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Em 24h, chove na capital o 
esperado para o mês todo
 Instituto de Meteorologia emite alerta vermelho para 22 municípios do estado e amarelo para outros 98. Páginas 5 e 6

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES
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113.161.929

4.451

252.988
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Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker
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Vivemos em ambientes, também os virtuais, 
muito tóxicos e barulhentos.  Página 2

Dom Manoel Delson

Colunas

Governo do Estado anuncia 
concurso com 1.400 vagas 
para a Polícia Civil da Paraíba
Anunciada na noite de ontem pelo governador João Azevêdo, a seleção 
irá contemplar nove cargos de carreira da PC, entre eles delegado, com 
120 vagas, escrivão, perito médico, técnico em perícia, necrotomista, 
agente de investigação e perito criminal, entre outros. Página 4

Foto: Reprodução

Nasceu há 100 anos Especialistas destacam a contribuição 
de Zé Dantas (E) para o cancioneiro de Luiz Gonzaga (D). Página 9

Cultura

Paciente deu entrada no hospital com 40% do pulmão comprometido, recuperou-se em menos de 72 horas e foi transferido para enfermaria. Página 8

Trauma de JP registra primeira alta da UTI Covid-19

Foto: Secom-PB

4 Volume de chuva que caiu ontem superou em 55% a 
média histórica para o mês de fevereiro. Página 5

4 Enquanto João Pessoa registrou 167,8 mm de água, 
em Campina Grande foram apenas 4,2 mm. Página 6

4 Chuvas danificaram parte do Mercado Central (E) e 
alagaram terminais rodoviário e ferroviário. Página 5

Água, lama e 
muitos transtornos

Antônio Houaiss era também - e de muito gosto 
- um grande amigo da Paraíba.  Página 10

Carlos Pereira
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Esportes
Tem início, 
neste sábado, 
a 18a edição da 
Copa Nordeste

Dezesseis clubes irão disputar a 
chamada “orelhuda” (ao lado), 
taça com 49 cm, nove anéis metá-
licos e banhada a ouro. Página 21

4 Água chegou a cobrir vários carros pelas ruas da cidade 
(E) e provocar congestionamentos (D). Página 5
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Opinião

Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com
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 A impressionante quantidade de drogas ilícitas - apreendi-
das diariamente e no mundo inteiro - causa perplexidade aos 
representantes de instituições de pesquisa e de cuidados vol-
tados à saúde pública, ou seja, para a qualidade de vida da po-
pulação. Isso porque se considera que o volume do que é apre-
sado é bem menor que a porção comercializada e consumida.

 As autoridades manifestam preocupação com um aumento 
da ingestão de substâncias danosas ao corpo e à mente em de-
corrência do isolamento social ocasionado pela pandemia de 
coronavírus. A situação se torna mais grave porque a produ-
ção de drogas fica mais complicada, o que resultaria em subs-
tâncias mais impuras, portanto, ainda mais nocivas.

 O mais recente Relatório Mundial sobre Drogas, divul-
gado, em junho do ano passado, pelo Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), revelou, por exemplo, 
que aproximadamente 269 milhões de pessoas fizeram uso 
de drogas no mundo em 2018, além do que, mais de 35 mi-
lhões de pessoas têm algum transtorno associado ao uso de 
entorpecentes.

 A questão é muito séria. Até porque os jovens estão entre 
os grupos sociais que mais consomem drogas, e o envolvimen-
to deste segmento com o tráfico de tóxicos, no caso das cama-
das mais pobres da população, é uma realidade que necessita 
de uma atenção redobrada dos poderes públicos. A retração 
econômica apenas favorece o aliciamento da juventude.

 O documento do UNODC, que permanece válido até a divul-
gação de um novo estudo, o que deve acontecer no final deste 
semestre, ressalta o contexto pandêmico como outro fator de 
degradação da saúde dos consumidores de drogas, tendo em 
vista que os sistemas sociais e de saúde, mobilizados para o 
combate ao novo coronavírus, estão à beira de um colapso.

 Governo e sociedade globais precisam se unir mais. Tan-
to no sentido de cuidar melhor das pessoas dependentes de 
substâncias ilícitas, como de elaborar novas políticas públi-
cas de combate à produção, tráfico e consumo. A qualidade 
de vida não pode, de maneira nenhuma, estar dissociada do 
desenvolvimento econômico. E as drogas dificultam muito 
esta associação. 

Frentes de batalha A Esperança não engana
A Quaresma é, por excelência, um 

tempo de esperança! Não qualquer tipo 
de esperança. Esperamos a realização 
do cumprimento da Bondade de Deus 
em nossas vidas. O pecado, o mal e os 
desafios próprios da existência huma-
na não têm a palavra final sobre nós. 
O Papa Francisco, na sua tradicional 
Mensagem para a Quaresma, disse re-
centemente que a esperança cristã é 
como uma “água viva” que nos permite 
prosseguir na caminhada terrena. Nos-
so Senhor, através de Sua Paixão, Morte 
e Ressurreição, nos oferece um futuro 
aberto, como nos lembra o Papa: “futu-
ro aberto de par em par 
pela misericórdia do Pai. 
Esperar com Ele e graças 
a Ele significa acreditar 
que a última palavra na 
história não a têm os nos-
sos erros, as nossas vio-
lências e injustiças, nem 
o pecado que crucifica o 
Amor; significa obter do 
seu Coração aberto o per-
dão do Pai”.

Todos nós estamos sofrendo com 
a noite escura da pandemia. O mundo 
foi imerso numa espécie de prolonga-
da noite. Os grandes avanços tecno-
lógicos parecem incapazes de dar um 
ponto final em tantas dores. Como 
cristãos, qual deve ser nossa atitu-
de? Indiscutivelmente, a postura que 
prega o cuidado da vida! A esperança 
quaresmal nos coloca diante do cui-
dado com a fragilidade da vida huma-
na. Sabemos o quanto tem sido difícil 
levar um princípio de normalidade 
em nossas atividades, às vezes temos 
a sensação que tudo perdeu sentido. 
Contudo, não devemos nos esconder 
dos confrontos existenciais. O valor 

da vida nos pede a luta, a luta concre-
ta pela preservação dos mais frágeis e 
vulneráveis.

