a de-
sembargadora Fátima Bezerra, 
em sessão no plenário do Senado 
Federal ontem. No depoimento, a 
desembargadora agradeceu ao ex
-presidente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), pela homena-
gem feita ao seu marido durante 
a eleição da nova presidência do 

Senado. Fátima Bezerra ressal-
tou que o próprio senador José 
Maranhão reagiu à homenagem 
de Alcolumbre. “Fique certo de 
que José Maranhão lhe ouviu 
e conseguiu esboçar um sorri-
so quando sua filha exclamou: 
‘Painho, que homenagem linda 
que o presidente do Senado lhe 
fez’”, diz a mensagem lida pela 
senadora.

A esposa do parlamentar 

completou ressaltando que a 
doença é fruto da entrega polí-
tica de Maranhão e, por isso, ele 
não foi vencido por ela. “Essa en-
fermidade foi fruto das andan-
ças políticas. A sua realização 
(de Maranhão) é emprego e va-
lorização, é conversa na calçada 
do interior e debates políticos 
com a cúpula legislativa da na-
ção. É por isso que essa doença 
não o venceu. É por isso que os 

médicos não desistem dele”.
Por fim, a desembargadora 

ressaltou que a homenagem ao 
marido se expandiu para todos 
que se encontram na mesma 
situação, lutando contra a co-
vid-19. “Ele [Maranhão] é joia 
rara em um universo repleto de 
bijuterias. Nessa sua fala, o se-
nhor levou esperança para todos 
os brasileiros que estão lutando 
contra esse mal chamado covid”.

Atrasos e ônibus lotados fo-
ram as queixas mais frequentes 
dos pessoenses na primeira ação 
do ‘Câmara Itinerante’, que acon-
teceu na manhã de ontem no Par-
que Solon de Lucena, no Centro 
da capital paraibana, e que teve 
como temas o transporte público 
e a mobilidade urbanal. O projeto 
marca a abertura das atividades 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) em 2021.

Para o presidente da CMJP, 
vereador Dinho Dowslei (Avan-
te), “é importante estar perto 
da população e escutar as rei-
vindicações” para começar os 
trabalhos de forma mais efetiva. 
“Viemos à Lagoa para observar 
questões relacionadas à mobili-
dade urbana e ao transporte pú-
blico, interagir com a população 
para que ela nos indique pontos 
críticos dessa problemática a fim 
de que, junto com a prefeitura da 
capital, encontremos soluções 
para os problemas apontados”, 
frisou.

Dinho enfatizou que esse 
diálogo com a população vai ser 
transformado em instrumentos 
em busca da melhoria da quali-
dade do transporte público. “Es-
tamos fazendo um questionário, 
abordando os passageiros, e eles 
estão indicando os déficits e de-
mandas da cidade. Nossa inten-
ção é de que a Câmara esteja mais 
próxima do povo, de todos. Algu-
mas das propostas daqui poderão 
virar requerimentos e outras se-
rão encaminhadas aos próprios 
órgãos responsáveis. As de hoje 
(ontem), por exemplo, poderão 
ser encaminhadas ao Sintur e às 
empresas de ônibus para que es-
ses órgãos possam melhor servir 
a população”, pontuou.

O vereador Damásio Fran-
ca (Progressistas) afirmou que 
aplicou questionários e também 
ouviu as queixas da população. 
“Percebemos que as ruas da ci-
dade foram feitas para veícu-
los pequenos, mas não para os 
de grande capacidade, como os 

ônibus. Precisamos de coletivos 
com mais qualidade, frotas mais 
novas e que atendam a todas as 
partes de João Pessoa. Estamos 
escutando o povo para transfor-
mar suas ideias em ações e algu-
mas das principais queixas de 
hoje foram o tempo de espera no 
aguardo de coletivos e a lotação 
dos veículos”, comentou.

“Peguei questionários e fui 
aos pontos de ônibus ouvir o que 

os cidadãos têm a dizer. Foi una-
nimidade o atraso na espera pe-
los veículos. Vamos contactar as 
autoridades competentes, mar-
car reuniões e viabilizar juntos 
soluções para que a população 
possa se beneficiar ainda mais 
dos serviços públicos”, enfati-
zou o vereador Tarcísio Jardim 
(Patriota), destacando que estar 
próximo do povo é uma obriga-
ção do parlamento.

Ação realizada na Lagoa do Parque Solon de Lucena é a primeira atividade da CMJP em 2021

Foto: Juliana Santos
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Paraibano do MDB derrotou Lucas Barreto, do PSD do Amapá, e será o “número 2” na Casa Legislativa

Veneziano Vital do Rêgo é eleito 
1o vice-presidente do Senado
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Em meio a uma disputa 
entre o grupo de aliados 
do presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
o MDB conseguiu emplacar 
o “número 2” da Casa. 
Com 40 votos, o senador 
Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB-PB) foi eleito vice-pre-
sidente da Mesa do Senado 
ontem. Ele derrotou o sena-
dor Lucas Barreto (PSD-AP), 
que recebeu 33 votos.

O interesse pelo cargo 
gerou uma divisão entre 
aliados do ex-presidente 
do Senado Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), padrinho de 
Pacheco no cargo. Inicial-
mente, Alcolumbre havia 
prometido a vaga ao PSD. 
Mais tarde, porém, ele fez 
um acordo com o MDB: ofe-
receu o cargo na Mesa para 
que o partido abandonasse 
a candidatura de Simone 
Tebet (MDB-MS) à presidên-
cia do Senado e apoiasse o 
candidato do DEM.

O movimento irritou 
membros do PSD, para 
quem Davi Alcolumbre deu 
um “capote” na legenda e 
prejudicou Lucas Barreto, 
um dos aliados mais próxi-
mos do senador do Amapá. 
Mesmo após o acordo com 
o MDB, o PSD se recusava 
a ceder.

Disputa
A disputa teve que ser 

decidida no voto ontem. 
Após o resultado, Lucas 
Barreto abraçou Veneziano, 
em sinal de pacificação. Os 

demais cargos da Mesa fo-
ram definidos e eleitos por 
acordo.

Se Lucas Barreto fosse 
eleito, o MDB, maior par-
tido do Senado, com 15 
integrantes, ficaria isolado, 
sem cargos importantes na 
Mesa e sem a Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
- já que há uma negociação 
para Davi Alcolumbre presi-
dir a CCJ.

“Um partido com 15 in-
tegrantes estar fora simples-
mente da composição da 
Mesa é algo pouco entendí-
vel e compreensível até para 
o melhor funcionamento 
da Casa”, disse Veneziano, 
antes da votação.

Questionado sobre o 
impasse, Rodrigo Pacheco 
afirmou que tentaria, antes 
da votação, um acordo até 
a “undécima hora”. Sobre 
a possibilidade de o maior 
partido da Casa ficar isola-
do, o presidente do Senado 
fez uma autorreferência. 
“Eu próprio me candidatei 
por um partido com seis 
senadores. Obviamente, 
vamos buscar essa compa-
tibilização para dar todo o 
prestígio a todos os partidos 
da Casa”.

Todos os demais car-
gos na Mesa ficaram com 
aliados de Pacheco. A única 
integrante da cúpula que 
declarou apoio a Simone Te-
bet (MDB-MS) na eleição foi 
a senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA), escolhida 
como 3ª suplente. O cargo 
de 4º suplente ficou vago 
e poderá ser decidido em 
outra ocasião.

Paraibano Veneziano Vital do Rêgo recebeu 40 votos após negociação do MDB com Davi Alcolumbre, que havia prometido o cargo inicialmente ao PSD

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O novo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), afirmou que 
pretende viabilizar a apro-
vação do Orçamento de 
2021 até março. A propos-
ta ainda não foi analisada 
pelo Congresso e é cobra-
da pela equipe econômica. 
Como presidente do Sena-
do, cabe a Pacheco convo-
car a votação.

Ao chegar no Senado, 
ontem, Pacheco afirmou 
que vai conversar com o 
novo presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL) 
ainda nesta semana para 

articular a instalação da 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO). O colegiado 
é responsável por analisar 
o projeto antes do plenário.

“O fato é que será uma 
comissão de existência 
muito rápida, nós vamos 
buscar a aprovação até o 
mês de março para poder 
instalar outras na sequên-
cia”, afirmou Rodrigo Pa-
checo. “Até março, é a apro-
vação do Orçamento.”

O novo presidente do 
Senado confirmou que con-
versou com o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
após ser eleito para o car-
go, na segunda-feira, 1º de 
fevereiro. 

Orçamento 2021 deve
ser votado em março

Lira sela acordo com bloco de Baleia Rossi

Após a ameaça de judiciali-
zação e de obstrução da pauta, o 
novo presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL), recuou e selou um 
acordo com o bloco do candidato 
derrotado Baleia Rossi (MDB-SP) 
para a composição dos cargos 
da mesa diretora da Câmara a 
serem eleitos pelos deputados 
nesta terça-feira.

“Eu espero que esse fato que 
aconteceu tenha ajudado muito 
na discussão interna da casa 
para que os deputados entendam 
que nós trataremos democrati-
camente”, disse Lira ao deixar a 
reunião que selou o acordo. Isso 
será feito amanhã com muita 
tranquilidade”

O líder do PT, Enio Verri (RS), 
que afirmou nesta segunda, 1º, 
que Lira “jogava por terra seu dis-

curso democrático” após anular o 
bloco, hoje, voltou atrás. “Foi um 
diálogo muito bom de construção 
onde o presidente faz um movi-
mento de reconstruir as relações 
daquela atitude precipitada que 
ele teve ontem e injusta”, disse 
Verri. “Nós achamos que isso é 
um gesto de quem quer construir 
diálogo, visto que ele não mostrou 
isso ontem, mas a partir de hoje 
ele começa a demonstrar e reco-
nhecer a importância da oposição 
dentro da Câmara”, afirmou.

Com o entendimento, a prin-
cipal mudança é em relação ao 
PT. Até ontem à tarde, o parti-
do poderia ser responsável por 
cuidar do “caixa” da Câmara, 
na primeira-secretaria. Depois 
da eleição de Lira e sua decisão 
de anular a criação do bloco, a 
sigla poderia ter apenas a quar-
ta-secretaria, pasta que cuida 
dos apartamentos funcionais e 
auxílio-moradia dos deputados. 

Agora, a legenda ficará com 
segunda-secretaria, responsável 
pela emissão dos passaportes di-
plomáticos. O candidato deve ser 
a deputada Marília Arraes (PT-PE).

Ainda no acordo, o PL ficou 
com a primeira vice-presidência, 
com o deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM). O PSL será responsável 
pela primeira-secretaria, com o 
presidente do partido Luciano 
Bivar (PE), segundo o líder do 
partido, Felipe Franscischini (PR). 
O PSD terá a segunda-vice que 
deve ser ocupada por André de 
Paula (PE).

A terceira-secretaria ainda 
é disputada por PSB e PSDB que 
precisam definir isso nas próximas 
horas já que o horário limite para 
se fazer isso é às 20h. Republica-
nos terá a quarta-secretaria e PDT, 
PSB ou PSDB, PSC e DEM terão 
uma suplência cada. No acordo, 
foi definido que nenhum partido 
iria apoiar candidatos avulso.

Bolsonaro vai à abertura do ano legislativo

Com a vitória dos candida-
tos apoiados pelo governo, o 
presidente Jair Bolsonaro deve 
prestigiar a sessão solene que 
marca o início dos trabalhos no 
Legislativo, marcada para às 16h 
desta quarta-feira. A presença do 
chefe do Executivo é um aceno 
a Arthur Lira (PP-AL), novo pre-
sidente da Câmara, e Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), eleito para 
comandar o Senado. Essa é a 
primeira vez que Bolsonaro irá 
ao Congresso desde que assumiu 
a presidência.

A participação do presidente 
na sessão de amanhã foi confir-
mada pela Secretaria Especial de 
Comunicação Social (Secom). A 
presença do chefe do Executivo 

na primeira sessão do ano do 
Congresso, contudo, não é regra. 
O presidente pode ser substituí-
do pelo ministro da Casa Civil, 
atualmente general Braga Netto, 
além de mandar outros repre-
sentantes do governo, como o vi-
ce-presidente Hamilton Mourão, 
que compareceu à solenidade 
em 2019.

Rito da cerimônia
Pelo rito da cerimônia, uma 

mensagem do presidente deve 
ser lida na sessão. Nos dois anos 
anteriores, Bolsonaro não com-
pareceu e mandou em seu lugar 
o ministro Onyx Lorenzoni, então 
chefe da Casa Civil. Em 2019, 
Bolsonaro não pode participar 
da cerimônia, pois se recupera-
va da retirada da bolsa de co-
lostomia, cirurgia realizada em 

28 de janeiro daquele ano. Em 
30 de janeiro do ano passado, 
Bolsonaro passou por uma va-
sectomia, realizada no Hospital 
das Forças Armadas, e também 
não compareceu à solenidade no 
Congresso.

A vitória com folga dos can-
didatos governistas motivou o 
presidente a prestigiar a sessão 
neste ano. As eleições nas duas 
Casas contaram com a atuação 
direta do Planalto e de Bolsonaro 
para garantir a vitória de Lira e 
Pacheco. Conforme o Estadão/
Broadcast mostrou, o governo 
atuou na liberação de emendas 
parlamentares, em valor recorde 
no último mês, e no repasse de 
recursos extras no valor de R$ 3 
bilhões para 250 deputados e 35 
senadores aplicarem em obras 
em seus redutos eleitorais.

Daniel Weterman
Agência Estado

Camila Turtelli e 
Vinícius Valfré 
Agência Estado

Emilly Behnke
Agência Estado

Luci Ribeiro
Agência Estadoo

Rodrigo Pacheco planeja instalação da Comissão Mista do Orçamento
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Segundo estudo divulgado ontem, a eficácia aumenta quando a segunda dose é aplicada com intervalo maior

Oxford: vacina é 76% eficaz 
por três meses após única dose
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: Aquisição de testes rápidos de COVID-19, para a Secretaria de Saúde deste Município; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COBERMED COMERCIO 
DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - R$ 13.000,00.

Solânea - PB, 01 de Fevereiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021

Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades das 
Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo de Saúde deste Município, durante o exercício de 
2021. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca as empresas: ALMED ALDENIO 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO – HOSPITALAR LTDA;  ATACA-
MED COM DE PROD FARM E HOSPITALARES LTDA; CRM COMERCIAL LTDA; DENTALMED 
COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA; ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS LTDA EPP; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP; FAR-
MAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES LTDA; NNMED-DISTRIBUIÇÃO, 
IMPORT E EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP; ODONTOMED COMERCO DE PRODUTOS 
MEDICO HOSPT. LTDA ME; PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA ME; PHOSPODONT 
LTDA; RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA; SUFRAMED COMERCIO DE 
MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. Para reabertura da sessão para negociação dos itens 
98 e 99, onde a empresa FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. E HOSPITALARES 
LTDA, se sentiu prejudicada e requereu a reabertura da fase de negociação, a sessão pública 
para reabertura da fase de negociação,  ocorrerá às 14:00 horas do dia  04/02/2021, na sala da 
CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 01 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de testes rápidos de COVID-19, para a Secretaria de Saúde deste Municípi. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Solânea: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2008.2079 - ELEMENTO 
DE DESPESA: 339030.99 - MATERIAL DE CONSUMO.  VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 0020/2021 – 02.02.2021 –  COBERMED 
COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS EIRELI - R$ 13.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DOMÉSTICA E PRODUTOS DE HIGIENE 
PESSOAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: 
licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
DE SOLEDADE – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. 
E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA –

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO ( EXCLUSI-
VAMENTE ME/EPP). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. 
E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: 
licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Permanente e de Escritório 
para as secretarias do Município de São José do Bonfim/PB e aos Fundos Municipais de Saúde 
e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 13:15 horas do dia 15/02/2021. Data e horário do início da disputa: 13:30 horas do 
dia 15/02/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspu-
blicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 
05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 02 de Fevereiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 019/2021

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE  DOIS 

PORTAIS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, conforme termo de referência Anexo I do edital 
Reunião: 08:30 hs do dia 18 de fevereiro de 2021 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB,02 de fevereiro de 2021
Tamires Pinheiro Xavier

Presidente da CPL/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2019– UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 19/02/2021 
às 9h (nove horas  horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS LÁCTEAS E ENTERAIS, desti-
nado ao COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES – CPAM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-

traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 19-01126-5
João Pessoa, 02 de fevereiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO
CONCORRÊNCIA Nº. 03/2020 – CEL (CERTIFICADO DE REGISTRO NA CGE Nº21-00155-3) 

- PROCESSO SEIRHMA Nº.00010.002176.2020.
OBJETO:CONCLUSÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DA CIDADE DE QUEIMADAS, SITUADO NO ESTADO DA PARAÍBA. Data: 09/03/2021.Hora: 
09h30 - horário local. Local: DER/SEIRHMA/SALA DE VÍDEO CONFERÊNCIA. ENDEREÇO: Av. 
Min. José Américo de Almeida - s/n - DER/SALA DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - Torre 
– João Pessoa/PB - CEP:58.040-300. Fone: (83) 3133-1258. O Edital deverá ser solicitado, como 
também outras informações, exclusivamente, pelo e-mail: celpac_2012@hotmail.com, informando 
os dados cadastrais da Empresa solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone 
e e-mail).OUTRAS OBSERVAÇÕES:As reuniões da referida licitação serão, preferencialmente, 
acompanhadas on line através do canal do YoutubeSEIRHMA PB.