Façamos deste tempo quaresmal 
um prolongado ato penitencial da 
Missa. Um ato penitencial encarna-
do na vida concreta. Peçamos perdão 
por tantas ofensas a Deus e aos ir-
mãos. Lembremo-nos das históricas 
palavras do Papa Francisco, no iní-
cio da pandemia: “A Misericórdia de 
Deus não deixa ninguém para trás!”. 
Quaresma é tempo de pedir perdão a 
Deus, e o faremos com fecundidade, se 
nos recolhermos na oração silenciosa, 

acompanhada da verda-
deira contrição. Vivemos 
em ambientes, também 
os virtuais, muito tóxi-
cos e barulhentos. 

Enchemos nosso co-
ração de ideologias que 
nos ensurdecem e nos 
distancia da pureza do 
Evangelho de Cristo. 
Como Pastor, motivo-os 
ao recolhimento inte-

rior, quando aí teremos a oportuni-
dade de sermos iluminados pela luz 
da esperança divina. “Viver uma Qua-
resma com esperança significa sentir 
que, em Jesus Cristo, somos testemu-
nhas do tempo novo em que Deus re-
nova todas as coisas (cf. Ap 21, 1-6), 
«sempre dispostos a dar a razão da 
[nossa] esperança a todo aquele que 
[no-la] peça» (1 Ped 3, 15): a razão 
é Cristo, que dá a sua vida na cruz e 
Deus ressuscita ao terceiro dia” (Papa 
Francisco). Confiemos este tempo de 
esperança às mãos da Virgem do Si-
lêncio. Ela soube viver da esperança 
de Deus; que Ela nos ensine a supor-
tar as provas duras da vida.

A cultura das noções
Outro dia, revelei-me em déficit 

com a leitura de Clarice Lispector, 
narradora que elevou ao grau máxi-
mo - dito por quem entende - a fic-
ção psicológica e que reúne uma das 
mais ricas fortunas críticas do mo-
derno romance brasileiro. E veio rá-
pida a reprimenda de uns dois gatos 
pingados das redes sociais. Ainda 
tentei, aconselhado, a me iniciar por 
Laços de Família, mas sem entrar na 
trama, obtuso todo.

 Faz tempo isso. Queixei-me, 
então, a Crispim, já que Adalberto 
Barreto, velho parceiro de leituras 
e ideias, não curtia opções muito di-
ferentes das minhas. O 
mais que havíamos che-
gado fora em Proust, um 
Proust que saía conos-
co (não sei se ainda sai 
com os jovens de hoje) 
por esse corredor aven-
turoso da passagem da 
criança à maturidade e 
à própria velhice. Tudo a 
partir de um bolinho doméstico ca-
rinhosamente servido com chá a um 
enfermiço ensombrado entre quatro 
paredes e culminando numa epopeia 
de mais folhas que as dos gregos. A 
epopeia que se esconde no subcons-
ciente de cada leitor.

Nisso, Crispim não pôde me aju-
dar, como a amiga Ângela Bezerra, a 
quem sempre exponho meus emper-
ros. “É complexa, a Clarice”. / “Cria 
uma atmosfera psicológica muito 
densa” – fechou o grande Crispim. 

Eu já me achava numa idade em-
pedernida de outros valores. E fui 

dando tempo ao meu complexo, já 
que a mim mesmo não tinha nenhu-
ma satisfação a dar. Mas sempre fi-
cava aquele resquício. Como ficou 
da não leitura do “Ulisses”, de Joice 
ou do “Grande Sertão: Veredas”, de 
Rosa. E, de tanto insistir, terminei 
me reajustando e me conformando 
ao meu beletrismo provinciano.  Sim, 
para quem alimentava algum sonho 
literário, impunha-se a autora como 
leitura obrigatória. 

Mas quem teria me cobrado esse 
sonho? E me contentei com as reser-
vas cada vez mais aumentadas do 
ouro substancial. Com o bruxo do 

Cosme Velho, Zé Lins, o 
Velho Graciliano. E Aluí-
sio Azevedo, onde fica-
ria? Dos estrangeiros, 
por mais que tentasse 
(e como tentei!) lucrei 
muito pouco, abafado em 
suas grandezas. 

Em crônica desta se-
mana, Vitória Lima se 

queixa de não ter lido dona Clarice. 
Vindo de quem veio, senti um certo de-
safogo, até pelo que promete: “Tenho 
que correr contra o tempo para corri-
gir essa lacuna, essa falha vergonhosa.”

Como seu leitor, algo há de so-
brar em meu favor já que minha cul-
tura tem sido feita em pedacinhos 
ou do milho alheio, desde Monteiro 
Lobato, Humberto de Campos, Ge-
nolino Amado, Raquel, Drummond, 
Rubem Braga, de  grão em grão, eles 
todos lendo por mim e me enchendo 
de noções. É delas que tenho vivido 
e escrito.   

 Como Pastor, motivo-
os ao recolhimento 

interior, quando aí teremos 
a oportunidade de sermos 

iluminados pela luz da 
esperança divina.   

 Dos estrangeiros, 
por mais que tentasse 
(e como tentei!) lucrei 
muito pouco, abafado 

em suas grandezas.   

Dom Manoel Delson
arquidiocesepb.org.br@arquipb | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Programa Cidadão já contemplou 6. 341 pessoas, realizou 23.041 expedições e seguirá atendendo no Espaço Cultural

O mutirão para emis-
são gratuita de documentos 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, cha-
mado Programa Cidadão, 
foi prorrogado por tempo 
indeterminado. De janeiro 
até ontem (26), 341 pessoas 
foram atendidas, tendo sido 
emitidos um total de 23.041 
documentos. Este serviço 
é oferecido pelo Programa 
Cidadão por meio da Secre-
taria de Estado do Desenvol-
vimento Humano (Sedh), lo-
calizado no Espaço Cultural, 
em João Pessoa.

O Programa Cidadão 
realiza a emissão gratuita 
dos seguintes documentos: 
identidade, CPF, Carteira de 
trabalho digital, fotografia 
3x4 e atestado de anteceden-
tes criminais. São distribuí-
das 150 fichas por dia, sen-
do 80 delas para emissão de 
identidade e as 70 restantes 
para os demais documentos.

Foram emitidas 6.332 
identidades; 1.933 CPFs; 
1789 carteiras de trabalho 
digital; 11.768 fotografias 
3x4; e 1.221 atestados de an-
tecedentes criminais. Para 
solicitar os documentos, os 
interessados devem levar 
a certidão de acordo com o 
seu estado civil, se solteiro, 
de nascimento; se casado, 
de casamento; e certidão de 
divórcio, se for o caso. 

O coordenador do Pro-
grama Cidadão, Roberto 
Leite, explica que cada indi-
víduo tem direito a emitir to-
dos os documentos pessoais, 
por isso, o número é eleva-
do. “A nossa maior demanda 
sempre foi identidade, mas 
quando as pessoas são infor-
madas que tem o direito de 
emitir todos os documentos, 
preferem fazer tudo de uma 
vez. O número elevado de fo-
tografias emitidas pode ser 
justificado pois uma única 

pessoa pode tirar até três fo-
tografias”, explicou.

As fichas começam a 
ser distribuídas a partir 
das 6h da manhã, e o aten-
dimento tem início às 8h. 
“Como o Programa Cidadão 
está suspenso nas cidades 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, muitas pessoas 
das cidades vizinhas vêm 
emitir os documentos aqui. 
Como o atendimento só co-
meça às 8h, os interessados 
podem esperar dentro do 
Espaço Cultural de maneira 
confortável, seguindo todas 
às medidas de prevenção à 
covid-19”, destacou o coor-
denador Roberto Leite.

O Programa Cidadão 
disponibiliza atendimento 
especial a moradores de rua, 
e já atendeu 53 pessoas des-
te público em 2021; também 
foram atendidos 142 deten-
tos; pessoas com necessida-
des especiais, 14; crianças 
autistas, 37 e a pessoas en-
fermas que estão impossi-
bilitadas de comparecem ao 
local de atendimento, sendo 
4 atendimentos até 26 de 
fevereiro. Para tanto, uma 
equipe do Programa Cida-
dão se desloca para realizar 
o atendimento no hospital 
ou na residência.

“Os familiares ou res-
ponsáveis devem procurar 
a coordenação no horário 
de atendimento ao público, 
munido de documento de 
identificação da pessoa que 
deve receber o atendimento 
e preencher um requerimen-
to “, orientou o Roberto.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Governo prorroga mutirão 
para emissão de documentos

É uma questão de nomencla-
tura. Apoiadores da PEC 3/21 
a chamam de ‘PEC da Imuni-
dade’, enquanto os que a re-
chaçam a classificam de ‘PEC 
da Impunidade. Insiro-me no 
segundo grupo. A proposta, 
que restringe, ao máximo, a 
prisão de parlamentares por 
cometimento de crime, reme-
te a uma ação coorporativa 
do Congresso.  

Questão de nomenclatura 
O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (PP), reagiu 
às críticas de vereadores que 
criaram a bancada evangélica 
na Câmara Municipal quanto 
ao fechamento de templos 
nesse momento em que au-
mentou os casos de covid-19 
na cidade. Numa emissora de 
rádio, disse que quem discor-
dar do decreto municipal tem 
a opção de recorrer à Justiça. 

Especula-se que os deputados fede-
rais Ruy Carneiro e Edna Henrique 
deverão deixar o PSDB para dispu-
tar a reeleição por outra legenda. O 
tucano nega essa possibilidade, mas 
confirma que recebeu convites dos 
presidentes do PL, Wellington Rober-
to, e do Solidariedade, Manoel Jú-
nior. Edna Henrique deverá ir para o 
PROS, cujo presidente é Michel Hen-
rique, seu filho. 

troca de partido 

eleição de 2022: única vaga de senador na  
chapa majoritária é uma das mais cobiçadas 

reação às críticas 

Uma das vagas mais cobiçadas na chapa majoritária a ser formada pelo governador João Azevêdo (Cidadania), 
que será candidato à reeleição, é a de senador – ressaltando que estará em disputa apenas uma vaga para o Se-
nado, em 2022. Por direito, podemos assim dizer, a vaga seria da senadora Nilda Gondim (MDB) que, suplente 
do senador José Maranhão (MDB), assumiu em definitivo o mandato após o falecimento deste. Ocorre que ainda 
quando estava na condição de suplente, após a licença de Maranhão para tratamento de saúde, a senadora 
afirmou, em entrevista, que não iria mais disputar nenhum cargo eletivo – ela foi deputada federal entre 2011 

e 2015. À época, ela disse que continuaria contribuindo com o partido apenas como filiada: “Já dei minha 
contribuição”, afirmou. Resta saber se o MDB irá pleitear a indicação de outro nome do partido para a 

disputa. Na base política do governador, um nome começa a se sobressair para ocupar a vaga na 
chapa majoritária: o do presidente da ALPB, Adriano Galdino (foto), que é filiado ao PSB, mas 

está de corpo e alma no Avante. No ano passado, o parlamentar admitiu a possibilidade 
de ser candidato a deputado federal ou a senador, mas condicionou essa decisão a uma 
construção a ser feita dentro do seu grupo político. Esta semana, Galdino ‘ganhou’ um 

cabo eleitoral. O deputado Tião Gomes (Avante) declarou que vem colocando em 
suas bases eleitorais o nome de Galdino e citou que o presidente do Legislativo tem 
o apoio “da maioria absoluta dos deputados”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente da ‘Comissão de Desenvolvimento, 
Turismo e Meio Ambiente’ da ALPB, o depu-
tado Jeová Campos confirma que irá defla-
grar novo debate pela conclusão das obras de 
transposição do Rio São Francisco. “Passados 
mais de cinco anos, as obras pouco avança-
ram e ainda não foram concluídas. Vamos re-
tomar essa pauta”.