João Pessoa, 01 de fevereiro de 2021.
 José Lusmá Felipe dos Santos

Presidente da CEL

SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 18.07.19.521 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019
DATA DE ABERTURA: 17/02/2021 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 20-01246-0
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS, EM CÂMARAS FRIAS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.

O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 
Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que reabrirá a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo 
Presencial, sob o critério do menor preço global por Lote. O segundo Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação, situada na Av. Dom Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou no site www.
centraldecompras.pb.gov.br. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 
3.555/2000, Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de 
recursos: 160 – RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE. Consultas 
com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no 
Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 8ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) 
DIAS. PROCESSO: 0064852-65.2014.8.15.2001 (PJE). O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tive-
rem que por este Juízo e Cartório da 8ª Vara cível desta Comarca, tramitam os autos do processo 
acima proposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, Endereço: , JOÃO PESSOA - PB 
- CEP: 58000-000, em desfavor de STUDIO MUSICAL LTDA - ME, Endereço: , JOÃO PESSOA 
- PB - CEP: 58000-000, FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI, Endereço: , JOÃO PESSOA - 
PB - CEP: 58000-000, EDUARDO LUIZ CAMPELO DACONTI, Endereço: , JOÃO PESSOA - PB 
- CEP: 58000-000, FLAVIO RICARDO CAMPELO DACONTI, Endereço: R ARGEMIRO PESSOA 
BATISTA, 17, MANGABEIRA, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58057-250, atualmente em lugar incerto 
e não sabido. Tem o presente Edital a finalidade de CITAR os promovidos STUDIO MUSICAL LTDA 
- ME, FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI, EDUARDO LUIZ CAMPELO DACONTI, e FLAVIO 
RICARDO CAMPELO DACONTI, Endereço: R ARGEMIRO PESSOA BATISTA, 17, MANGABEIRA, 
JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58057-250,  por estes não terem sidos encontrados nos endereços 
indicados nos autos, para que paguem a divida de R$ 74.608,24 (setenta e quatro mil seiscentos e 
oito reais e vinte e quatro centavos), no prazo de 3 (três dias), sob pena de penhora de bens (art. 
829 e paragrafo primeiro CPC). No caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos a metade (art. 827 paragrafo único CPC). O prazo para embargar a 
execução será de 15 (quinze) dias, a partir da juntada aos autos do respectivo mandado citatório. 
No prazo para embargos, reconhecendo o credito e comprovando o deposito de 30%, inclusive 
custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante 
em ate 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 509 
paragrafo segundo CPC). Feita a penhora proceda sua imediata avaliação. Advertindo-se que será 
nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível da 
Comarca da Capital, expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixada 
cópia no átrio do Fórum local. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 
17 de janeiro de 2021, WEZALY DE MEDEIROS MEIRA, Técnico Judiciário, o digitei. Dr(a). Renata 
da Câmara Pires Belmont, Juiz(a) de Direito.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Alistair Smout 
Reuters/Agência Brasil

A vacina contra co-
vid-19 desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e 
pela AstraZeneca tem 76% 
de eficácia contra infecções 
sintomáticas durante três 
meses após uma única dose, 
e a eficácia aumenta quando 
a segunda dose é dada mais 
tarde, mostrou um estudo 
divulgado ontem.

Segundo a Universidade 
de Oxford, as conclusões do 
estudo, que ainda não foi 
analisado pela comunida-
de científica, endossam a 
decisão do Reino Unido de 
aumentar o intervalo entre 

a dose inicial e a de reforço 
para 12 semanas.

O Reino Unido decidiu 
dar alguma proteção ao 
maior número possível de 
pessoas ampliando o perío-
do de tempo entre as duas 
doses das vacinas contra 
covid-19.

A AstraZeneca aprovou 
a medida, dizendo que a fle-
xibilidade para aumentar o 
tempo entre doses é a me-
lhor estratégia para a vacina.

Os resultados, coletados 
de testes no Reino Unido, no 
Brasil e na África do Sul, in-
dicaram que alguma prote-
ção foi obtida depois de uma 
dose e que as respostas imu-
nológicas foram reforçadas 

com um intervalo maior até 
a segunda dose entre partici-
pantes de 18 a 55 anos.

“A eficácia da vacina 
após uma única dose padrão 
da vacina entre o dia 22 e o 
90º dia pós-vacinação foi de 
76%, e análises modeladas 
indicaram que a proteção 
não diminuiu durante esse 
período inicial de três me-
ses”, disseram acadêmicos 
de Oxford.

De acordo com o estu-
do, a eficácia da vacina foi 
de 82,4% com 12 semanas, 
ou mais, até a segunda dose 
– ela foi de 54,9% quando a 
dose de reforço foi adminis-
trada menos de seis sema-
nas após a primeira dose.

Centenas de deputados 
de Myanmar (antiga Birmâ-
nia) estão retidos em uma 
residência do governo na 
capital, um dia depois do 
golpe de Estado conduzido 
por militares e da detenção 
da líder do país, Aung San 
Suu Kyi.

De acordo com a agên-
cia de notícias Associated 
Press (AP), cerca de 400 
deputados permanecem na 
residência governamental, 
impedidos de deixar o edi-

fício, em Naypyidaw, capital 
de Myanmar.

Um dos deputados dis-
se que o edifício continua 
cercado por militares e que 
há policiais dentro das ins-
talações.

Segundo o parlamen-
tar, que teme pela sua segu-
rança e pediu anonimato, 
os políticos, a maioria da 
Liga Nacional para a Demo-
cracia (LND), o partido de 
Aung San Suu Kyi, passa-
ram a noite sem conseguir 
dormir, com medo de serem 
presos. “Tivemos de ficar 

acordados e em alerta”.
“Temos alimentos, mas 

não podemos sair das ins-
talações, por causa dos sol-
dados”, disse também uma 
deputada à agência de no-
tícias France-Presse (AFP).

As detenções e o golpe 
de Estado militar ocorre-
ram no mesmo dia em que 
o Parlamento eleito se pre-
parava para iniciar sua pri-
meira sessão.

O partido de Aung San 
Suu Kyi pediu ontem sua 
libertação imediata, bem 
como dos políticos detidos, 

denunciando “uma mancha 
na história do Estado e do 
Tatmadaw”, o Exército bir-
manês.

O Exército de Myan-
mar declarou na última 
segunda-feira (1º) estado 
de emergência e assumiu 
o controle do país durante 
um ano, após a detenção da 
chefe do governo, Aung San 
Suu Kyi, do presidente do 
país, Win Myint, e de outros 
líderes governamentais.

Myanmar emergiu há 
apenas dez anos de um 
regime militar que estava 

no poder há quase meio 
século.

Para justificar o golpe 
de Estado, imediatamente 
condenado pela comuni-
dade internacional, os mi-
litares asseguraram que 
as eleições legislativas de 
novembro passado foram 
marcadas por “enormes ir-
regularidades”, o que a Co-
missão Eleitoral nega.

Os militares evocaram 
ainda os poderes que lhes 
são atribuídos pela Consti-
tuição, redigida pelo Exérci-
to, permitindo-lhes assumir 

o controle do país em caso 
de emergência nacional.

O partido de Aung San 
Suu Kyi, que está no poder 
desde as eleições de 2015, 
venceu por larga maioria as 
eleições de novembro.

A vitória eleitoral de 
Suu Kyi, Prêmio Nobel da 
Paz 1991, demonstrou sua 
grande popularidade em 
Myanmar, apesar da má re-
putação internacional pelas 
políticas contra a minoria 
rohingya, a quem é negada 
a cidadania e o voto, entre 
outros direitos.

Deputados de Myanmar estão em prisão domiciliar
Agência Brasil

Conclusões endossam a decisão do Reino 
Unido de aumentar o intervalo entre a 
dose inicial e a de reforço para 12 semanas
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Valores aplicados em negociações imobiliárias no estado, no ano passado, ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão

O número de financia-
mentos imobiliários feitos 
com recursos da poupança, o 
chamado Sistema Brasileiro 
de Poupança e Empréstimos 
(SBPE), aumentou 74,16% na 
Paraíba. Os dados divulgados 
pela Associação Brasileira das 
Entidades de Crédito Imobiliá-
rio e Poupança (Abecip)  com-
pararam os números de 2019 e 
2020. O total de recursos finan-
ciados no estado, no ano passa-
do, ultrapassou R$ 1 bilhão. A 
alta superou a média de cres-
cimento do país, que ficou em 
57,5%. O SBPE é considerado o 
pilar principal da maior parte 
dos financiamentos imobiliá-
rios existentes no Brasil. 

Segundo Rômulo Soares, 
presidente do Conselho Regio-
nal dos Corretores de Imóveis 
21ª Região  (Creci- PB), depois 
do programa Casa Verde e 
Amarela, que substituiu o Mi-
nha Casa Minha Vida, o SBPE 
é o mais procurado por quem 
quer realizar o sonho da casa 
própria. Segundo o entrevis-
tado, a taxa de juros é a gran-
de responsável pela adesão. 
“Variam de 5% a 9% ao ano, a 
depender da instituição finan-
ceira, o que é muito bom”. 

O presidente do Creci- PB 
atribuiu também o crescimen-
to do SBPE à possibilidade 
de financiamento do imóvel 
ainda durante a construção e 
destacou o que pesquisas rea-
lizadas pelo próprio conselho 
diagnosticaram. “Apesar da 
pandemia que agravou a eco-
nomia, as pessoas perceberam 
a importância da casa própria, 
justamente por conta da con-
vivência em seu lar e em para-
lelo perceberam que podiam 
pagar pelo seu imóvel passan-
do a investir em algo que será 
seu definitivamente”. Rômulo 
Soares acredita que cerca de 
30% do mercado imobiliário 
paraibano seja financiado hoje 
pelo SBPE. “São imóveis que 
vão de R$ 200 mil a R$ 3,6 mi-
lhões, sendo que a média dos 
financiamentos gira em torno 

de imóveis entre R$ 300 mil e  
R$ 400 mil”. 

Para o economista  Wer-
ton Oliveira, do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil 
de João Pessoa (Sinducon-JP), 
o sucesso dos financiamen-
tos imobiliários com recursos 
do SBPE se deu por conta da 
maleabilidade da modalidade. 
“Prazo de 35 anos, onde o com-
prador pode ter outros imóveis 
no seu nome. Com o FGTS, por 
exemplo, é mais limitado já que 
o interessado não pode ter ou-
tro financiamento, além do que 
o imóvel financiado tem que 
ter fim residencial”.  

Sobre o Plano
O SBPE funciona de acor-

do com a quantidade de depó-
sitos que correntistas realizam 
na poupança, ou seja, quanto 
mais os correntistas de um 
banco pouparem, maior será 
a concessão de dinheiro para 
a solicitação de um emprés-
timo. Trata-se de uma linha 
de crédito oferecida por ins-
tituições financeiras públicas 
e privadas que disponibiliza 
até 80% do valor do imóvel ou 
terreno podendo ser pago em 
até 35 anos, em caso de imó-
veis novos. O beneficiário do 
SBPE precisa ter uma renda 
familiar a partir de R$ 5 mil e 
pode possuir outros imóveis. 
Vale lembrar que existem va-
riações de acordo com a insti-
tuição financeira. No Banco do 
Brasil, por exemplo, as linhas 
SBPE estão disponíveis para 
clientes pessoas físicas, cor-
rentistas e não correntistas, 
com limite de crédito aprova-
do e renda mensal superior a 
R$ 4 mil.  Há também a pos-
sibilidade de carência de até 
seis meses para o pagamento 
da primeira parcela. Para se 
ter uma ideia da diferença, 
no mesmo banco, para fazer 
um financiamento com re-
cursos do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), 
pelo menos um dos propo-
nentes do financiamento deve 
possuir renda mínima de R$ 4 
mil mensais com prazo de pa-
gamento de 30 anos.

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Financiamento com recursos 
da poupança cresce 74% na PB 

Pesquisa do Procon

Preços de produtos da cesta básica 
podem variar até 262% na capital

Pesquisar é a palavra 
de ordem. É o que reve-
la pesquisa de preços da 
cesta básica realizada pela 
Autarquia de Proteção e De-
fesa do Consumidor (Procon
-PB) com os preços de 177 
produtos praticados em 10 
supermercados de João Pes-
soa. A variação do conjunto 
dos produtos é de 35,68%, 
sendo que a cesta mais ba-
rata ficou em 194,01 e a 
mais cara R$ 263,23, uma 
diferença de R$ 69,22 entre 
as duas. Na média, o valor foi 
de R$ 236,63. 

O levantamento apon-
tou uma variação de até 
262,63% nos valores, sen-
do que a maior diferença 
verificada foi no quilo da 
banana pacovan que é en-

contrada a R$ 0,99 o quilo e 
a R$ 3,59. Outros produtos 
que também apresentaram 
diferenças grandes de pre-
ços na pesquisa do Procon
-PB, como a batata doce, 
por exemplo, com variação 
de 173,52% (R$ 2,19 e R$ 
5,99), o coentro com 151,2% 
(R$ 1,19 e R$ 2,99) e o flo-
cão de milho com 105,04% 
(R$ 1,39 e R$ 2,85). 

A pesquisa também 
verificou os preços de itens 
presentes diariamente na 
mesa do consumidor como 
o feijão, o arroz e leite. De-
terminadas marcas indica-
ram variações que pesam no 
orçamento familiar. O leite 
integral em pó apresentou 
no saquinho de 200 gra-
mas índice de 29,87% (R$ 
4,99 e R$ 6,48), enquanto o 
feijão carioquinha 23,56% 
(R$ 6,79 e R$ 8,39) e o arroz 

39,39% (R$ 4,29 e R$ 5,98).
O consumidor sente no 

bolso o preço e reclama e 
indica que uma das armas 
para aliviar os aumentos 
no orçamento é pesquisar. 
“Está tudo caro. O preço da 
carne, por exemplo, subiu 
demais, o leite também. Ou 
seja, coisas básicas que são 
de fundamental importân-
cia na mesa de todas as pes-
soas não podem mais ser 
priorizadas por conta desse 
aumento abusivo de preços. 
É absurdo um quilo de fei-
jão por R$ 7, um alimento 
que precisamos comer dia-
riamente. E em uma família 
com mais de três pessoas, o 
custo é ainda maior”, afirma 
a professora Luzimeire Mei-
reles, acrescentando: “O jei-
to é pesquisar onde é mais 
barato e cortar o que não é 
essencial”.

E pesquisar com pa-
ciência é mesmo uma dica 
básica do Procon-PB para os 
consumidores não gastarem 
além do necessário. “Pesqui-
sar é importante, verificar 
os preços, acompanhar os 
aumentos, ajuda e possibi-
lita o consumidor economi-
zar”, lembra a superinten-
dente do Procon-PB, Késsia 
Liliane Cavalcanti.

Clóvis Roberto
clovisroberto@epc.pb.gov.br

Acesse através do QR Code 
a pesquisa de preços da cesta 
básica feita pelo Procon-PB

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Maiores diferenças foram 
encontradas nos valores praticados 
na venda de frutas e legumes

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

A Geração Z, ou simplesmente GenZ, nascida em 
meados dos anos 90 e sucessora dos Millenials, já 
representa mais de 30% da população mundial. Passam 
mais de 16 horas semanais em seus smartphones, preferem 
serviços de streaming on-line para assistir filmes e ouvir 
música, dando preferência a laptops e celulares e deixando 
a televisão para trás. São aproximadamente 2,47 bilhões de 
jovens conectados que há tempos demonstram uma visão 
de mundo e um comportamento de consumo distinto das 
demais gerações.

Considerando a dinamicidade do mundo virtual, 
em que novos aplicativos rapidamente conquistam 
milhões de usuários e geram um milhão de informações 
por segundo, esta geração, principalmente, depois da 
invenção do WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram 
e Apps de produtos e serviços, passaram a se relacionar 
com o mundo de forma diferente, tudo em tempo real. 
As respostas são encontradas no Google na hora, os 
relacionamentos amorosos e sociais são feitos pelas 

redes sociais ou apps de relacionamento, as ligações são 
feitas por vídeochamadas ou enviadas por textos usando 
figuras ou emojis que sentimentalizam os textos, e a troca 
mensagens é feita em segundos. 

Quais são suas principais características? São Multi-
Taskers: uma das maiores características da geração 
Z é a capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo 
tempo. Em uma média, chegam a utilizar até cinco telas 
simultaneamente. Cabe às empresas refletir como essas 
pessoas vão impactar e revolucionar o ambiente de 
trabalho como profissionais. E possuem consciência 
coletiva: são uma geração que valoriza a igualdade – seja 
de gênero, raça, orientação sexual, etc – como nunca visto 
antes. A Geração Z quer mudar o mundo para melhor. 

Mas e com as marcas, como esta geração se conecta? 
Quando o assunto é consumo, 48% dos jovens dessa 
geração acreditam que as marcas precisam servir de 
exemplo e guiar uma mudança mundial positiva; e 
35% esperam que essas empresas usem conhecimento 

Geração Z ou Nativos Digitais: a geração 
da tecnologia, inclusão e instantaneidade
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0,61%
118.233 pts

para explicar e informar seus consumidores, aqui 
entra a estratégia do marketing de conteúdo. Para se 
conectar de verdade com essa geração, as marcas que 
têm criado empatia com os consumidores são as que 
possuem posicionamentos claros e atitudes socialmente 
responsáveis. A Geraçaõ Z declara, inclusive, estar 
disposta a pagar mais caro por produtos “ecofriendly” e 
sustentáveis.

Como conquistar estes consumidores? Direcione o 
tráfego para lojas físicas por meios digitais: faça-os irem 
para a compra na loja física, mas informá-los por meios 
digitais pode ser uma solução. Ou seja: fazer com que 
esse grupo aprenda tudo sobre produtos por meio de 
mídias sociais, mas que execute a compra pessoalmente. 
Foque em formatos de conteúdo inovadores. Já ouviu falar 
na estratégia Game Marketing? É a divulgação de uma 
empresa, produto ou serviço por meio de jogos. Assim 
como é feito em filmes e séries de TV, a promoção por 
meio dos populares videogames pode ser extremamente 
vantajosa para as marcas. Invista nos influenciadores. 
Uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto QualiBest, 
chamada “O post é pago, e aí?”, apontou que 68% das 
pessoas nessa faixa etária acompanham influenciadores 
digitais e são levados a comprarem os produtos e serviços 
divulgados por eles.



Economia

Boletim divulgado pelo Ministério da Economia mostrou que o estado superou os 41 mil empreendimentos 

A Paraíba superou a 
quantidade de empresas 
abertas no ano de 2020 em 
relação a 2019. De acor-
do com o boletim anual do 
Mapa de Empresas, divulga-
do ontem pelo Ministério da 
Economia, o estado possui 
atualmente 246.916 em-
preendimentos ativos, sendo 
41.197 abertos apenas no 
ano passado. Em 2019, fo-
ram 39.183 novos negócios 
iniciados. Isto significa uma 
diferença de 2.014 estabele-
cimentos abertos.  

O mês de setembro de 
2020 registrou maior aber-
tura de empresas, com 4.147, 
ou seja, 422 a mais do que o 
mesmo período do ano ante-
rior (com 3.725 aberturas). 
Além disso, no ano passado, 
menos empresas foram ex-
tintas quando comparado a 
2019: foram 11.134 encerra-
mento de atividades contra 
13.125, respectivamente. 

A Paraíba fechou o ano 
passado com um tempo 
médio para a abertura de 
empresas de três dias e oito 
horas, e de um dia e 16 ho-
ras para registro. Em 2019, 
era possível iniciar um em-
preendimento em três dias e 
19 horas e efetuar o registro 

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Paraíba registra aumento no 
número de novas empresas
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Motoristas de aplicativos e delivery são maioria dos novos MEIs
Com 58 mil novos registros 

de microempreendedores in-
dividuais (MEIs) a atividade de 
motoristas de aplicativos e en-
tregadores registrou evolução de 
86% em comparação ao número 
de aberturas de MEIs na mesma 
categoria ano anterior. Os da-
dos, levantados pelo Sebrae e 
divulgados por meio do relatório 
Observatório MPE, revelam as 
20 atividades que mais tiveram 
abertura por microempreende-
dores individuais no ano passado 
no Brasil. 

Outra atividade que obteve 
grande evolução em termos de 
aberturas de MEIs em 2020 foi a  
de restaurante e similares, que 
contou com 74,6 mil novos re-
gistros de microempreendedores 

individuais e taxa de crescimento 
de 59% em comparação ao ano 
anterior. Em seguida, conforme 
o estudo, aparece a categoria  
de fornecimento de alimentos 
com 106,1 mil MEIs abertos e 
crescimento de 47,9% no mesmo 
período. Integram essas ativida-
des o fornecimento de marmitex, 
cantinas privadas, delivery e ser-
viços de bufê.

O relatório apontou, ainda, 
uma alta de 41% nos registros 
de abertura de MEIs na categoria 
de comércio varejista de bebidas, 
passando de 38,1 mil em 2019 
para 58,8 mil. De acordo com 
análise do estudo, o consumo de 
bebidas aumentou entre a popu-
lação em associação à alta dos 
fornecimentos de alimentação, 

principalmente devido a pande-
mia do coronavírus (covid-19) e 
ao isolamento social. 

Para a analista técnica do Se-
brae Paraíba, Germana Espínola, 
além do avanço da pandemia e 
de suas consequências na vida 
prática da população, o alto 
índice de desemprego em 2020 
foi responsável, também, pelo 
grande aumento na abertura de 
novos negócios como alternativa 
de renda. “Desta forma, a opção 
pelo empreendedorismo foi mais 
por necessidade, não por uma 
vocação do empresário. A pande-
mia fez aumentar o consumo de 
produtos e serviços nas residên-
cias e, com a perda do emprego 
e a ajuda do auxílio emergencial, 
alguns empreendedores percebe-

ram a oportunidade e começaram 
a abrir negócios, especialmente 
voltados para os ramos da ali-
mentação e transporte”, avaliou.

Novos MEIs em 2020
Na Paraíba, houve cresci-

mento do número de microem-
preendedores individuais no 
último ano. Segundo os dados 
da Receita Federal, em dezem-
bro de 2019 o estado contava 
com 130.102 MEIs optantes do 
Simples Nacional, número que 
em 31 de dezembro de 2020 
passou a ser de 153.806, um 
aumento de 18,2%. O Brasil, que 
registrou mais de 11,3 milhões 
de novos MEIs em 2020, obteve 
incremento de 20% em relação 
ao ano anterior.

Em novembro

Cai percentual de pessoas em home office

O percentual de pessoas 
em home office se manteve 
em queda em novembro de 
2020 e atingiu 7,3 milhões de 
trabalhadores, uma redução 
de 260 mil pessoas em rela-
ção ao mês anterior.

O resultado represen-
ta 9,1% dos 80,2 milhões de 
ocupados e não afastados. Os 
números fazem parte do es-
tudo sobre o trabalho remoto 
no país na pandemia de co-
vid-19, divulgado ontem pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea).

De acordo com o Ipea, a 
remuneração desses profis-
sionais somou R$ 32 bilhões, 
valor equivalente a 17,4% 
dos R$ 183,5 bilhões da mas-
sa de rendimentos efetiva-
mente recebida por todos os 
ocupados no país. No mês an-
terior, 9,6% das pessoas ocu-
padas e não afastadas foram 
responsáveis por 18,5% da 
massa de rendimentos.

O estudo mostrou ain-
da que as mulheres e pes-
soas brancas são a maioria 
no perfil dos trabalhadores 
em home office, que tem se 
mantido estável desde a pri-
meira análise, baseada nos 

dados de maio de 2020. Em 
novembro, 57,8% das pes-
soas em trabalho remoto 
eram mulheres, 65,3% eram 
da cor branca, 76% tinham 
nível superior completo e 
31,8% apresentavam idade 
entre 30 e 39 anos.

O setor formal continua 
predominando no teletraba-
lho, que representa 6,2 mi-
lhões de pessoas ou 84,8% 
do total. Já na informalidade 
eram 15,2% dos trabalhado-
res ou 1,1 milhão de pessoas 
que desempenhavam as fun-
ções remotamente.

Conforme o estudo, 30% 
da massa de rendimentos na 

distribuição por atividade, foi 
gerada por pessoas no setor 
de serviços que não estavam 
em home office, 16,4% cor-
responderam ao setor pú-
blico, 14,7% na indústria e 
10,7% no comércio.

A contribuição das pes-
soas em trabalho remoto é 
similar à registrada com os 
trabalhadores da indústria 
ou do setor público, uma 
vez que elas foram respon-
sáveis por 17,4% da massa 
em novembro.

O Brasil tinha 2,85 mi-
lhões de pessoas trabalhando 
remotamente em novembro 
no setor público e 4,48 mi-

lhões no setor privado, sendo 
que os 38,9% do setor públi-
co correspondem ao maior 
percentual observado desde 
o início da análise.

Segundo o Ipea, o estudo 
utilizou dados da última aná-
lise da Pnad Covid-19, divul-
gados pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Para Geraldo Góes, 
um dos autores da pesquisa 
intitulada ‘O Trabalho Remo-
to e a Pandemia’ o que a Pnad 
Covid-19 mostrou conclui 
uma etapa de avaliações so-
bre os impactos da pandemia 
no mercado, traçando um re-
trato no país. 

Cristina Indio do Brasil
Agência Brasil

A adoção de prá-
ticas sustentáveis tem 
sido uma das alternati-
vas apontadas por orga-
nizações que lutam em 
defesa do meio ambiente 
para ajudar a contornar 
a crise econômica mun-
dial desencadeada pela 
pandemia de covid-19. 
Atividades voltadas para 
a Economia Circular figu-
ram como ações estimu-
ladas pelo programa ‘Sus-
tentaMundoBr-Parahyba’, 
que desenvolve a coleta 
seletiva em João Pessoa e 
em Cabedelo.

“O conceito baseia-
se num modelo para uma 
economia mais susten-
tável, ligado à inovação, 
design, ecoeficiência e so-
luções para os atuais de-
safios dos negócios neste 
século 21”, explica Eleine 
Bélaváry, coordenadora 
de educação e mobiliza-
ção do programa.

Em outras palavras, a 
Economia Circular ressig-
nifica o “lixo”, passando a 
interpretar a cadeia pro-
dutiva de maneira contí-
nua e cíclica, de forma que 
os recursos não sejam so-
mente explorados e des-
cartados, mas reaprovei-
tados em um novo ciclo. 

Os resíduos voltam a 
ser insumos e servem de 
matéria-prima para novos 
produtos, representan-
do menos investimento 
na compra de materiais e 
menor dano ao planeta.

Economia 
Circular pode 
ajudar a 
driblar crise

em dois dias e cinco horas. 
Estes dados refletem 

os números obtidos nacio-
nalmente. Conforme revela 
o boletim anual do Mapa de 
Empresas, o número de em-
presas abertas no ano pas-
sado no Brasil aumentou 6% 
em relação a 2019. Foram 
3.359.750 negócios aber-
tos e 1.044.696 fechados no 

país. O saldo positivo é de 2,3 
milhões de empreendimen-
tos ativos e também uma 
redução de 11,3% na quan-
tidade de fechamentos entre 
2019 e 2020. 

Dados nacionais
O Brasil encerrou o ano 

passado com 19.907.733 
empresas ativas. O Ministé-

rio da Economia avalia que 
este é o resultado das me-
didas tomadas para facili-
tar a abertura de empresas 
em meio à pandemia da co-
vid-19, quando muitas pes-
soas buscaram uma oportu-
nidade de geração de renda 
no empreendedorismo.  

Os estados com mais 
empresas ativas são Minas 

Gerais, São Paulo, e Rio de 
Janeiro. A maior parte destes 
empreendimentos está no se-
tor terciário da economia, em 
especial o comércio e presta-
ção de serviços, com mais de 
80% de empreendimentos 
ativos, segundo aponta a se-
cretaria de Governo Digital 
do Ministério.

O levantamento regis-

trou ainda que a maior par-
te dos novos empresários 
são microempreendedores 
individuais (MEI), já que 
11.262.384 destes estavam 
ativos, sendo 2.663.309 
abertos em 2020. Inclusive, 
no último ano, 79,3% dos 
negócios abertos são MEIs 
e em 2019, os micro em-
preendedores individuais 
representavam 77,6% dos 
negócios abertos. 

O estudo informa ainda 
que no terceiro quadrimes-
tre do ano passado o tempo 
médio para a abertura de 
empresas foi de dois dias e 
13 horas de 2020. Em janei-
ro de 2019, eram cinco dias e 
nove horas.

Goiás é o estado com o 
menor tempo médio para a 
abertura de empresas (um 
dia e duas horas). Rio Grande 
do Sul e Bahia são os locais 
com o maior prazo. Cerca de 
45,5% das empresas conse-
guem ser abertas em menos 
de um dia. A maior parte des-
tes registros são daquelas 
classificadas como de baixo 
risco que não necessitam de 
alvarás e licenças e serviços.

O boletim anual do 
Mapa de Empresas traça um 
diagnóstico da abertura de 
empresas em todo o país, le-
vando em conta tempo, ativi-
dades e outras informações.

Mês de setembro de 2020 registrou maior abertura de empresas, com 4.147 locais, sendo 422 a mais do que o mesmo período do ano anterior

Foto: Pixabay



Diversidade

Em janeiro, foram realizadas 30 cirurgias; expectativa do Governo é zerar a fila de procedimentos de coração, fígado e córnea
No mês de janeiro, a Pa-

raíba contabilizou 30 trans-
plantes de órgãos, quantida-
de três vezes maior do que 
no mesmo período do ano 
passado. No total, foram 20 
doações de córneas, cinco de 
rim, quatro de fígado e uma 
de coração. Atualmente, 622 
pessoas estão na fila de espe-
ra e a perspectiva para este 
ano é zerar a fila de coração, 
fígado e córnea.

“É um desempenho que 
a Paraíba nunca teve. Segui-
mos contando com o apoio 
dos paraibanos para mani-
festar em vida a seus fami-
liares o desejo de realizar a 
doação de órgão”, ressaltou o 
secretário estadual da Saúde, 
Geraldo Medeiros.

As doações se concen-
traram em duas grandes ci-
dades paraibanas – foram 
seis doadores na capital, no 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa; e um no Hospital de 
Trauma de Campina Grande. 
A faixa etária dos doadores 
varia entre 17 e 58 anos de 
idade e o sexo predominan-
temente masculino. 

“Somente a família tem 
o poder de autorizar a doa-
ção e, quando a família diz 
sim, a vida continua. A doa-
ção salva vidas”, pontuou a 
enfermeira e coordenado-
ra de Ações Estratégicas da 
Central de Transplante da 
Paraíba, Rafaela Carvalho.

Paraíba triplica o número 
de transplantes de órgãos
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ASSEMBLEIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO
CONDOMÍNIO TAMBABA COUNTRY CLUB RESORT

Rodovia PB 008 | CEP: 58324-000 | Pitimbu - PB
Pitimbu, 02 de fevereiro de 2021.

TAMBABA COUNTRY CLUB RESORT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA., através de sua representante legal, infra-assinado, pelo presente 
EDITAL, convoca todos os proprietários das unidades autônomas do TAMBABA COUNTRY CLUB 
RESORT, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO designada 
para se realizar em 07 de março de 2021 (domingo), no salão de festas do próprio empreendimento, 
às 10h em primeira convocação, e às 10h30 em segunda e última convocação, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Formalização da entrega da obra com instalação do condomínio e eleição de Síndico, Sub-
síndico e membros efetivos e suplentes do Conselho Consultivo e Fiscal.

OBSERVAÇÕES:
• Tendo em vista a relevância dos assuntos a serem tratados na Assembleia Geral, lembramos 

a necessidade da participação de todos os condôminos, a fim de obtermos um consenso nas 
deliberações a serem tomadas em prol do patrimônio comum;

• É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia Geral ora convoca-

da por procuradores, munidos com procurações específicas, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DA 
CONVENÇÃO CONDOMINIAL;

• Em cumprimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos órgãos sanitá-
rios, no tocante à prevenção da COVID-19, serão adotadas regras como distanciamento social de 
1,5 mt., aferição de temperatura de todos os participantes e disponibilização de álcool gel 70% e 
locais para higienização das mãos. Por este motivo, só será permitida a entrada e participação de 
01 (um) representante por lote.