jeová Quer retomar  
a pauta da transposição 

“todo o meu afeto” 

comando do mdb 

Em texto postado nas redes sociais, em que 
agradece a solidariedade que recebeu de 
políticos e amigos, após o falecimento do 
senador José Maranhão, a desembargado-
ra Fátima Cavalcanti, viúva do parlamentar, 
dedica trecho a Veneziano Vital do Rego: 
“Revelo todo o meu afeto, pela amizade e 
pelo laço de parentesco que nos une”. 

O senador Veneziano Vital do Rego está na iminên-
cia de assumir a presidência do MDB, legenda que 
por anos foi comandada por José Maranhão. Esta 
semana, o deputado estadual Raniery Paulino (MDB) 
revelou que a transferência do senador do PSB para 
o MDB teve a articulação direta de Maranhão.   
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Balanço dos atendimentos até o mês de fevereiro deste ano foi classificado como 
positivo pelo coordenador do Programa, Roberto Leite. Desde o início de 2021, foram 

emitidas 6.332 carteiras de identidade;1.933 CPFs; 1789 carteiras de trabalho digi-
tal; 11.768 fotografias 3x4; e 1.221 atestados de antecedentes criminais. 

CPF na nota

Nota Cidadã entrega premiações 
aos ganhadores do mês de fevereiro

Os prêmios em dinhei-
ro de 19 dos 21 ganhadores 
do Programa Nota Cidadã 
de fevereiro, já receberam 
seus pagamentos da Lo-
teria Estadual da Paraíba 
(Lotep). Os contemplados 
deste mês foram das cida-
des de João Pessoa, Cabe-

delo, Bayeux, Santa Rita e 
Sapé, em sorteio realizado 
no dia 10 deste mês.

Uma das ganhadoras 
de fevereiro foi a radiolo-
gista Carla Correia, de João 
Pessoa, que ganhou o prê-
mio de R$ 2 mil. Ela inten-
sificou a exigência da nota 

com CPF em suas compras 
no comércio local desde o 
final de ano e ficou surpre-
sa com a premiação. “A gen-
te passa a acreditar ainda 
mais no programa quando 
ganha ou alguma pessoa 
próxima também ganha”, 
destacou a ganhadora. 

Como concorrer
O interessado preci-

sa fazer um cadastro único 
no portal do governo, com 
nome, CPF, data de nasci-
mento; e-mail e senha. Então, 
a pessoa deve exigir a inclu-
são do CPF na Nota fiscal nas 
compras do comércio local.

Atendimento acontece, 
de segunda a sexta-

feira, a partir das 8h, 
e distribuição de fichas 
aos interessados inicia 

às 6h da manhã. 

Fotos: Roberto Guedes
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Comissão Organizadora está sendo formada e o edital com os detalhes será divulgado em breve no Diário Oficial do Estado

O governador João Aze-
vêdo anunciou, ontem, a rea-
lização de concurso que vai 
ofertar 1.400 vagas para a 
Polícia Civil. O concurso visa 
suprir as necessidades dos 
cargos de carreira da Polícia 
Civil, considerando um cená-
rio com previsão de 785 servi-
dores aptos à aposentadoria. 

As oportunidades con-
templam nove cargos de car-
reira da Polícia Civil: Delegado 
(120 vagas), Escrivão (520 
vagas), Perito Médico (50), 
Técnico em Perícia (73), Ne-
crotomista (70), Agente de 
Investigação (414), Perito Cri-
minal (77), Perito Químico 
(45) e Papiloscopista (31).

A Comissão Organizado-
ra do concurso está sendo for-
mada e o edital com os deta-
lhes será divulgado em breve 
no Diário Oficial do Estado. 

O concurso da Polícia Civil 
envolve várias fases, e o tem-
po para a sua realização pode 
chegar até um ano e meio para 
a conclusão do processo, in-
cluindo o Curso de Formação, 
que dura seis meses.

Governador anuncia concurso 
com 1.400 vagas para a Polícia 

Combate à covid-19

Campina recebe 4.800 doses de vacina
A Secretaria de Saú-

de de Campina Grande 
recebeu ontem, o total de 
4.820 doses de vacina da 
covid-19, sendo 3.160 do-
ses da AstraZeneca e 1.660 
doses da CoronaVac. Com 
esse quantitativo, a Coor-
denação de Imunização 
vai ampliar a vacinação 
para os idosos entre 80 
e 89 anos de idade na ci-
dade. Essa próxima etapa 
da campanha começa na 
próxima terça-feira, 2 de 
março.

Serão cerca de 50 pon-
tos de vacinação espalha-
dos pelos bairros do mu-
nicípio. Os idosos deverão 
levar um documento de 
identificação pessoal ofi-
cial e o cartão do SUS. Em 
Campina Grande são cerca 

de 8 mil idosos entre 80 e 
89 anos de idade e, com as 
novas doses, será possível 
proteger mais da metade 
deste público na próxima 
semana.