Elisângela Aparecida Resende

Edital de Convocação
O presidente da Liga Desportiva de Santa Rita, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 

Social do Clube, convoca Assembleia Geral Extraordinária para o dia 2 de março do ano em curso, 
na Rua João Vitorino Raposo, 29, Centro, Santa Rita, em primeira convocação às 19h e em segunda 
convocação às 20h com qualquer número de presentes, para  eleição e posse da Diretoria Execu-
tiva e Conselho Fiscal. Santa Rita, 01 de fevereiro de 2021. Djalma Varela Bezerra – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, Rua da República, 730 – Centro – João Pessoa/PB. EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente ficam convocados os 
trabalhadores das empresas COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA CCP E OS EMPREGADOS 
VINCULADOS A MINERAÇÃO NACIONAL S/A, para tomarem parte de uma Assembléia Geral Ex-
traordinária que será realizada no dia 05 de Fevereiro de 2021 no parque fabril da empresa ambas 
localizada no Município de Pitimbu/PB às 15h00 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores 
presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer números 
de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de aumento salarial e/ou 
autorizar a Diretoria deste órgão de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de aumento salarial.  João 
Pessoa, 01 de fevereiro de 2021. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

EDITAL DE CITAÇÃO
COMARCA DE CAMPINA GRANDE. 9A. CIVEL. EDITAL DE CITACAO. PRAZO: 20 DIAS. 

Processo: 0801926-98.2014.8.15.0001. Ação: COBRANÇA. A MM. Juíza de Direito da vara supra, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhe-
cimento, e a quem possa interessar, que por este Juízo e Cartório tramita uma Ação de cobrança 
proposta por CREDUNI - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DAS INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA, LTDA., CNPJ 03.428.338/0001-37, 
contra ADAILTON DA FONSECA CASSIANO, servidor público, CPF 441.898.854-87, Identidade 
1055483 SSP/PB, atualmente em local incerto e não sabido. Expeço o presente edital para citar o 
promovido para apresentar defesa no prazo legal, sob pena de revelia, ficando advertido de que 
havendo revelia será nomeado curador especial. Para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, indo publicado na forma da lei. Dado e passado nesta comarca, aos 15 de dezembro 
de 2020. Eu, Yeti Jerônimo Rodrigues da Costa, o digitei de ordem da MM. Juíza de Direito, Dra. 
Andréa Dantas Ximenes.

AEROCLUBE DA PARAÍBA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO DO AEROCLUBE DA PARAÍBA, no uso de 
suas atribuições que lhe conferem os arts. 5º, VI, 62º, 63º, II e 65º do estatuto social do Aeroclube 
da Paraíba, e Considerando que o art. 13º do estatuto social do aeroclube da Paraíba impõe a 
convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 02 (dois) em 02 (dois) anos, sempre no mês 
de abril, a fim de se manifestar sobre o relatório e prestação de contas da Diretoria anterior, eleger 
o Presidente e o Vice-Presidente da entidade, os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes e 
os membros do Conselho de Desportivo e seus suplentes;

Considerando que o conselho consultivo dessa entidade se reuniu no dia 30/01/2021, e por 
unanimidade, deliberou no sentido de convocar uma Assembleia Geral Extraordinária paraeleger 
a nova Diretoria, novo Conselho Fiscal e novo Conselho Desportivo para o Biênio 2021 - 2023; 

Considerando a necessidade de regularizar o prazo trazido pelo art. 13º do estatuto social do 
aeroclube da Paraíba de realização de Assembleia Geral Extraordinária de 02 (dois) em 02 (dois) 
anos, sempre no mês de abril;

CONVOCARAssembleia Geral Extraordinária do Aeroclube da Paraíba para o dia 27 de fevereiro 
de 2021 às 09:00 horas em primeira convocação, com mais da metade dos sócios aptos a votarem 
ou às 09:30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer número de associados aptos 
a votarem, na sede do Aeroclube da Paraíba, estabelecendo a seguinte pauta: 

i. Eleger oPresidente e o Vice-Presidente da entidade, os membros do Conselho Fiscal e seus 
suplentes e os membros do Conselho de Desportivo e seus suplentespara, extraordinariamente, 
um mandato que se encerrará em 30/04/2023 a fim de obedecer a data estabelecida pelo art. 13 
do estatuto social do aeroclube; 

ii. Formação de uma Comissão Tríplice composta de associados para representar o Aeroclube 
em qualquer negociação, com acompanhamento do Ministério Público.

João Pessoa/PB, 02 de fevereiro de 2021
Marcos Lemos Baracuhy

Presidente do Conselho Consultivo do Aeroclube da Paraíba

Aeroclube da Paraíba – CNPJ: 08.682.908/0001-34
Rua Francisca Bezerra Dias, S/N, CEP: 58073-500

COMARCA DA CAPITAL. VARA DE FEITOS ESPECIAIS. PROCESSO Nº 0002078-
56.2013.8.15.0021. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da vara supra, Dr. Romero Carneiro Feitosa, em virtude 
da Lei, etc., faz saber, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se 
processa perante este Juízo a ação de Interdito Proibitório contra os integrantes do Movimento dos 
Sem Terra - MST, acampados na margem oposta da Rodovia BR 101, próximo ao Polo Industrial de 
Caaporã, e que pelo MM. Juiz foi determinada a citação por edital de todos os integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, interessados não conhecidos e não nominados, para, 
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. E, para 
que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz que o presente edital seja publicado em jornal 

local e órgão oficial. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB, em 03 de dezembro de 2020. 
Eu, Raquel Moreno Santa Cruz, Téc. Judiciário, o digitei. Romero Carneiro Feitosa. Juiz de Direito.

Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Elétrico do Estado da 
Paraíba/PB, Rua: Da República ,830 –centro –João Pessoa /PB, CNPJ de n°09.362.302/0001-84. 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAÓRDINARIA –Pelo presente ficam 
convocados todos os trabalhadores da categoria profissional desta entidade, para tomarem parte-
de uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que será realizada no dia: 12 de fevereiro de 
2021, ás 17h00 em 1° (primeira) convocação com no mínimo 2/3 (dois terços) dos trabalhadores 
e não havendo “quórum” legal, a mesma realizar-se-á em 2°(segunda) convocação ás 18h00 1/3 
(um terço) dos trabalhadores, no endereço acima citado, para deliberarem sobrea seguinte ordem  
do dia: a) leitura do Edital de convocação; b) Autorizarem sobre a seguinte ordem  do dia: a) Lei-
tura do Edital de convocação: b) Autorizar o presidente do Sindicato a promover Acordo Coletivo 
Salarial ou ainda, instaurar Dissidio coletivo ou Individual de Natureza Econômica  com aprovação 
contribuição Negocial para o mês  de Março De 2021, João pessoa/PB, 02 de fevereiro de 2021. 
Francisco de Assis da Silva-Presidente.

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, PASSA NA FORMA ABAIXO. O(A) 
DOUTOR(A) ANDRÉADANTAS XIMENES, JUIZ ESTADUAL DA 9 VARA CÍVEL DE CAMPINA 
GRANDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, na forma da lei etc. FAZ SABER aos que 
o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo tramitam os autos da 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, N. 0820742-26.2017.8.15.0001, proposta por BCGPAR 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.433.025/0001-19, 
com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277, 20° andar, conjunto 203 e 204, São Paulo/SP, CEP: 
01452-000 e RICCOLROBERTO INDÚSTRIA, CERÂMICA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.364.746/0001-59 com sede na Av. Severino Bezerra Cabral, 1190, 
Bairro Catolé, CEP: 58103-340 ambas com endereço eletrônico: contenciosopar.sp@gpadilha.com.
br e neste ato representadas por PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA., 
inscrita no CNPJ nº 09.324.208/0001-30, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 20º 
andar, conjuntos 203/204, CEP 01452-000 move em face de CAMILA REGIA CARNEIRO BARROS, 
pessoa física, brasileira, casada, empresária, inscrito no CPF/MF nº 016.141.474-50, portador da 
Cédula de Identidade de RG nº 3.620.608 SSP/PB, residente e domiciliada na Rua Professora 
Eutecia Vital Ribeiro, nº 50, Apto 401, Bairro Catolé, Campina Grande/PB CEP: 58410-205, cujo o 
objeto é a citação da demandada a Sra. CAMILA REGIA CARNEIRO BARROS, para pagamento 
integral da dívida no valor de R$ 4.939,73( quatro mil e novecentos e trinta e nove reais e setenta 
e três centavos) com juros e correção , mais os honorários acima fixados e custas já recolhidas, 
em até 03 dias, sob pena de penhora. Caso efetue o pagamento no prazo estipulado, o valor dos 
honorários advocatícios fica reduzido pela metade. Em caso de não pagamento do prazo legal, 
estará sujeita a ter seus bens penhorados. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 
cento), na forma do art. 827 do CPC, podendo haver a elevação até 20%, caso sejam manejados 
embargos e que venham a ser julgados improcedentes ao final. É expedido o presente Edital, que 
será publicado e afixado no lugar de costume, de conformidade com a lei. Dado e passado nesta 
comarca, aos 26 de janeiro de 2021. Eu, Thiago Cavalcante Moreira, o digitei de ordem da MM. 
Juíza de Direito, Dra. Andréa Dantas Ximenes.

A AVANTE HOLDING E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOSLTDA– CNPJ Nº 19.596.088/0001-84, torna 
público que requereu à SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Prévia para o 
empreendimento CLARICE AMORIM situado a AV. JOÃO CÂNCIO, 109 -   Manaíra- CEP: 58.038-342.

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA – CCP – CNPJ/CPF N° 12.616.864/0002-00, torna 
público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença 
de Alteração n°30/2021 em 08 de janeirode 2021, Prazo: 730 dias. Para ampliação civil do galpão 
de coprocessamento de resíduos, com área construída de 1.350 m². Na FAZENDA CCP, KM 18,5. 
PB 044, ZONA RURAL – PITIMBU/PB – CEP 58.324-000. Processo: 2020-005100/TEC/LA-0965.

MARCELO LIMA FLORENCIO DO NASCIMENTO, CPF: 818.865.194-04, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalaçãoparaconstrução de Residência Umifamiliar, situado no Loteamento Bela Vista II, Quadra 
19, Lote20– Cabedelo/PB.

 Eu Odilon Regis de Amorim Neto – CPF Nº 161.094.224-87, torna público que requereu à SEMAM 
– SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, a Licença de Prévia para o empreendimento situado a rua 
ALUÍSIO FRANÇA, 49 -   Manaíra- CEP: 58.038-060.

RAYSA DANTAS DE AZEVEDO ALMEIDA, CPF:039.729.004-73 TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, 
À LICENÇA DE OPERAÇÃO( LO) DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, SITUADO, NO 
LOTE 06, QUADRA D, NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HORIZONTAL  “PONTA DE CAMPINA” 
NO BAIRRO PONTA DE CAMPINA EM CABEDELO PB.

DEYSE TRIGUEIRO DE ALBUQUERQUE LIMA, CPF 054.608.644-61 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Situado à BR 
230, KM 10, LOTE 207, CONDOMÍNIO ALAMOANA NA PRAIA DO JACARÉ, CABEDELO-PB.

A empresa Habitacional Ipanema Incorporação SPE Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 20.203.562/0001-
40, situada a Rodovia BR-230, nº 11034, Sala 503, Renascer, Cabedelo/PB, torna público que 
requereu a SEMAM- PMJP – Secretária do Meio Ambiente do município de João Pessoa/PB a 
Licença de Instalação (LI) para o Residencial Villa Real, situado à Rua João Jorge Benicio, s/n, Lt 
1309, Qd 193  – Mangabeira, João Pessoa/PB.

WFC CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 21.604.945/0001-92 Torna Público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aqüicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para a 
Construção de um Residencial Mutifamiliar  Situado à Rua:Otavio Novais, SN, loteamento Jandira, 
Quadra A, Lote: 10, Poço, Cabedelo/PB.

SERVIÇO 

A sede da Central de 
Transplantes da Paraíba 
funciona no prédio anexo 
ao Hospital de Trauma. 
Os telefones para entrar 
em contato são: (83) 
3244-6192 (João Pessoa) 
e (83) 3310-9252 
(Campina Grande).

Doação de órgãos
Conscientizar a popula-

ção sobre a doação de órgãos 
é fundamental para aumen-
tar o número de doadores e 
promover a recuperação da 
saúde para as pessoas que 
estão aguardando esse gesto 
de solidariedade.

O doador deve ter en-
tre dois e 80 anos de ida-
de e não pode apresentar 

doença comprometedora 
do órgão ou tecido. Após o 
óbito, a família do doador 
informa ao hospital o de-
sejo de doar ou entra em 
contato com a Central de 
Transplante. Vários órgãos 
podem ser doados: cartila-
gem, coração, córnea, fíga-
do, intestino, medula óssea, 
ossos, pâncreas, pele, pul-
mão, rim e válvula.

Gestão do SUS

Saúde fará acolhimento 
para novos gestores

A Secretaria Esta-
dual de Saúde da Paraíba 
(SES), juntamente com a 
Superintendência Esta-
dual do Ministério da Saú-
de na Paraíba (SEMS-PB) 
e o Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saú-
de da Paraíba (Cosems) 
darão as boas-vindas aos 
gestores municipais de 
saúde na Paraíba, por 
meio de um evento vir-
tual nos dias 4, 11 e 18 
de fevereiro. Com o tema 
“Compreendendo a ges-
tão do SUS”, o encontro 
visa acolher e orientar os 
novos e antigos gestores 
que estarão à frente das 
pastas, nas três macrorre-
giões de saúde da Paraíba, 
sobre os projetos estraté-
gicos de 2021.

Em virtude da pande-
mia da covid-19, o evento 
se dará de forma on-line 
durante os três dias, das 
14h às 17h. As inscrições 
podem ser feitas no link: 
https://doity.com.br/aco-
lhimento-gestor. Além de 
receber os representantes 

municipais, as videocon-
ferências têm o objetivo 
de apresentá-los às ins-
tituições promotoras da 
saúde e às suas respecti-
vas ações. Todo o evento 
tem a finalidade de apoiar 
e qualificar tecnicamente 
com orientações em saú-
de, para dar subsídios aos 
gestores nas tomadas de 
decisões e debater pro-
postas de aprimoramento 
da oferta de serviços em 
seus municípios.

A participação no 
acolhimento será permi-
tida com a realização de 
inscrição gratuita pelo 
site e as vagas serão ex-
clusivas para os secretá-
rios municipais de Saúde 
titulares, ou adjuntos, no 
caso da impossibilidade 
da participação do gestor 
titular. Será disponibili-
zada uma vaga para cada 
município. 

Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones: 83 3024-0247 / 
99814-6002, ou WhatsA-
pp: 83 98189-2560.

A sede da Central de Transplantes da Paraíba funciona no prédio anexo ao Hospital de Trauma de João Pessoa

Foto: Evandro Pereira
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Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!03

Flávia Lira Medei-
ros, Adna Lucena 
Santos, Andréa 
Ferreira Dantas, 
Ayda Nogueira, 

Cida Lobo, Diana Militão, Elsie 
Onofre Deininger, Elton Tony, Erikye 
Ribeiro, Erlane Rocha Cabral, 
Ivan Burity de 
Almeida, Nilzete 
Farias , Francisco 
Edward Aguiar 
Filho, Gustavo 
Lira, Gutemberg 
Paulo, Iaci Guedes, 
Iramaia Soares 
Ramalho, Izabel 
Cristina Serrão da Costa, Jaldemi-

ro Rodrigues de 
Ataíde Junior, José 
Oliveira Neto, 
Laura Cristina 
Burity, Nara 
Queiroga, Luiz 
Antonio Maracajá 
de Castro, , Niva-
nia Alves, Vilma 
Lucena Soares e 
Wilson Roberto.

Aniversariando

“Divergências, queixumes, 
rancores, tudo isso deve 
ser relevado em nome 

desse bem precioso que é 
a verdadeira amizade”.

Abelardo Jurema Filho

MELINA AZEVEDO MOURA, em ritmo de aniversário, co-
memorado com jantar em família no Reserva Garden

Bolsonaro ganha  
apoio parlamentar
Com os votos do chamado Centrão, a 
ala de maior influência no parlamento, 
o presidente Jair Bolsonaro foi o gran-
de vencedor nas eleições da Câmara 
dos Deputados e do Senado Federal, 
com a vitória dos candidatos de sua 
preferência, Artur Lira e Rodrigo Pa-
checo, respectivamente, ambos eleitos 
com o seu apoio e que foram vitoriosos 
por ampla diferença. Com o resultado, 
Bolsonaro passa a ter mais conforto 
em suas relações com o Congresso.

Os homens 
fortes na Câmara
Do nosso observador político em 
Brasília, jornalista Edinho Magalhães, 
que acompanha de perto os bastidores 
do Poder:
- Na Câmara Federal, sob nova direção, 
os deputados paraibanos Hugo Mota 
(Republicanos) e Wellington Roberto 
(PL) terão grande espaço e forte in-
fluência na gestão do novo presidente 
Artur Lira. Já o deputado Aguinaldo 
Ribeiro deverá deixar o cargo de Líder 
da Maioria mas permanecerá como 
Relator da Reforma Tributária.
Já o novo presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, segundo observa o 
correspondente da coluna, “é jovem, 
novato, em primeiro mandato, sério 
e competente, devendo surpreender 
positivamente”.

PEÇA importan-
te nos quadros 
gerenciais do 
Sistema Correio, 
Kilma Lopes nos 
contempla hoje 
com sua pre-
sença bonita e 
inspiradora.

O RESTAURANTE Apetitos, no chama-
do baixo Tambaú, está comemorando 
30 anos de bons serviços e padrão de 
qualidade prestados à sociedade pa-
raibana.

COM a vitória sobre o Sport, na noite 
de anteontem, o Flamengo está a 4 
pontos do líder Internacional. O Brasi-
leirão pega fogo na reta final, faltando 
apenas 6 rodadas. para o seu término.

Crimes cibernéticos ameaçam  a sociedade
“A super exposição da in-
timidade nas redes sociais, 
sobretudo de crianças e 
jovens adolescentes, pode 
causar problemas futuros 
com a utilização das fotos 
em sites de pornografia, o 
que já vem acontecendo 
no Brasil e em vários paí-
ses”. A advertência é do 
coronel Arnaldo Sobri-

nho, do de-
partamento 
de crimes 
virtuais da 
Policia Mili-
tar, que su-
gere que as 

pessoas se precavenham 
contra a ação dos crimino-
sos que atuam na internet. 
“Embora tenhamos avan-

çado muito em nossa le-
gislação penal e na tecno-
logia, a melhor forma de 
evitar essas ações nefas-
tas ainda é a prevenção: é 
preciso cautela no uso das 
redes sociais para evitar 
prejuízos morais e finan-
ceiros”, salientou o militar 
em entrevista ao programa 
Vanguarda, na TV Master.

Genética
A doutora Cláudia Studart, que 
está entre as mais respeitadas 
mastologistas do País, está desen-
volvendo uma pesquisa científica, 
junto a outros colegas médicos, 
que estuda a oncogenética - a des-
coberta de um gen mutante que é 
responsável pela transmissão do 
câncer em pessoas de uma mesma 
família. Os resultados têm sido 
surpreendentes. 

Homenagem 
a Maranhão 
Em seu discurso de despedida da presi-
dência do Senado, o senador David 
Alcolumbre prestou uma bela home-
nagem ao senador José Maranhão 
que permanece internado na UTI do 
hospital Vila Nova Star, em São Paulo. 

Através das redes sociais, a desem-
bargadora Fátima Bezerra agradeceu 
em nome do seu marido: “Falou bem 
senador David. Fique certo que o Brasil 
o ouviu e, através do seu amigo Mara-
nhão, o senhor levou esperança para 
todos os brasileiros que estão lutando 
contra esse terrível mal chamado Covid 
e suas sequelas”.

O amigo do Rei
O deputado paraibano Wellington Ro-
berto emerge da eleição na Câmara sem 
uma cadeira na Mesa, mas com um título 
honorífico invejado por muita gente: é 
apontado pela imprensa de Brasília como 
o parlamentar de maior prestígio junto ao 
presidente da República.

Leilão do Hotel Tambaú 
já tem um arrematante 

O leilão do Hotel Tambaú, que acon-
tece hoje no Rio de Janeiro, já tem 
um arrematante que fez o depósito 
de R$ 200 mil para poder participar 
do pregão. O nome, entretanto, é 
mantido em sigilo por solicitação 
do interessado que só se identificará 
quando lançar o valor, o que deverá 
quando forem oficialmente abertas as 
propostas. Sabe-se que a A.G. Hotéis 
e Turismo, de Natal, e a Hera Bank, de 
Goiânia, já demonstraram interesse. O 
lance inicial é de R$ 40 milhões.

Gastronomia ( 1 )  
O Manaíra Shopping, em 
seu espaço gourmet, vai 
ganhar um restaurante de 
alto padrão, o Jun Saka-
moto, primeiro com estrela 
Michelin do Nordeste, que 
vai inaugurar oficialmente 
na próxima sexta-feira, às 
13h, com um almoço para 
jornalistas e influencia-
dores, com a presença do 
próprio Chef Jun Sakamoto, 
que fará a apresentação do 
cardápio da casa.

Gastronomia ( 2 )
Em Manaíra, ao lado do LS 
Hotel, na Rua Ingá, foi inau-
gurado, ontem, um restau-
rante classe A que promete 
gastronomia apurada, em 
ambiente de fino bom gosto: 
O Nono tem projeto interior 
de Valdete Duarte e a cozi-
nha sob o comando do chef 
Sother Reis.

O jornal A União assinalou ontem 
128 anos de fundação como uma 
das mais importantes instituições 
do Estado, relicário de sua história 
e guardião de sua memória; berço 
de sua cultura e instrumento do 
interesse público. Os aplausos hoje 
vão para os seus dirigentes que, 
através da EPC - Empresa Paraiba-
na de Comunicação - tem o com-
promisso de continuar essa obra.

Com a decisão da OAB-PB de 
transferir a sua sede da Avenida 
Rodrigues de Aquino, nas proxi-
midades da Praça João Pessoa, 
para o altiplano do Cabo Branco, 
o Centro Histórico da cidade vai 
sofrer mais uma grande perda que 
irá contribuir com o esvaziamento 
da área que não mais contará com 
o movimento dos advogados  pro-
porcionado pela instituição.

O escritório de ad-
vocacia Sava - Se-
bastião Aranha 

e Vasconcelos, um dos 
mais requisitados no 
cenário jurídico da Pa-
raíba, dirigido pelos só-
cios Ferdinando Holanda 
de Vasconcelos, Pedro Au-
rélio Garcia de Sá e Daniel 
Sebadelhe, ganhou re-
forço considerável com 

a adesão do novo sócio do grupo, o advogado Miguel de Farias Cascudo, que 
já está integrado e sintonizado com os novos companheiros.



Após Botafogo, Treze e São Paulo Crys-
tal, hoje será a vez do Campinense iniciar a 
pré-temporada. A Raposa este ano vai dis-
putar o Campeonato Paraibano, a Copa do 
Nordeste e o Campeonato Brasileiro da Sé-
rie D. Nesse primeiro dia, os jogadores fa-
rão os exames clínicos e físicos e amanhã já 
deverão começar os treinamentos físicos. 
A comissão técnica ainda não distribuiu a 
programação do resto da semana.

Até o momento, o clube anunciou 
apenas 14 atletas, mas a diretoria já con-

firmou que 22 jogadores já estão acerta-
dos com a equipe, que será dirigida pelo 
técnico Ederson Araújo, ex-Atlético de 
Cajazeiras. Os nomes serão anunciados 
após as assinaturas de contrato e os exa-
mes clínicos.

O Campinense atravessa uma das pio-
res crises financeiras da história do clube, 
com muitas dívidas, premiações e rendas 
bloqueadas. A nova diretoria está nego-
ciando para que estes débitos sejam nego-
ciados como forma do clube poder honrar 
seus compromissos atuais com folha de 
pagamento etc, e ao mesmo tempo, já ir 
resolvendo as pendências, no decorrer do 

ano com a ajuda de patrocinadores, sócios 
e as rendas dos jogos, quando passarem a 
ter a presença do público.

No ano passado, a Raposa chegou aos 
trancos e barrancos nas finais do Cam-
peonato Paraibano, quando perdeu para o 
Treze na decisão do título, e fez uma cam-
panha desastrosa na Série D, após fazer 
uma parceria com uma empresa privada 
para administrar o departamento de fu-
tebol. Desfeita a parceria, o clube segue 
agora o seu caminho sem interferência de 
terceiros.

Diante de tantos problemas, o clube 
foi obrigado a fazer um elenco com joga-

dores desconhecidos e com salários bem 
abaixo do mercado. Mesmo assim, o téc-
nico Ederson Araújo confia que a equipe 
será muito competitiva e tem participado 
diretamente da escolha dos atletas.

Até o momento, os atletas já anuncia-
dos pelo Rubro-Negro são os seguintes: os 
goleiros Rubens Junior, Caio Ruan e Danilo 
Nóbrega; zagueiros Júnior Gaúcho e Ale-
mão; Lateral Aleff; volantes Cleidson Pink 
e Eduardo Voltan; Meias Lucas Henrique 
e Sérgio Vinícius e os atacantes Matheus 
Régis, Robinson, Marcos Nunes e Bruno. 
Novos atletas deverão ser anunciados nas 
próximas horas.
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Natação
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
define critérios para a convocação de atletas visando 
as disputas das Olimpíadas de Tóquio. Página 22
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ivo_esportes@yahoo.com.br

FEras da 
Raposa sE 
aprEsENtam
Depois de Botafogo, Treze e São Paulo Crystal, 
hoje será a vez dos novos jogadores do 
Campinense iniciarem a pré-temporada

O técnico Ederson Araújo é uma 
das novidades do Campinense 
para a temporada, além de vários 
outros atletas contratados
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Efeitos da pandemia

Botafogo terá uma redução de 30% no valor da
cota de participação da Copa do Nordeste 2021

O presidente do Bota-
fogo, Alexandre Cavalcanti, 
confirmou ontem que a pre-
miação da Copa do Nordeste 
2021 terá uma redução de 
cerca de 30 por cento, por 
causa dos prejuízos causa-
dos pela pandemia do co-
ronavírus. Segundo ele, o 
trabalho da Liga Nordeste 
foi muito bom e evitou que 
o corte tivesse sido ainda 
maior.

“Para ser sincero, pelo 
atual estado de coisas, nós 
esperávamos um corte ain-
da mais brusco, mas graças 
a Deus, foi menor do que se 
esperava. Porém, com a con-
tribuição previdenciária e 
dos sindicatos dos atletas, o 
montante de perda em rela-
ção ao ano passado vai ficar 
em torno de 30 por cento, 
ou um pouco mais”, disse. 

Alexandre confirmou 
também a sua participação 
no sorteio para definição 
dos grupos da Copa do Nor-
deste 2021. O evento será ao 
meio-dia desta quinta-feira 
na sede da CBF, no Rio de 
Janeiro. Os 16 participan-
tes da primeira fase já estão 

definidos e eles serão dis-
tribuídos de acordo com o 
Ranking Nacional de Clubes 
e em 4 grupos. O Botafogo 
deverá ficar no pote 3, que 
receberá algo em torno de 
R$1 milhão de premiação 

pela participação na primei-
ra fase da competição, um 
corte de cerca de R$ 450 mil 
em relação ao que recebeu 
no ano passado.

“É muito importante 
marcar presença neste sor-

teio, porque poderemos con-
versar in loco com os presi-
dentes de clubes, da Liga e 
membros da CBF. Eu pre-
tendo trocar ideias e infor-
mações para que possamos 
participar da melhor forma 

possível na competição. Não 
importa qual o grupo que o 
clube vai cair. Não há grupo 
fácil na Copa do Nordeste. 
São todos adversários muito 
fortes, inclusive alguns que 
pertencem à elite do futebol 

nacional. Mas, temos certeza 
que vamos representar bem 
a Paraíba”, afirmou o diri-
gente botafoguense.

Enquanto isso, o time 
do Botafogo segue com a 
segunda semana oficial de 
pré-temporada, mas alguns 
atletas já estão treinando 
há mais tempo na Maravi-
lha do Contorno. Segundo 
o diretor executivo do Belo, 
Sales Júnior, o clube está 
trazendo mais um lateral 
direito e um volante do tipo 
marcador, para fechar o 
elenco, que hoje já tem 23 
atletas e que deve ficar com 
uns 26 ao todo.

“Já estamos na fase final 
de contratações para a Copa 
Nordeste e o Campeonato 
Paraibano. O time já tem jo-
gadores em quase todas as 
posições, e alguns até fazem 
mais de uma posição, que dá 
mais opções ao treinador. 
Precisamos de um lateral di-
reito, que já foi contratado e 
está chegando, de um volan-
te pegador para proteger na 
frente da zaga e talvez mais 
um zagueiro, já que Fred 
provavelmente não terá 
condições ainda de jogar as 
primeiras partidas da Copa 
Nordeste”, disse Sales.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto:Divulgação/Botafogo/PB

Na Maravilha do Contorno, o 
trabalho segue em ritmo acelerado 
dentro dos preparativos para a 
disputa da Copa do Nordeste
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Seletiva olímpica sairá do Campeonato Brasileiro Absoluto, a ser disputado no mês de abril, no Parque Maria Lenk

A Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA) confirmou nes-
sa segunda-feira os critérios 
de classificação para os 
nadadores do país que so-
nham em disputar os Jogos 
Olímpicos de Tóquio, adia-
dos para este ano. Como já 
estava definido, as vagas 
serão definidas em apenas 
uma competição, o Campe-
onato Brasileiro Absoluto, 
em abril.

A seletiva olímpica es-
tava agendada inicialmente 
para abril de 2020, mas foi 
alterada em razão do adia-
mento da Olimpíada, causa-
do pela pandemia do novo 
coronavírus. O Brasileiro 
Absoluto será realizado no 
Parque Maria Lenk entre os 
dias 19 e 24 de abril.

De acordo com a regras 
anunciadas pela CBDA, vão 
se classificar para a Olimpí-
ada os nadadores campeões 
e vice-campeões de cada 
prova individual, desde que 
obtenham o índice A defi-
nido pela Federação Inter-
nacional de Natação (Fina). 
Índices feitos nas finais B 
serão desconsiderados.

“Os critérios de clas-
sificação para os Jogos 
Olímpicos foram debatidos 
exaustivamente durante o 
ano passado e, com o adia-
mento dos Jogos e da Seleti-
va, houve uma nova revisão 
e estamos divulgando com 
três meses de antecedência 
para dar uma segurança e 
uma tranquilidade para os 
atletas e treinadores traba-
lharem visando a seletiva”, 
afirma Eduardo Fischer, di-
retor de Natação da CBDA.

No caso dos revezamen-
tos, a principal mudança 
aconteceu na composição 
dos times femininos. Antes 
havia possibilidade de se 
classificar pela posição no 
Mundial de Gwangju, dispu-
tado na Coreia do Sul, em 
2019. Agora terá tomada de 
tempo no Campeonato Bra-
sileiro tanto para os reveza-
mentos femininos quanto 
para os mistos. Antes disso, 
estas equipes brasileiras, 
ainda sem vaga olímpica, vão 
passar pela repescagem em 
eventos da Fina, entre o iní-
cio de março e o fim de maio.

Nos revezamentos mas-
culinos, o Brasil tem vaga 
garantida no 4x100m livre, 
4x200m livre e 4x100m me-
dley. Para a primeira pro-
va, a equipe brasileira será 
formada pelos quatro pri-
meiros colocados da prova 

individual do 100m livre. O 
4x200m livre será compos-
to pelos quatro mais rápidos 
da mesma prova na Seletiva.

No medley, o time olím-
pico brasileiro terá os cam-
peões das provas de 100m 
livre, 100m peito, 100m 
borboleta e 100m costas. 
No entanto, a comissão 
técnica poderá alterar esta 
composição de avaliar que 
há nadadores em melhores 
condições físicas e técnicas 
para Tóquio.

Nas provas 4x100m li-
vre e 4x200m livre, o Bra-
sil poderá levar um quinto 
nadador para cada time, se 
ele alcançar o índice A. Nes-
te caso, o atleta iria para a 
Olimpíada apenas para dis-
putar as provas de reveza-
mento, sem chances de en-
trar na piscina nas disputas 
individuais.

Agência Estado

CBDA define critérios para 
convocar atletas a Tóquio

O Ministério Público, através do procurador Val-
berto Lira, já sinalizou que a volta de torcedores aos es-
tádios na Paraíba não tem data, enquanto a nova onda 
do coronavírus seguir infectando e matando muitos pa-
raibanos, sem falar, também, nos requesitos impostos 
pela lei do Estatuto do Torcedor para a sua liberação. É 
perfeitamente compreensível a posição do MP diante 
do quadro sombrio com mais de mil casos diários da co-
vid-19 e uma média de 12 óbitos a cada boletim.