Paralelamente à vaci-
nação nos postos fixos, a 
Secretaria de Saúde tam-
bém vai realizar a imuniza-
ção no modelo drive-thru. 
Na terça-feira (2), a vacina 
no drive-thru será ofertada 
para idosos de 85 a 89 anos 
de idade. Na quarta (3), as 
doses serão aplicadas nos 
idosos de 80 a 84 anos. 
Para participar do drive-
-thru, que acontecerá no 
estacionamento do Clube 
Campestre, é necessário fa-
zer o agendamento prévio 
no  site vacinacao.campina-
grande.pb.gov.br.

De acordo com a nota 
técnica do Ministério da 
Saúde, os idosos entre 85 e 
89 anos vão receber a vaci-

na AstraZeneca, e os de 80 
a 84 receberão a Corona-
Vac. Em Campina Grande, 
mais de 9 mil pessoas já 

foram imunizadas, entre 
profissionais de saúde, ido-
sos, coveiros e agentes do 
serviço funerário.

O programa de vacinação de idosos de 80 a 89 anos de idade contra a covid-19 começa na próxima terça-feira
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Para evitar o colapso 
do sistema de saúde com a 
alta de casos e mortes por 
covid-19, o governo de Per-
nambuco anunciou novas 
medidas restritivas, com 
toque de recolher, das 22h 
às 5h, a partir de hoje. A me-
dida, que proíbe o funcio-
namento de atividades não 
essenciais durante a noite e 
a madrugada, valerá até 10 
de março. Em todo o estado, 
mais de 90% dos 998 leitos 
de UTI já estão ocupados.

Na última quarta-feira 
(24), o governo estadual já 
havia anunciado ações res-
tritivas em 63 municípios 
do interior, cujas taxas de 
ocupação de UTI já estavam 
muito elevadas. O primeiro 
decreto é ainda mais rigoro-
so nas Gerências Regionais 
de Saúde (Geres) II, IV e IX, 
com sedes nos municípios 
de Limoeiro, Caruaru e Ou-
ricuri, onde as atividades 
econômicas e sociais estão 

proibidas entre 20h e 5h. 
Também nessas regiões, os 
dois próximos finais de se-
mana terão as atividades 
proibidas das 17h às 5h. O 
governo também prorrogou 
a suspensão de eventos cor-
porativos e sociais.

Em Recife, 77% dos lei-
tos de UTI disponíveis estão 
ocupados, 100 de um total 
de 130. Já as enfermarias 
estão 64% ocupadas, 110 
das 172 em funcionamento. 
Atualmente, Pernambuco 
tem a maior rede pública 
de saúde dedicada à co-
vid-19 do Norte e Nordeste 
e a segunda do país, atrás 
de São Paulo, com um total 
de 1.935 leitos (enferma-
ria e UTI). Por outro lado, 
manteve a permissão para 
retomada das atividades 
pedagógicas presenciais 
do Ensino Fundamental e 
Educação Infantil nas insti-
tuições públicas a partir de 
15 de março.

Pernambuco confir-
mou na última quinta-feira 
(25), 1.202 novos casos de 

covid-19 e 15 óbitos, totali-
zando 295.681 infectados e 
10.926 mortos desde o iní-
cio da pandemia. Segundo o 
médico Sílvio Cajueiro, que 
atua há 1 ano na linha de 
frente, as equipes de saú-
de estão sobrecarregadas. 
"Mas a população, no geral, 
é como se estivesse alheia. 
Isso angustia a gente. É 
uma sensação de que não 
vai melhorar e a gente segue 
a enxugar gelo", afirma. "A 
gente ouve as pessoas di-
zendo que a situação está 
piorando, mas já piorou há 
muito tempo e parece que 
essa percepção não é de do-
mínio comum".

Pandemia não acabou
Segundo ele, um dos 

maiores problemas é que 
boa parte da população per-
deu o medo. "Se fizermos 
um comparativo com mar-
ço, abril e maio do ano pas-
sado, até o período do São 
João, as pessoas estavam 
extremamente assustadas 
e isso era um senso comum. 

Tínhamos supermercados 
vazios, ruas sem carros, não 
víamos bicicletas e nem 
crianças nas ruas, mui-
to menos idosos", diz. "O 
medo acabou, mas a pan-
demia não. Agora estamos 
lidando com a população 
que se sente imune, sabe 
Deus baseada em quê".

De acordo com Cajuei-
ro, atualmente não há mais 
problemas com a distribui-
ção de equipamentos como 
havia há 6 meses, mas um 
medo muito grande, entre 
os profissionais de saúde, 
pela falta de leitos, seja na 
rede pública ou na privada. 
"As unidades que tinham 
que expandir já expandi-
ram, a rede privada não 
tem mais espaço físico para 
expandir. Na rede pública, 
os pacientes estão sendo 
entubados nas policlínicas, 
nas UPAs e hospitais muni-
cipais de médio porte, mas 
não tem para onde desa-
guar esses pacientes. Uma 
entubação, que deveria ser 
encaminhada para uma UTI, 

acaba ficando até quatro 
dias na urgência internado, 
isso quando não morre an-
tes", relata.

Além da gravidade da 
situação dos leitos, o médico 
aponta para uma possível 
mudança no perfil dos pa-
cientes. "A gente vem inter-
nando pacientes com 30, 40, 
50 anos, jovens, saudáveis, 
alguns do grupo risco, sim, 
mas muitos sem tanta mor-
bidade quanto se esperaria 
para a gravidade de como 
estão chegando", afirma. "E 
isso angustia porque muitos 
pensam que ao vacinar os 
idosos a pandemia acabará, 
mas se eu estou lotando as 
UTIs com pacientes que não 
são do grupo prioritário de 
vacina, eu ainda não vou se-
car os hospitais. É emocio-
nalmente péssimo".

Vacinação e leitos
Em pronunciamento 

oficial, feito na última quin-
ta-feira (25), o governador 
Paulo Câmara disse que, 
além das novas medidas 

restritivas, vai atuar em ou-
tras 2 frentes para evitar um 
comprometimento ainda 
maior da rede hospitalar. 
A primeira, a ampliação da 
equipe de logística para 
reduzir o prazo de entrega 
de vacinas aos municípios 
assim que a vacina chegar a 
Recife; e a segunda, um au-
mento de 30 leitos de UTI no 
Hospital Eduardo Campos 
da Pessoa Idosa neste final 
de semana.