Certamente dirigentes de clubes e muitos torce-
dores pensam totalmente diferente, principalmente 
depois de terem assistido a final da Copa Libertadores, 
no Maracanã, entre Palmeiras e Santos, sábado passa-
do, com aproximadamente cinco mil pessoas nas arqui-
bancadas, algo perto dos 10% da capacidade do estádio. 
Quem viu pelas câmeras da televisão percebeu a gran-
de aglomeração com muitas pessoas sem usar máscara, 
destoando da tão falada rigorosidade nos protocolos sa-
nitários da Conmebol. Foi um desastre as cenas vistas 
na vitória de 1 a 0 do Palmeiras.

Ora, uma entidade como a Conmebol, riquíssima,  
não conseguiu estabelecer um protocolo mínimo de se-
gurança sanitária, o que dizer de nossas entidades de 
futebol que, na sua grande maioria, vive da ajuda men-
sal da CBF para pagar funcionários e outras despesas 
recorrentes para o seu funcionamento. É difícil segurar 
a massa num estádio de futebol ante a uma liberação de 
público, mesmo em número pequeno, já que no futebol 
você mexe com a emoção.

A própria CBF que ensaiou, no final do ano passado, 
a volta do público aos estádios, recuou depois de ouvir 
as autoridades sanitárias, mas certamente depois desse 
jogo da Libertadores voltará a ser pressionada. Com essa 
segunda onda, ainda não é o momento de se falar em pú-
blico nos estádios de futebol no Brasil. Infelizmente.

Péssimo exemplo
no Maracanã

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Não sei se teremos emoção nessa 
reta final do Brasileirão, diante da boa 
vantagem estabelecida pelo Internacio-
nal faltando apenas cinco jogos para 
a conclusão da competição da tempo-
rada passada. Com quatro pontos à 
frente do segundo colocado - 65 a 61 
- o time gaúcho só precisa administrar 
para quebrar um longo jejum. Embo-
ra o Flamengo venha reagindo, assim 
como o Atlético Mineiro, as sequências 
do líder são menos complicadas contra 
Athletico, fora de casa, depois o com-
balido Sport Recife, em Porto Alegre, 
além dos confrontos contra Flamengo e 
Vasco, no Rio, encerrando com o Corin-
thians, em casa.

Brasileirão

Bolha
Ninguém sai, ninguém 
entra, fora os 55 inte-
grantes da delegação 
do Palmeiras no hotel 
ou local de treinamento 
no Catar. A delegação 
estará chegando hoje 
ao país árabe e vai 
ficar confinada. Os pro-
tocolos sanitários são 
extremamente rígidos.

Liga de Futsal
A Liga Paraibana de 
Futsal abriu as inscrições 
para as disputas das ca-
tegorias de base sub-9, 
sub-11 e sub-13. Até o 
próximo dia 20 serão 
concluídas e maiores 
informações os inte-
ressados podem ligar 
para o whatsapp (83) 
99907.0765.

Sport, Fortaleza e Bahia estão desesperados nas 
últimas cinco rodadas para fechar o Brasileirão de 
2020. Um dos três deve cair para a Série B deste ano, 
caso o Vasco caia ainda mais de produção e entre 
nessa disputa. A diferença do time cruz-maltino para 
o primeiro time da zona de rebaixamento é de apenas 
dois pontos. Então, vem muita emoção por aí.

Nordestinos em perigo
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No caso dos revezamentos, 
a principal mudança 

aconteceu na composição 
dos times femininos

A Federação Interna-
cional de Basquete (Fiba) 
realizou ontem, em Mies, na 
Suíça, o sorteio dos grupos 
dos torneios masculino e 
feminino dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio-2020, adia-
dos em um ano por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus. O Brasil ainda está 
vivo entre os homens e ficou 
decidido que o vencedor do 
Pré-Olímpico de Split, na 
Croácia, onde a seleção dis-
putará uma vaga em junho, 
ficará no Grupo B ao lado 
de Austrália, Nigéria e do 
vencedor do Pré-Olímpico 
de Belgrado, na Sérvia.

Para garantir o seu lugar 
em Tóquio-2020, o time co-
mandado pelo técnico croata 
Aleksandar Petkovic precisa-
rá ser campeão no minitor-
neio com Croácia, Tunísia, 
Alemanha, México e Rússia. O 
Brasil estreia contra os tuni-
sianos, no dia 29 de junho, e 
depois pega os anfitriões. Os 

dois melhores avançam para 
o mata-mata contra alemães, 
russos ou mexicanos.

A outra vaga em aberto 
na chave olímpica será dada 
ao vencedor do Pré-Olímpico 
de Belgrado, em que compe-
tem República Dominicana, 
Nova Zelândia, Sérvia, Porto 
Rico, Itália e Senegal

Oito seleções do torneio 
masculino já estavam clas-
sificadas, com outras quatro 
vagas em aberto. Pelo sorteio, 
o Grupo A terá Irã, França, Es-
tados Unidos e o vencedor do 
Pré-Olímpico de Victoria, no 
Canadá. Disputam esta vaga 
os donos da casa, China, Gré-
cia, Uruguai, República Tche-
ca e Turquia.

Para o Grupo C foram 
sorteados Argentina, Japão, 
Espanha e o ganhador do 
Pré-Olímpico de Kaunas, na 
Lituânia. A briga pela classifi-
cação está entre os anfitriões, 
Coreia do Sul, Venezuela, Po-
lônia, Eslovênia e Angola.

O torneio olímpico fe-
minino já tem todas as 12 

seleções classificadas - com 
o Brasil fora da disputa. O 
Grupo A terá Coreia do Sul, 
Sérvia, Canadá e Espanha; o 
Grupo B conta com Nigéria, 
Japão, França e Estados Uni-
dos; e no Grupo C competem 
Austrália, Porto Rico, China e 
Bélgica.

Pelo novo formato de 
disputa olímpico, as duas me-

lhores equipes de cada grupo 
mais os dois melhores ter-
ceiros, avançam para a fase 
eliminatória. Os Jogos Olím-
picos de Tóquio-2020 estão 
marcados para começar no 
dia 23 de julho, com a disputa 
do torneio de basquete mas-
culino sendo de 25 de julho a 
7 de agosto, e do feminino de 
26 de julho a 8 de agosto.

Basquete brasileiro pode pegar a 
Austrália se chegar às Olimpíadas

A seleção brasileira de basquete vai disputar o pré-olímpico na Croácia

Foto: CBBoficial/divulgação

Agência Estado
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Gigantes da Bavária não quiseram disputar a edição de 1974, mas hoje querem alcançar a marca do Barcelona
Se ao longo das últimas 

décadas a importância dada 
pelos europeus ao título 
mundial de clubes sempre 
movimentou debates, o Ba-
yern de Munique é justa-
mente um dos times que re-
forçavam a impressão de que 
os emblemas do Velho Conti-
nente tratavam a competição 
sem o mesmo peso de seus 
adversários sul-americanos. 
Afinal de contas, os gigantes 
da Bavária não quiseram dis-
putar a edição de 1974, logo 
após levantarem o primeiro 
de seus seis títulos da Copa 
dos Campeões da Europa/
Champions League, e não 
demonstraram ter uma ob-
sessão pelo mundial também 
do ano seguinte – que não foi 
realizado contra os argen-
tinos do Independiente por 
falta de acerto nas datas.

Cabe destacar que o Ba-
yern não foi o primeiro eu-
ropeu a ignorar a então cha-
mada Copa Intercontinental. 
E nem o último. Antes dele, o 
Ajax fez o mesmo em 1971 e 
1973. Os ingleses Nottingham 
Forest, em 1979, e Liverpool, 
em 1978 e 1982, também 
não disputaram a competição 
quando podiam. A motivação 
histórica não chega a ser, ne-
cessariamente, um olhar de 
menosprezo em relação aos 
clubes sul-americanos, e sim 

Bayern agora dá importância 
à disputa do Mundial de Clubes
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Corinthians enfrenta o Ceará hoje

Gabriel e B. Henrique serão julgados

Os últimos dias
de Maradona

Inter pode ser campeão já na 35a rodada do Brasileirão

De olho na vaga para a Copa Liberta-
dores, o Corinthians volta a jogar pelo 
Brasileirão, hoje às 21h30, contra o 
Ceará, rival direto na briga pela classi-
ficação para o torneio sul-americano, 
em confronto na Neo Química Arena, 
pela 34a rodada do Campeonato 
Brasileiro. A partida desta quarta é 
importante para as ambições do Co-
rinthians no Brasileirão por se tratar 
de duelo direto com outro candidato 

a vaga na Libertadores. O Ceará é o 
nono colocado, uma posição à frente 
do time paulista. Os dois times estão 
embolados com 45 pontos, assim 
como Athletico-PR (8º), Santos (11º) 
e Atlético-GO (12º). As duas equipes 
paulistas têm a vantagem de ter um 
jogo a menos na tabela. Todas estas 
equipes ganharam fôlego na briga 
pela Libertadores em razão dos resul-
tados do fim de semana.

O Flamengo retomou a vice-liderança 
do Campeonato Brasileiro ao derrotar 
o Sport por 3 a 0, na segunda-feira, 
no Recife, mas pode ficar sem dois 
de seus principais jogadores para as 
rodadas finais da competição. O Su-
perior Tribunal de Justiça Desportiva 
(STJD) marcou para esta sexta-feira 
o julgamento do atacante Gabriel por 
conta da expulsão na partida contra 
o Bahia, no dia 20 de dezembro. E 

também retomou o processo do com-
panheiro de ataque Bruno Henrique, 
relativo ao jogo contra o Goiás na 11a 
rodada. Gabriel será julgado por ofen-
sas à arbitragem contra o Bahia. Sua 
pena pode chegar a 12 jogos. No caso 
de Bruno Henrique, a punição pode 
chegar a até seis jogos de suspensão. 
Ele atingiu o volante Breno, do Goiás, 
que fraturou o nariz, e o atacante foi 
denunciado, mesmo sem ser expulso.

O sobrinho de Diego Maradona, 
Johnny Espósito, revelou na noite de 
ssasegunda-feira como foram os últi-
mos dias de vida de seu tio, falecido 
há cerca de dois meses em decorrência 
de uma parada cardiorrespiratória. "No 
dia 24, (Maradona) estava bem, mas 
ele não queria viver, não se deixava 
ajudar", contou Espósito à emissora 
de TV argentina KZO. "Não sei por 
que ele não lutou como sempre lutou. 
Acho que pode ter sido porque ele não 
conseguia mais chutar uma bola". O 
relato de Espósito vai em direção 
ao que foi dito pela cozinheira da 
casa de Maradona, Romina Mila-
gros Rodríguez. Ela acredita que o 
ex-jogador estava cansado de viver. 
"Para mim, ele deu um fim a tudo. 
Se começamos a falar sobre ele, ele 
era de fazer milagres, poderia estar 
vivo. Para mim, estava cansado", 
relatou a cozinheira à emissora de 
TV argentina América.

No melhor de todos os cenários, o Internacional pode ser campeão na 35a rodada, a três do término do campeonato. Para isso acontecer, 
o Colorado precisa de duas vitórias, sem que seus rivais - Atlético-MG, Flamengo e São Paulo - vençam seus jogos. Isso porque, assim, o 
Inter abriria 10 pontos de vantagem para o Rubro-Negro carioca, segundo colocado, com mais nove em disputa. Desta rodada em diante 
o time gaúcho pode ser campeão, mas sempre dependendo dos resultados dos outros times que seguem na disputa pelo título. Para não 
depender de ninguém além de si, o Internacional precisa fazer mais 12 pontos dos 15 que ainda têm a disputar. Ao momento que o Inter 
conquistar estes 12 pontos, ele será o campeão brasileiro de 2020, mesmo que os rivais vençam todos os seus jogos.

Curtas
Foto: Ricardo Duarte/Internacional

a queda de prestígio do cer-
tame após uma sucessão de 
cenas violentas, estas sim pro-
tagonizadas pelos represen-
tantes de nosso continente, 
nas edições realizadas entre 
as décadas de 1960 e 1970. 
Fato é que, ao não se esforçar 
para disputar a taça em duas 

ocasiões, o Bayern não de-
monstrou apreço pelo rótulo 
de campeão mundial nos tem-
pos de Beckenbauer – embo-
ra, em 1976, tenha vencido o 
Cruzeiro na decisão.

Dizer que os clubes eu-
ropeus preferem o Mundial 
à Champions League chega a 

ser um equívoco, mas é bem 
verdade que a forma com a 
qual eles passaram a olhar o 
torneio mudou nos últimos 
anos – especialmente quando 
a Fifa tomou para si a chance-
la da disputa, a partir de 2000. 
O título pode não ser dos mais 
comemorados por eles, mas 

ter oficialmente o status de 
melhor time do mundo (inclu-
sive usando um patch especial 
em sua camisa) mexe com o 
orgulho de qualquer insti-
tuição ou torcedor. No caso 
particular do Bayern neste 
Mundial 2020 (21), o objetivo 
é igualar uma marca histórica 

que pertence apenas ao Bar-
celona de 2009: levantar to-
das as taças possíveis em uma 
única temporada.

“No Bayern de Muni-
que, você sempre busca ter 
a temporada mais vitorio-
sa possível”, disse o técnico 
dos alemães, Hansi Flick, em 
entrevista ao site da Fifa. “E 
depois da Tríplice Coroa, é 
óbvio que você passa a mirar 
o Mundial de Clubes da Fifa. 
Estamos apenas motivados a 
ganhar algo a mais, então es-
tamos realmente ansiosos”, 
completou.

Campeão europeu, o 
Bayern já entra na semifi-
nal do torneio e enfrenta o 
vencedor de Al Duhail vs Al 
Ahly. Apesar da fome de ir 
em busca de mais um títu-
lo, a entrevista de Flick ao 
site da Fifa mostra uma le-
veza diferente em relação à 
obsessão palmeirense – que 
terá pela frente Ulsan Hyun-
dai ou os mexicanos do Ti-
gre nas semifinais.

“Provavelmente [o títu-
lo] seria a cereja do bolo, mas 
é óbvio que será um desafio 
(...) É um evento simples-
mente espetacular e, pura e 
simplesmente, divertido de 
se participar”. Em sua histó-
ria, o Bayern de Munique foi 
campeão mundial em 1976, 
2001 e 2013.

Foto: Divulgação/Bundesliga

Palmeirenses dominam a seleção da Copa

Campeão da Copa Liber-
tadores, o Palmeiras também 
dominou a seleção da com-
petição. O time paulista teve 
6 dos 11 jogadores que com-
põem o time ideal do torneio, 
divulgado pela Conmebol. 
São eles: o goleiro Weverton, 
o zagueiro Gustavo Gómez, 
o lateral esquerdo Viña, 
o meio-campista Gabriel 
Menino e os atacantes Luiz 
Adriano e Rony.

A eleição também con-
tou com três jogadores que 
disputaram a Libertadores 

pelo Santos, derrotado na 
decisão pelo Palmeiras por 
1 a 0, sábado, no Maracanã, 
com o gol marcado nos 
acréscimos por Breno Lopes.

Foram eles: o zagueiro 
Lucas Veríssimo, que foi ne-
gociado com o Benfica, e os 
atacante Soteldo e Marinho, 
que no sábado havia sido 
eleito o melhor jogador da 
competição em uma vota-
ção popular, recebendo um 
anel com pedras preciosas. 
Ele concorria com Soteldo, 
Weverton e Rony, todos pre-
sentes na seleção.

O time ideal ainda com 

dois argentinos, sendo um 
de cada time semifinalista 
da Libertadores.São eles: o 
lateral direito Montiel, do Ri-
ver Plate, e o atacante Tevez, 
do Boca Juniors.

Assim, a seleção da Li-
bertadores ficou composta 
com: Weverton (Palmeiras); 
Montiel (River Plate), Lucas 
Veríssimo (Santos), Gustavo 
Gómez (Palmeiras) e Matías 
Viña (Palmeiras); Gabriel 
Menino (Palmeiras), Soteldo 
(Santos), Marinho (Santos) 
e Rony (Palmeiras); Luiz 
Adriano (Palmeiras) e Tevez 
(Boca Juniors).

Agência Estado

Luiz Adriano, do Palmeiras, comanda o ataque da seleção da Conmebol Sul-Americana

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Bayern de Munique entra na fase semifinal do Mundial de Clubes, que será sediado no Catar, e vai pegar o vencedor do confronto entre o Al Duhail e Al Ahly
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Assassinato de Márcia Barbosa de Souza começa a ser julgado hoje na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA

Brasil poderá ser condenado 
por crime ocorrido na Paraíba

Hoje e amanhã, a Paraíba é as-
sunto internacional. Para a infeli-
cidade dos paraibanos, o destaque 
não é positivo e vai focar uma morte 
ocorrida no estado há mais de vin-
te anos, envolvendo o nome de um 
ex-deputado estadual, já falecido. O 
caso é tratado como feminicídio e 
organizações de defesa da mulher 
apontam que, nesse episódio, a jus-
tiça foi tardia.

Esse caso emblemático de femi-
nicídio cometido na Paraíba começa 
hoje a ser julgado pela Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos, 
órgão judiciário autônomo da Or-
ganização dos Estados Americanos 
(OEA). Trata-se da morte de Márcia 
Barbosa de Souza, assassinada aos 
20 anos, em 1998, na Paraíba. O 
principal suspeito, o então deputado 
estadual Aércio Pereira de Lima, na 
época com 54 anos, começou a res-
ponder pelo crime em 2003.

O processo não foi aberto antes 
porque ele tinha imunidade parla-
mentar e, por duas vezes, a Assem-
bleia Legislativa rejeitou pedido 
do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) para processá-lo. Ele foi con-
denado em 2007, mas morreu um 
ano depois e não chegou a ser preso. 
Aércio foi velado no Salão Nobre da 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), que, na época, decretou luto 
de três dias em sua homenagem.

O assunto está sendo destaque 
em meios de comunicação do centro-
sul do país, principalmente no site 
Universa, uma plataforma do UOL 
especializada no assunto mulher, dis-
cutindo e informando tudo que diz 

Aforismo
“A morte está diante de nós, pouco 

mais ou menos como um quadro da 
batalha de Alexandre na parede da 

sala de aula. O que interessa é obscurecer 
ou até borrar, com os nossos atos, 

ainda nesta vida, essa imagem.”

(Franz Kafka)

6 — Ping de Han, imperador chinês
1468 — Johannes Gutenberg, 
inventor e gráfico alemão
1680 — André Vidal de Negreiros, 
militar e político (PB)
1959 — Ritchie Valens, músico norte-americano
1983 — Floriano de Lima Brayner, militar (PB)
1998 — Sílvio Caldas, cantor brasileiro
2017 — Marisa Letícia Lula da Silva, 
primeira-dama do Brasil
2018 — Oswaldo Loureiro, 
ator e diretor de teatro, televisão e cinema brasileiro

Mortes na História

Obituário
Marc Wilmore
30/1/2021 – Aos 57 anos, após ser diag-
nosticado com covid-19. Um dos rotei-
ristas de ‘Simpsons’ e da série ‘In Living 
Color’. Iniciou a carreira como roteirista 
de tevê na série ‘Harry and the Hender-
son’. Ele também passou pelo programa 
‘The Tonight Show with Jay Leno’ antes de se juntar à 
equipe de roteirista de ‘Os Simpsons’, em 2002. Escreveu 
12 episódios para a animação, entre 2002 e 2015, levan-
do um Emmy por um dos episódios, em 2008. O roteirista 
também fez parte da equipe de ‘F Is For Family’.

Foto: Twitter

Dustin Diamond
1º/2/2021 – Aos 44 anos. Ator da série 
‘Uma Galera do Barulho’. No mês passa-
do, ele foi diagnosticado com câncer no 
pulmão de estágio quatro (de maior gra-
vidade, que indica que a metástase se 
espalhou para outros órgãos do corpo). 
Ficou notabilizado por seu papel como Samuel “Screech” 
Powers, na série norte-americana que foi exibida original-
mente entre 1989 e 1992 e passou no SBT aqui no Brasil.

Foto: Instagram

Fernando Rosas Kapi Icho Katukina
1º/2/2021 – Aos 56 anos, na Aldeia Cam-
pinas (Kamanawa), no Acre, de parada 
cardíaca. Cacique, liderança indígena do 
povo Nôke Kôi. Contribuiu para a con-
quista do território onde hoje vivem os 
Nôke Kôi e esteve à frente de ações para 
a educação e a saúde indígena. Teve par-
ticipação direta na revitalização e valorização da cultura e 
das tradições dos Katukina.

Foto: Acervo Pessoal

# Sobrevivente é assassinado
Perpetuando o caminho de sangue e de injustiças cometidas 
pelo latifúndio, em Pau D’Arco, no Pará, o camponês sobreviven-
te e testemunha do massacre ocorrido em 2017, Fernando San-
tos do Araújo, de 39 anos, foi assassinado com um tiro na nuca 
durante a noite do último dia 26. Durante o massacre, Fernando 
conseguiu fugir e se livrar do cerco policial, não sem antes ver o 
próprio namorado ser executado pelos policiais durante a chaci-
na. A partir de então ele se tornaria testemunha chave no proces-
so criminal que investiga policiais civis e militares.

# Professor de Veterinária
Paulo Roberto Carneiro, professor da Escola de Veterinária da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), morreu no últi-
mo dia 22, aos 75 anos. O docente teve um mal súbito enquanto 
dormia. Trabalhava no Departamento de Zooctenia, e sua espe-
cialidade era a extensão rural. Foi vice-diretor (1982-1986) e 
diretor (1986-1990) da Escola de Veterinária. De 1990 a 1994, 
presidiu a Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump).

# Roubo no cemitério
O Cemitério Municipal São Francisco de Assis, em Ariquemes 
(RO), foi furtado na madrugada do último dia 29. De manhã, 

Breves & Curtas

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

um dos coveiros chegou no local para trabalhar e encontrou 
as portas do almoxarifado arrombadas. Foi constatado o furto 
de luvas descartáveis, álcool, máscaras, dois pares de botas, 
macacões descartáveis e uma carriola.

# Negacionista morreu I
Um seguidor de teorias da conspiração que negava a existên-
cia da covid-19 morreu aos 46 anos, um dia após testar positi-
vo para o novo coronavírus. O artista plástico Gary Matthews, 
que morava em Shrewsbury (Inglaterra), morreu em 13 de 
janeiro, uma semana após apresentar os primeiros sintomas.

# Negacionista morreu II
O inglês não acreditava que o vírus fosse real e compartilhou 
sua crença em fóruns on-line. Ele afirmava que os sintomas 
eram decorrentes de asma. A família declarou que Gary não 
aderiu às diretrizes de distanciamento social e continuou a se 
encontrar com amigos durante a pandemia.

# Anúncio da própria morte I
Dos alto-falantes da cidade de Fátima do Sul, a 246 quilôme-
tros de Campo Grande (MS), ecoou até o início de janeiro a 
voz de Vicentina Maria Diniz, que anunciava o falecimento dos 
moradores da cidade. Agora, calou-se após anunciar a própria 
morte. Aos 77 anos, Vicentina morreu vítima de complicações 
da diabetes. A morte foi no dia 2 de janeiro, último dia em que 
a população da cidade pôde ouvir as palavras de Vicentina.

# Anúncio da própria morte II
Ela gravou um vídeo há um ano e pediu segredo a um jorna-
lista. O vídeo só foi divulgado no dia da morte dela. Nos alto-
falantes, a cidade escutou: “Em edição extraordinária. Nota de 
falecimento. Faleceu hoje, nesta cidade, a senhora Vicentina 
Diniz, a qual por muito tempo anunciou aos seus ouvintes os 
falecidos desta cidade”.

# Anúncio da própria morte III
Os anúncios, horários e locais de velórios eram feitos pela Agên-
cia Comercial de Publicidade, fundada por Vicentina e o marido, 
falecido em 1964. Foram 56 anos de história. “A todas as pessoas, 
eu agradeço. E fiquem em paz, porque eu estou em paz”, finalizou 
o comunicado deixado gravado para o anúncio da própria morte.

# Solidariedade acabou
A costureira Maria Ruiz Vertuan, de 72 anos, que usou suas habili-
dades para promover a solidariedade e ajudar pessoas a enfrentar 
a pandemia costurando máscaras, enquanto minimizava os efei-
tos de uma depressão e do isolamento social, morreu no dia 26, 
vítima da covid-19. Moradora de Jaú (SP), ela costurava máscaras 
e as oferecia de graça em um varal montado em frente de sua casa.

respeito ao protagonismo feminino. 
No texto da Universa, a jornalista 
Camila Brandalise lembra que sete 
anos antes da morte de Aércio Perei-
ra, o Centro pela Justiça e pelo Direi-
to Internacional (Cejil) havia apre-
sentado uma petição questionando a 
situação de impunidade à Comissão 
Interamericana de Direitos Huma-
nos, que passou a avaliar o caso.

Em 2019, a comissão encami-
nhou à Corte sua avaliação: ela afirma 
que o estado brasileiro é culpado pela 
falta de punição para o crime, mesmo 
após a condenação em 2007. Agora, o 
estado brasileiro será julgado. “Esse 
caso é importante porque mostra a 
impunidade em relação ao feminicí-

dio e às várias falhas do estado”, afir-
ma Beatriz Galli, diretora do Progra-
ma Brasil do Cejil. “Vamos apresentar 
nossas alegações finais na audiência. 
Serão interrogados testemunhas, pe-
ritas e peritos, tanto apresentados 
pelo estado brasileiro quanto por or-
ganizações peticionárias e OEA”.

Consequências
Segundo Beatriz Galli, registra-

do no Universa, o julgamento está 
previsto para acontecer hoje e ama-
nhã, mas o resultado pode demorar 
a ser divulgado. “A Corte vai levar al-
guns meses para emitir a sentença”. A 
partir do caso de Márcia, a discussão 
levada à Corte Interamericana vai 

pedir a responsabilização do Brasil 
principalmente no que diz respeito 
à lentidão do processo, à demora 
em punir o réu, à não proteção da 
vítima e à permissão de constantes 
ataques a sua memória.

Beatriz ressalta que a entidade 
supranacional pode impor determi-
nadas medidas ao governo brasileiro. 
“Esperamos que a Corte ordene ao 
país a reparação e a não repetição do 
que aconteceu”, diz, o que pode exigir 
a adoção de novas práticas e ações de 
combate à violência contra a mulher.

“As medidas ordenadas preci-
sam ser obrigatoriamente aceitas 
pelo país e deverão ser implemen-
tadas em um processo contínuo em 

termos de políticas públicas para 
poder prevenir e reduzir ocorrên-
cias de violência de gênero, que 
vêm aumentando, principalmente, 
em relação às mulheres negras”. A 
Comissão Interamericana de Direi-
tos Humanos é formada por sete 
membros, entre eles a brasileira 
Flávia Piovesan.

Márcia Barbosa morava no in-
terior da Paraíba e se mudou para 
João Pessoa em 1998. Poucos dias 
depois de sua chegada à capital pa-
raibana, em 17 junho de 1998, seu 
corpo foi encontrado com sinais 
de espancamento e asfixia. O laudo 
comprovou sua morte por asfixia 
mecânica e um conjunto de provas 
levava ao nome do deputado.

“Testemunhas afirmaram que 
ela recebeu uma ligação dele na noi-
te do dia 17. Na sequência, ela tam-
bém fez ligações que, rastreadas, 
mostraram ter saído do telefone 
dele. O carro avistado por uma tes-
temunha nessa mesma noite, na re-
gião onde o corpo foi ocultado, esta-
va na posse dele, foi reconhecido. As 
provas são robustas”, diz a advogada 
criminalista Soraia Mendes, profes-
sora da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Soraia é uma das espe-
cialistas convocadas pela Corte para 
dar um parecer técnico sobre o caso.

Em 2003, durante o julgamento, 
Aércio Pereira se declarou inocente 
e seu advogado defendeu a tese de 
que Márcia teria morrido de over-
dose. O caso se estendeu por mais 
quatro anos, quando foi condenado 
a 16 anos de prisão por assassinato 
e ocultação de cadáver. Entrou com 
recurso e continuou em liberdade. 
Foi encontrado morto em casa, em 
2008, e não chegou a ser preso.

Aércio Pereira, quando deputado estadual da Paraíba, foi acusado e depois condenado, em 2007, pela morte de Márcia Barbosa de Souza 

Foto: Francisco França



ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – IPAN

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIA-
LIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS 
E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁ-
BEIS E FINANCEIROS, ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS E 
TRABALHISTAS INERENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários VIGÊNCIA: até 11/01/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Alagoa Nova – IPAN e: CT 
Nº 00001/2021 - 11.01.21 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 16.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – IPAN

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

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 IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS 
CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COM TODOS 
OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, PARECERES 
ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS 
FISCAIS, FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES 
ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 16.900,00.

Alagoa Nova - PB, 11 de Janeiro de 2021
JOSÉ CAVALCANTI DOS SANTOS

Presidente do IPAN

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
ERRATA

O Pregoeiro Oficial do Município de Araruna/PB, torna público que no Edital da Pregão Presencial 
Nº 0002/2021, cujo objeto é: Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP, onde se lê: às 08H30MIN DO DIA 10 DE MARÇO DE 2021, 
LEIA-SE: às 08H30MIN DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021.Maiores Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS. 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 
Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021.
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS 
DIVERSAS PARA MÁQUINAS PESADAS. 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.
pb.gov.br. Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14H DO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021.
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS. 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 
7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.
araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021.
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 11HDO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021.
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 02 DE MARÇO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
E REAGENTES. 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.
araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de fevereiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de Preço para aquisição 
fracionada de Óleos Lubrificantes, filtros e derivados visando atender a demanda da prefeitura na 
manutenção preventiva dos veículos da frota municipal e que porventura tenha direito por força 
contratual. 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 
7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: 
www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 01 de Fevereiro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL - PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00001/2021

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 0001/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO 
TIPO PASSEIO. Data de abertura: 17/02/2021 às 09:30hr (horário local), por meio do site httpp://www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Rua Thomaz de Aquino, nº 06, Centro, 
Barra de São Miguel – PB, horário de expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações 
pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br

Barra de São Miguel – PB, 01 de fevereiro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN-00001/2021

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 IN00001/2020, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILIDADE 
PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PÚBLICO - CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO 
- PCASP, DESSA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME - R$ 78.000,00.

Barra de Santana - PB, 08 de Janeiro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM GESTÃO E CONTABILI-
DADE PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM 
VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA 
AO SETOR PÚBLICO - CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR 
PÚBLICO - PCASP, DESSA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: RECURSOS PRÓ-
PRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA: 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 
2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 33.90.39 99 1001 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 
10001/2020 - 08.01.21 - CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME - R$ 78.000,00.

Barra de Santana – PB, 08 de Janeiro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 13:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DE BOM JESUS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação dos serviços 
de Cadastro, elaboração, Alimentações e Acompanhamentos de Projetos em todos os Ministérios 
e Governo do Estado pelos os sistemas nos itens a seguir, conforme solicitação. 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 05/13; 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. Telefone: (083) 3559–1021. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL 
DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM 
MODELO “HOSTING” DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS 
DOS SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE BOM JESUS, CAPACITAÇÃO 
SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA 
ENTIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 02/02/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00004/2021 - 02.02.21 - SAMARA MENDES BATISTA 
08121337496 - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 
UM VEÍCULO TIPO 5 (CINCO) LUGARES, CARROCERIA ABERTA, AR, TRAVA, DIREÇÃO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO 
DE BOM JESUS –PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JANE ROBERTO ALVES ARARUAN – ME - R$ 17.400,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CESSÃO DE USO DE UMA FERRAMENTA DE PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL 
DE ACESSO A INFORMAÇÃO PÚBLICA (ATIVA E PASSIVA), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO EM 
MODELO “HOSTING” DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, EXTRAÇÃO DE DADOS DOS 
SISTEMAS LIGADOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE BOM JESUS, CAPACITAÇÃO SUPORTE 
TÉCNICO E MANUTENÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM PORTAL INSTITUCIONAL DA ENTIDADE; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAMARA MENDES BA-
TISTA 08121337496 - R$ 12.000,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 

UM VEÍCULO TIPO 5 (CINCO) LUGARES, CARROCERIA ABERTA, AR, TRAVA, DIREÇÃO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES AS NECESSIDADE DO GABINETE DA PREFEITA NO MUNICÍPIO 
DE BOM JESUS –PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 02/05/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00003/2021 - 02.02.21 - JANE ROBERTO 
ALVES ARARUAN - ME - R$ 17.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCEPECIALIZADA PARA PALESTRA PRESENCIAL 
NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS PARA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2021 COM O 
PALESTRANTE GONÇALO PONTES QUE SERÁ REALIZADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - R$ 7.000,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESCEPECIALIZADA PARA PALESTRA PRESENCIAL 

NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS PARA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2021 COM O 
PALESTRANTE GONÇALO PONTES QUE SERÁ REALIZADO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021 
NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2021. DOTAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1002.1012 REALIZAÇÃO 
DE CURSO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS � PESSOA JURíDICA FUNDEB 40%. VI-
GÊNCIA: até 02/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 
00005/2021 - 02.02.21 - GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - R$ 7.000,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) LUBRIFI-

CANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, CONFORME SOLICITADO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 02.08 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 10.122.2002.2060 MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAUDE 0010000.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 1 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.122.2002.2094 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 2110000.00 
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3.3.90.30.01 MA-
TERIAL DE CONSUMO 10.301.2002.2065 MANUT. DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA – PSF 
2140000.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2002.2066 MANUT. 
DO PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAUDE – PACS 2140000.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2002.2075 MANUT. DOS PROGRAMAS SUS 2140000.00 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GO-
VERNO FEDERAL 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2002.2122 MANUTENÇÃO 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICOS 2110000.00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANS-
FERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2002.2095 
MANUTENÇÃO E ADM. DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS 2110000.00 RECEITAS 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 10.302.2002.2098 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA – SAMU 2110000.00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IM-
POSTOS – SAÚDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2002.2123 MANUTENÇÃO 
DOS SERVICOS DA POLICLINICA MARIA AUXILIDORA LEITE BRITO 2110000.00 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 10.303.2002.2062 MANUT. DO PROG. DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA 2130000.00 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
ESTADUAL 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 10.304.2002.2070 MANUT. DO PROG. DE 
VIGILANCIA SANITARIA 2140000.00 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 
DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.305.2002.2096 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – PAB FIXO 2140000.00 TRANSFERÊNCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO 
DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00005/2021 - 02.02.21 - Maria de Fátima Cartaxo 
Andrade & Cia Ltda - R$ 320.380,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COM-
BUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA 
PARCELADA, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BOM JESUS, CONFORME SOLICITADO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda - R$ 320.380,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

 Gestora
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNE-
CIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Maria de Fátima Cartaxo 
Andrade & Cia Ltda - R$ 1.230.862,00.