O secretário estadual 
de saúde, André Longo, afir-
mou que vai abrir chamada 
pública para contratação 
de leitos de UTI e enferma-
ria dedicados à covid-19 na 
rede privada. O edital deve 
ser publicado ainda nesta 
semana no Diário Oficial e 
a contratação será por 90 
dias, podendo ser prorro-
gada a depender da neces-
sidade. A expectativa da 
secretaria é contratar 300 
leitos de enfermaria e 150 
de UTI para adultos, além de 
40 leitos de terapia intensi-
va pediátricos e neonatais.

PE determina toque de recolher a partir de hoje

Doação para assistência rural a agricultor 
pobre poderá receber incentivo fiscal

O Projeto de Lei 349/21 
cria o Selo de Inclusão Tecno-
lógica no Campo, a ser conce-
dido a empresas que doarem 
valores para a contratação de 
serviços de assistência técni-
ca e extensão rural para agri-
cultores familiares situados 
abaixo da linha de pobreza.

Pelo texto, que tramita 
na Câmara dos Deputados, as 
empresas tributadas pelo lu-
cro real terão direito a deduzir 
o valor doado do imposto de 
renda. A dedução estará limi-
tada a 5% do imposto devido.

Autor do projeto, o de-
putado Zé Silva (Solidarie-
dade-MG) disse que existem 
no país milhões de famílias 
de pequenos agricultores 
que vivem em situação de 
extrema pobreza, apesar de 
terem a terra para produzir. 
Ele defende que a assistência 
técnica pode melhorar essa 
situação.

Produtividade
“Estudos comprovam 

que o valor da produção por 
unidade de área de agricul-
tores familiares que rece-
bem regularmente orienta-

ção técnica é quase quatro 
vezes maior do que o valor 
da produção de agricultores 
familiares que não recebem 
orientação”, disse Silva.

As doações serão feitas 
aos pequenos agricultores 
por meio da Agência Nacio-
nal de Assistência Técnica 

e Extensão Rural (Anater), 
uma instituição público-pri-
vada que atua na dissemina-
ção de conhecimentos técni-
cos no meio rural. O projeto 
prevê ainda penas para que 
a empresa ou o beneficiário 
que usarem o incentivo de 
modo irregular.

Agência Câmara
Agência Câmara

O Projeto de Lei Com-
plementar (PLP) 8/21 li-
bera o Governo Federal, os 
estados e o Distrito Federal 
a concederem reajustes sa-
lariais e vantagens pessoais 
(como licenças-prêmio) a 
policiais e integrantes das 
Forças Armadas este ano. 
A proposta tramita na Câ-
mara dos Deputados.

Hoje, a concessão de 
benefícios salariais aos ser-
vidores públicos está veda-
da, até 31 de dezembro de 
2021, pela Lei Complemen-
tar 173/20, que instituiu 

o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coro-
navírus, com medidas de 
socorro financeiro aos es-
tados e municípios.

Autor do projeto, o 
deputado Delegado Éder 
Mauro (PSD-PA) afirma que 
o objetivo é valorizar os 
profissionais de segurança 
pública, que não pararam 
de trabalhar durante a pan-
demia. “Entendemos ser 
fundamental a valorização 
daqueles que estão na linha 
de frente, arriscando sua 
vida e a de seus familiares 
para defender a sociedade”, 
disse.

Reajustes para policiais 
e Forças Armadas

Estudos comprovam que o valor da produção por 
unidade de área de agricultores familiares que recebem 
regularmente orientação técnica é quase quatro vezes 

maior do que o valor da produção de agricultores 
familiares que não recebem orientação 

Pedro Jordão
Agência Estado
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Vencendo a covid
O primeiro paciente da UTI Covid-19 do Hospital de Emergência 
e Trauma, na capital, recebeu alta e vai concluir o tratamento na 
enfermaria do Hospital e Maternidade Frei Damião. Página 8
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Foi registrado um volume de 167,8 milímetros de água, acima do esperado para todo o mês de fevereiro

Carol Cassoli 
Especial para A União

Dia de chuva em João Pessoa, 
dia de caos para a população
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Deslizamentos e alagamentos pela cidade
O grande volume 

de água resultou em 
transtornos também no 
Terminal Rodoviário Se-
verino Camelo, no bair-
ro do Varadouro. Atra-
vés das redes sociais, 
passageiros que esta-
vam no local comparti-
lharam vídeos da parte 
interna da rodoviária 
tomada pela água, di-
ficultando a locomoção 
entre as áreas de em-
barque e desembarque, 
bem como na parte das 
lanchonetes.

Quando a água 
baixou, em meio à con-
fusão, os passageiros de 
viagens interestaduais 
tiveram que se deslo-
car à área externa da 
rodoviária, onde ficam 
os táxis, para poderem 
embarcar nos ônibus. A 
Socicam, empresa que 
administra o terminal, 
informou que está tra-
balhando para identi-
ficar e resolver o mais 
rápido possível todos 
os problemas causados 
pelas fortes chuvas.

Já em frente à Esta-
ção Ferroviária de João 
Pessoa, no Varadouro, 
não se via asfalto nem 
muito menos calçadas. 
Quem passou próximo 
ao local, interditado por 
agentes da Superinten-
dência de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP), 
teve dificuldade para 
passar devido ao ala-
gamento.

Na parte interna 
da Estação Ferroviária 
de João Pessoa, os tri-
lhos ficaram submer-
sos e o tráfego de trens 
da Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos 
(CBTU) preciscou ser 
suspenso. 