Bom Jesus - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS 

E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. 
DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO 
GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETARIA DE ADMI-
NISTRACAO 04.122.2003.2003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.2001.2005 MA-
NUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
02.05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.2003.2009 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.09 SECRETARIA DE 
EDUCACAO 12.122.2008.2018 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
12.361.2008.2030 MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 111.000000 
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 02.10 SECRETARIA DE CULTURA 13.122.2006.2034 MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE 
CULTURA 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
04.122.2003.2038 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 02.13 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 08.122.2004.2043 MANUT. DAS ATIVID. 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.122.2004.2044 MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SO-
CIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2056 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS/ IGDBF 311.000000 Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus 
e: CT Nº 00006/2021 - 02.02.21 - Maria de Fátima Cartaxo Andrade & Cia Ltda - R$ 1.230.862,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
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 13:00 horas do dia 18 de 
Fevereiro de 2021, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS E MATERIAIS 
DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ENFREN-
TAMENTO À COVID–19, Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
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 14:30 horas do dia 18 de Fe-
vereiro de 2021, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTINADA À 
UBS TANCREDO NEVES, Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
2ª RETIFICAÇÃO DOAVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Na publicação RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

00001/2021no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 02/02/2021, Nº 17.292, Página 15, devido 
à erro de digitação se faz necessária esta retificação. Onde se lê: às 13:00 horas do dia 12 de 
Fevereiro de 2021Leia-se: às 11:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 12 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa especializada 
na prestação de serviço de Pintura e Manutenção geral de Fogão industrial e doméstico, com 
substituição de peças quando necessário, com empréstimo de outro fogão durante manutenção – 
SEMAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 02 de Fevereiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

 Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº. 2021.012.2021
TOMADA DE PREÇO Nº.001/2021

OBJETIVO: Contratação dos serviços de obras para construção de uma quadra no sitio chan, 
distrito de São Sebastiao município de cacimba, conforme planilha orçamentaria em anexo I do  
edital  reunião as 08:00hs do dia 19 de fevereiro de 2021 na sala da CPL, informação no endereço 
sala da CPL Rua São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site do http://www.
cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 01 de fevereiro de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2021, que objetiva: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Asses-
soria e Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial 
e de compensação através, administrativa com emissão de Elaboração de Balancetes Mensais 
desta SUPERINTENDENCIA, do sistema de contabilidade orçamentaria, financeira, patrimonial 
e de compensação, através de processo informatizado, para remessa ao egrégio TCE e Poder 
Legislativo, das pecas técnicas disciplinadas pelas resoluções do tce; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Clair e Leitao Contabilidade Publica – Ltda - R$ 39.000,00.

Campina Grande - PB, 02 de Fevereiro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Assessoria e 

Consultoria Técnica Especializada na Área Contábil, Financeira Orçamentaria Patrimonial e de 
compensação através, administrativa com emissão de Elaboração de Balancetes Mensais desta 
SUPERINTENDENCIA, do sistema de contabilidade orçamentaria, financeira, patrimonial e de 
compensação, através de processo informatizado, para remessa ao egrégio TCE e Poder Legislativo, 
das pecas técnicas disciplinadas pelas resoluções do tce. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 
05.010 – Superintendência de Transito e Transportes Públicos 01.122.2001.2092 – Ações Admi-
nistrativas da STTP 3390.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 1001 – Recursos 
Ordinarios. VIGÊNCIA: até 02/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00004/2021 - 02.02.21 - Clair e Leitao Con-
tabilidade Publica - Ltda - R$ 39.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
TERMO DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB convoca, em caráter de urgência, a empresa 
CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 33.777.036/0001-35, para pror-
rogação do prazo de vigência do Contrato nº 00047/2020, decorrente da Licitação TOMADA DE 
PREÇOS nº  00001/2020, cujo objetivo é a execução dos serviços de CONCLUSÃO da  Construção 
de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde – Tipo I,  localizada no Conjunto Olívia Madruga, na cidade 
de Cuitegi/PB, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste no Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, sob pena de aplicações das penalidades cabíveis conforme preceitos contidos 
no instrumento convocatório, Termo de Contrato celebrado entre as partes e demais legislações 
pertinentes.

Cuitegi/PB, 02 de fevereiro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB notifica a empresa VN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.024.359/0001-67, para corrigir 
as INCONFORMIDADES de serviços realizadas através do Termo de Contrato nº 00021/2019, 
decorrente da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº  000002/2017, cujo objetivo é a execução dos 
serviços de construção de PRAÇA DE EVENTOS, localizado no Conjunto Alzira Toscano, Cuitegi/
PB, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação deste no Diário Oficial do Estado da 
Paraíba, sob pena de aplicações das penalidades cabíveis conforme preceitos contidos no instru-
mento convocatório, Termo de Contrato celebrado entre as partes e demais legislações pertinentes.

Cuitegi/PB, 02 de fevereiro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

UNIÃO  A
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELÉTRICA 
LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - R$ 59.246,35; INEL COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP - R$ 120.990,00. Convocamos as empresas vencedora,  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

Damião - PB, 01 de Fevereiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

 Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:00 horas do dia 17 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria 
nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 02 de Fevereiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021

OBJETO Contratação de tratores para prestação de serviço de corte de terra para os agricultores 
deste Município. Foram considerados vencedores do certame os seguintes licitantes: JOSEANE 
MARQUES DOS SANTOS FONTES - Valor: R$ 21.900,00; MARCIÉLIO ALVES TRINDADE - 
Valor: R$ 21.800,00; MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA - Valor: R$ 21.800,00; ROBSON AQUINO 
DOS SANTOS - Valor: R$ 21.800,00. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 01 de Fevereiro de 2021.

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de combustíveis, para o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: RALIANE DE SOUSA CAMPOS ME - R$ 243.250,00.

Dona Inês - PB, 02 de Fevereiro de 2021
TARCIANA LUCENA NUNES

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, para o exercício de 2021. FUN-

DAMENTO LEGAL :  P regão  P resenc ia l  n º  00001 /2021 .  DOTAÇÃO:  Recu r -
sos Próprios do Município de Dona Inês:15.150 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
10.301.0171.2061,10.301.0171.2062/10.301.0171.2064/10.302.0176.2068/10.301.0171.2083ELE-
MENTO DE DESPESA:339030.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00003/2021 - 02.02.21 - RALIANE DE SOUSA CAMPOS ME - R$ 243.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO 

DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Esperança: 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.361.1003.2014 – MANUTEN-
CAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113 
02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 111 02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE 
ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 113 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 124 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT 
DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO SAMU 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 214 10.010–FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO SOCIAL 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 001 10010.08.243.1005.2037 – MANUTENCAO DO CONSELHO TU-
TELAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 02011.26.782.1021.2049 – IMPL E 
MANUT DOS SERVICOS DO TRANSITO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
001 02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN 
DAS A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 001 02.002–GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE .3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00033/2021 - 29.01.21 - ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.305.041,80.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2021, para o dia 09 
de Fevereiro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Antenor Navarro, 
837 - Centro - Esperança - PB. Informações: no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. 

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 16 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Registro de 
Preços para: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda 
Escolar e aos diversos setores da Administração Municipal para o exercício de 2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 16 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Registro de 
Preços para: Aquisições parceladas de Frutas e Hortaliças, destinadas ao atendimento da Merenda 
Escolar e aos diversos setores da Administração Municipal para o exercício de 2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacaocplguarabira@gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição de 
combustíveis para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados 
aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou 
vinculados a atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência 
Social e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB; ADJUDICO o seu objeto a: POSTO DIESEL 
SAO JOSE LTDA - R$ 268.860,00.

Igaracy - PB, 02 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos 
de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a 
atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do 
Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 268.860,00.

Igaracy - PB, 02 de Fevereiro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foram HABILITADAS, as empresas: BRUNA ARRUDA 
CHACON, cadastrada no CNPJ 29.292.025/0001-9, BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ n° 27.197.452/0001-61, RAYANE BADÚ 
DE SOUSA, cadastrada no CNPJ n° 29.727.673/0001-20, JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE 
LACERDA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 27.452.966/0001-16, MARIA DE FATIMA LOPES DE 
OLIVEIRA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 27.428.247/0001-60. Abre-se vistas aos interessados 
do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, ficam convocadas as empresas 
HABILITADAS, para abertura dos envelopes de Propostas de Preços, no dia 11.02.2021 as 09:00 
horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 01 de Fevereiro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09072/2020                 PROCESSO ADM. Nº 2020/084398
CHAVE Nº 8555281

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO CONCENTRADO ENTRE 8,5% A 12%.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 04/02/2021, às 10h00. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 16/02/2021, às 09h30. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.
com.br e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 03 de fevereiro de 2021.

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2020.
Laíz Mayarha S.A Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP de nº 09070/2020, realizada no dia 17 de dezembro de 2020, às 10h00, que teve 
como objeto o registro de preços para eventual aquisição de materiais e insumos para higienização 
das unidades escolares e manutenção das medidas de prevenção contra a pandemia do COVID-19, 
foi declarada FRACASSADA, ante ausência de êxito na  fase de negociação de preços,  nos termos 
da Ata da Sessão Pública constante do processo administrativo sob o nº 2020/100389.

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2021.
Laíz Mayarha S.A. Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020
A Prefeitura Municipal de Livramento torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento - PB, 
às 08:30 (oito horas e trinta) do dia 22 de Fevereiro de 2021, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição parcelada de Gasolina Comum e Óleo Diesel S/10, para abastecimento dos veículos 
da frota municipal, na sede do município de Livramento, conforme termo de referência. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: (83) 3477-1042. E-
-mail: pmllicitacoes@gmail.com.

 Edital:http://livramento.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/.

Livramento - PB, 01 de Fevereiro de 2021
Renato Eduardo Marques

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020
A Prefeitura Municipal de Livramento torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento - PB, 
às 14:00 (quatorze horas) do dia 22 de Fevereiro de 2021, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisição parcelada de Gasolina Comum e Óleo Diesel S/10, para abastecimento dos veículos da 
frota municipal, em trânsito (até 70km da sede do município de Livramento/PB), conforme termo de 
referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.  Telefone: 
(83) 3477-1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com.

 Edital:http://livramento.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://www.portaldecom-
praspublicas.com.br/.

Livramento - PB, 1º de Fevereiro de 2021
Renato Eduardo Marques

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021
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, 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 18 de fevereiro de 2021 as 08:30 horas. Objetivo: aquisição de medicamentos 
psicotrópicos. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/
licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 
146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 02 de fevereiro de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00016/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:TEOGENES BARBOSA DANTAS DE SOUZA – ME - CNPJ nº 29.748.768/0001-20.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com aten-

dimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de GASTROENTEROLOGIA, 
referente a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).

Piancó-PB, em 02 de fevereiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 001/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 001/2021 que aconteceria no dia 04 de Fevereiro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 11 de Fevereiro de 2021 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 02 de Fevereiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 18 
de fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTA-
ÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO ACESSO AO SANTUÁRIO 
DE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 02 de fevereiro de 2020
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 18 
de fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTA-
ÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO ACESSO AO SANTUÁRIO 
DE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-
2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 02 de fevereiro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de com-
bustíveis, para atender a frota de veículos. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 15 de 
Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 10:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 02 de Fevereiro de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 00012/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó, torna público por intermédio de sua comissão de licitação, a 

republicação da licitação na modalidade Tomada de Preços 00012/2020, às 08:30 horas do dia 19 de 
Fevereiro de 2021, para o objeto: credenciamento de farmácia para fornecimento de medicamentos 
que não constam do rol da Farmácia Básica e por se tratarem de produtos para atendimento aos 
casos especiais e de emergência, destinados à população carente deste município de Piancó-PB. 
O edital está disponível em: www.pianco.pb.gov.br.

Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00010/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: DENISE WANESCA DE OLIVEIRA COSTA - ME, CNPJ Nº:11.971.243/0001-93.
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos que não constam do 

rol da farmácia básica e por se tratarem de produtos para atendimento aos casos especiais e de 
emergência, destinados à população carente deste município de Piancó-PB.

Valor Global Estimado:R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
Piancó- PB, em 02 de fevereiro de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00010/2021, em favor da empresaDENISE WANESCA DE OLIVEIRA 
COSTA - ME, CNPJ Nº:11.971.243/0001-93,tendo como objeto a Contratação de farmácia para 
fornecimento de medicamentos que não constam do rol da farmácia básica e por se tratarem de 
produtos para atendimento aos casos especiais e de emergência, destinados à população carente 
deste município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 
reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, 
caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó- PB, em 02 de fevereiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 00011/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2021, 
tipo menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  18/02/2021, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa 
especializada para fornecimento de equipamentos de informática para atender as necessidades 
de todas as secretarias do Município de Piancó-PB, de acordo com as condições e especificações 
estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 19 
de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 02 de fevereiro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
 A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através 

do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo por maior 
desconto, paraaquisição de peças automotivas, para atender todas as necessidades da frota de 
veículos do Município de São José de Piranhas-PB,às 09:00h, dia 19 de Fevereiro de 2021, na sala 
da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB.Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 008/2009. Informações:07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsao-
josedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 02 de Fevereiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículo 
tipo caminhão compactador para a coleta dos resíduos sólidos da sede do Município de Riacho 
de Santo Antônio para Fazenda Logradouro II, PB 138 KM 10 – Campina Grande – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 02 de Fevereiro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE ERRATA
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Chamada Pública 
nº 00002/2021,Exclui-se o item: “Oftalmologia – Quantidade:720 – Preço médio: R$ 100,00”. Por 
motivo de duplicidade, permanecendo os demais de menor valor. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 
96 - Centro - Remígio - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 02 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no 

Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de Combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos, pertencentes e/ou locadas 
a esta Edilidade. 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 04/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3684–1079. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 02 de Fevereiro de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no 

Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de diversos veícu-
los, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias deste município. 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 04/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3684–1079. 
E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 02 de Fevereiro de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.comprasgover-
namentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE 
ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 00036/20020. Abertura da sessão publica: 10:30 horas do 
dia 18 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.comprasgover-
namentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE LUVAS DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX. Abertura da sessão publica: 12:30 horas do dia 18 
de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 02 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 
CONVOCAÇÃO SEGUNDA COLOCADA
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

Objeto: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de pavimentação e drenagem no Bairro Chã de Solânea, no Município de Solânea/PB. Recursos: 
CR: 895282/2019/MDR/CAIXA

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca a empresa PR CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa 
segunda colocada no certame, para no prazo de 03 (três) dias, manifestar interesse em assumir 
o objeto do certame, no valor do primeiro colocado, em virtude da rescisão do contrato celebrado 
com a empresa vencedora do certame. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363-1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 01 de Fevereiro de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 3 de fevereiro de 2021    26
Publicidade


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - ultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