Ontem choveu em João Pes-
soa mais que o esperado para o 
mês de fevereiro. O resultado do 
volume expressivo de precipi-
tação,  167,8 milímetros segun-
do dados da Agência Executiva 
de Gestão de Águas da Paraíba 
(Aesa), a cidade do estado com 
maior registro de chuvas no dia 
de ontem, foi uma série de pon-
tos de alagamentos, quedas de 
árvores, muros e encostas que 
deixaram o trânsito parado. As 
chuvas foram 
acompanhadas 
de relâmpagos 
e trovões.

Os dados 
pluviométri-
cos apontam 
que choveu 
no intervalo 
de 8 horas o 
total de 167,8 
milímetros. A 
média histórica para o mês de 
fevereiro inteiro, conforme me-
dições dos últimos 30 anos, é de 
108 milímetros. O índice superou 
em 55% a média. 

Segundo levantamento feito 
pela Superintendência de Mobili-
dade Urbana de João Pessoa (Se-
mob-JP), ao longo da manhã de 
ontem, foram identificados pelo 
menos oito pontos de alagamento 
na capital, que são pontos recor-
rentes em períodos chuvosos. Em 
um deles, na Avenida Pedro II, no 
cruzamento com a Av. Coremas, 
carros ficaram boiando, com água 
na altura das janelas.

Ficou difícil sair de casa e 
quem saiu teve que enfrentar 
a força da água, que provocou 
estragos em vários bairros da 
capital. Nos bairros da Torre e 
Centro, muitos veículos ficaram 
submersos. Em Tambiá, o desliza-
mento de uma pequena encosta 
preocupou moradores de um 
condomínio. No Centro da cidade 
o comércio estava praticamente 
parado e nos pontos de ônibus 
muita gente se aglomerava na 
tentativa de escapar da chuva.  

Claudiano Viana saiu cedo 

de casa para deixar o filho no tra-
balho e foi surpreendido assim 
que entrou na Avenida Coremas, 
no Centro. “Eu tava seguindo o 
fluxo, havia carros na minha fren-
te e quando eu entrei na rua já 
me deparei com a água”. Conta 
desolado o analista de sistemas 
enquanto observava de longe o 
veículo prisma, totalmente en-
coberto. No mesmo trecho mais 
quatro carros foram tomados 
pela água, alguns só davam para 
ver o teto. “Não tem seguro, é uma 
situação difícil porque é o veículo 
que eu e minha família usamos e 
agora ele tá ali, totalmente dani-
ficado”, lamenta. 

Na Avenida Rui Barbosa, no 
bairro da Torre, mais dois veículos 
debaixo d’água. Testemunhas dis-
seram que o motorista precisou 

sair pela jane-
la, porque não 
conseguiu abrir 
a porta, impe-
dido pela força 
da água. Nas 
calçadas pesso-
as observavam 
e registravam 
o movimento, 
orientando os 
motoristas que 

tentavam arriscar a travessia. 
“Tem muitos que se metem a 
querer passar pela água, porque 
pensam que o carro é maior, que 
vai conseguir, mas do jeito que 
está aqui não passa nada”, contou 
Luiz Carlos, que mora bem próxi-
mo ao local. “Aqui sempre alaga, 
mas rápido assim e com esse es-
trago todo, foram poucas vezes”. 

Houve ainda registro de 
duas quedas de árvores, nas Ave-
nidas João Machado, no Centro, 
e 2 de Fevereiro, no bairro do 
Rangel. Por volta das 11h, quase 
a totalidade dos ônibus de trans-
porte coletivo da capital tinham 
sido recolhidos pelas empresas 
por conta dos alagamentos.

Muro do mercado
O muro que servia de sus-

tentação para vários boxes de 
alimentos do Mercado Central 
desabou com as chuvas ontem 
pela manhã.  Com a queda da 
parede, os comerciantes tiveram 
seus boxes bloqueados e acaba-
ram encerrando as vendas ainda 
durante a manhã. Várias merca-
dorias foram atingidas pelo de-
sabamento e acabaram perdidas.

55%
foi o volume superior de 

chuva para a média histórica 
de fevereiro em João Pessoa.

Foto: Marcos Russo Foto: Marcos Russo

Fortes chuvas na capital causaram estragos, danificando boxes no Mercado Central por causa da queda de um muro e destruindo parte das áreas de paradas de ônibus das plataformas do Terminal Rodoviário, no Varadouro

Deslizamento de encosta devido às fortes chuvas ontem preocupou moradores de um condomínio na capital

Muitos carros tiveram panes e ficaram retidos nos alagamentos em avenidas e ruas de vários bairros

Foto: Roberto Guedes

Foto: Evandro Pereira

Passageiros observam da plataforma de embarque do Terminal Ferroviário de JP os trilhos dos trens submersos

Foto: Divulgação/CBTU

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Continua na página 6
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Órgão também divulgou uma advertência amarela de chuvas fortes para outros 98 municípios do estado

Inmet emite alerta vermelho de 
chuvas para 22 cidades da PB

José Alves  
zavieira2@gmail.com

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), emitiu 
na manhã de ontem, dois aler-
tas de risco de fortes chuvas 
para municípios da Paraíba, 
sendo um vermelho e outro 
amarelo. O vermelho foi sobre 
fortes chuvas para 22 muni-
cípios da faixa litorânea do 
estado, inclusive João Pessoa. 
O volume das chuvas podem 
variar de 30 milímetros por 
hora a 100 milímetros por dia. 
O alerta vai até às 11 horas de 
hoje, podendo ser prorrogado 
até amanhã. Já o alerta amare-
lo foi para 98 municípios nas 
regiões do Agreste, Borborema 
e Sertão. Em ambos os avisos, 
as chuvas previstas podem vir 
com ventos intensos com velo-
cidade de até 60 quilômetros 
por hora, risco de alagamen-
tos, deslizamentos de encostas 
e transbordamento de rios.

O alerta vermelho do In-
met foi para os municípios de 
Alhandra, Bayeux, Baía da Trai-
ção, Caaporã, Cabedelo, Capim, 
Conde, Cruz do Espírito Santo, 
Cuité de Mamanguape, Curral 
de Cima, Itapororoca, Jacaraú, 
João Pessoa, Lucena, Maman-
guape, Marcação, Mataraca, 
Pedras de Fogo, Pitimbu, Rio 
Tinto, Santa Rita e Sapé.

Já no alerta amarelo com 
previsão de chuvas intensas 
para as regiões do Agreste, 
Borborema e Sertão apon-
ta a possibilidade de chuvas 
variando de 20 milímetros/
horas ou até 50 milímetros/
dia. De acordo com o Inmet, 
também podem ser registra-
dos ventos intensos com velo-
cidade de 40 a 60 quilômetros 
por hora.

O Inmet alertou ainda 
para o risco de corte de ener-
gia elétrica, queda de galhos de 
árvores e descargas elétricas 
(raios). 

A orientação é que as 
pessoas evitem se abrigar 
embaixo de árvores, por con-
ta do risco de queda e descar-
gas elétricas. Evitar estacionar 
veículos próximos a torres de 
transmissão e placas de propa-
ganda e, não utilizar aparelhos 
eletrônicos ligados na tomada. 
Se necessário, busque infor-
mações e ajuda junto à Defesa 
Civil através do telefone 199 
ou através do Corpo de Bom-
beiros através do número 193.

Com previsão de mais 
chuvas nas próximas horas 

em João Pessoa, todas as se-
cretarias municipais estarão 
de prontidão no fim de sema-
na com equipes para atender 
às demandas causadas pela 
chuva.   

Segundo o prefeito Cícero 
Lucena, “todo o plano emer-
gencial foi desenhado e estabe-
lecidas as equipes preparadas 
para fazer o atendimento que 
por ventura seja necessário 
acontecer. Na área social, de 
engenharia, de trânsito esta-
mos estruturados para poder-
mos enfrentar essa situação”, 
definiu. O número da Defesa 
Civil da capital é o 0800 285 
9020.

Causa das chuvas
A meteorologista Marle 

Bandeira, da Agência Executa 
de Gestão das Águas do Estado 
da Paraíba (Aesa-PB), explicou 
que essas chuvas estão sen-
do provocadas pelo sistema 
meteorológico conhecido por 
Vórtice Ciclônico de Altos Ní-
veis (VCAN).  Ainda segundo 
Marle, esse fenômeno ocorre 
nesta época do ano, combina-
do com a concentração de altas 
temperaturas e o alto teor de 
umidade. 

“Tudo isso contribuiu 
para intensificar as nuvens e 
trazer bastante chuva para a 
faixa litorânea, além de chuvas 

pontuais em grande parte do 
Sertão, Agreste e Curimataú. 

Desde quinta-feira, a Aesa
-PBvem registrando chuvas em 
diversas localidades, mas os 
municípios que mais recebe-
ram os maiores volumes neste 
período foram Baía da Traição, 
Nova Palmeira, Mamanguape, 
Alhandra, João Pessoa, Assun-
ção, Quixaba, Mamanguape, 
Diamante e Lucena. 

Açudes
A Aesa-PB monitora 134 

açudes no estado. Desse total, 
o único que sangrou em razão 
das últimas chuvas foi o reser-
vatório São José II, situado no 

município de Monteiro (Cari-
ri), com capacidade total de 
1.311.540 m³.

As chuvas registradas nas 
regiões do Sertão, Borborema 
e Agreste têm contribuído para 
o aumento dos reservatórios 
de água que abastecem mu-
nicípios no estado. Outros 89, 
estão em situação considerada 
pela Aesa-PB, dentro da nor-
malidade. 

Conforme levantamentos 
feitos pela estatal, além dos 
açudes que estão com volu-
me acima de 20%, outros 44 
se encontram com volume 
armazenado inferior a esse 
percentual.

Previsão meteorológica para o Sertão
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Fevereiro faz parte do pe-
ríodo de chuvas no Sertão e Alto 
Sertão paraibano, bem como no 
Cariri e Curimataú. De acordo 
com a tabela de pluviometria 
mensal da Agência Executiva 
de Gestão de Águas (Aesa) 
da Paraíba, os municípios que 
compreendem essas regiões pa-
raibanas já apresentaram, esse 
mês, volumes superiores em re-
lação à janeiro. Conforme dados 
disponibilizados no site da Aesa, 
a precipitação observada desde 

o começo do ano até a última 
sexta-feira foi de 207 milímetros 
no Sertão da Paraíba.

Cidades do Sertão parai-
bano como Patos, ontem não 
registraram a ocorrência de 
chuvas. Apesar disso, o geren-
te de monitoramento da Aesa, 
Alexandre Magno, informou que 
há expectativa de chuvas para o 
fim de semana e de que estas se 
concentrem na região do Sertão 
do estado. 

A previsão da Aesa é de 
que o céu fique de parcialmente 
nublado a nublado, com ocor-
rências de chuvas isoladas na 

região entre o período da tarde 
e noite. A temperatura máxima 
prevista é de 35 graus e mínima 
de 23º.

Segundo Magno, o período 
de chuvas até o momento está 
com totais dentro da média 
histórica. Em comparação ao 
mesmo período no ano passado, 
a, o gerente de monitoramento 
afirma que “relativamente está 
chovendo com totais dentro da 
normalidade e para o início 
das chuvas. Em 2020, os totais 
anuais foram acima da média 
e ainda é prematuro fazer esse 
comparativo para o início do 

período chuvoso”, disse.
O Instituto Nacional de Me-

teorologia emitiu na última 
quinta-feira mês um alerta ama-
relo para várias mesorregiões do 
Nordeste, incluindo o Sertão, o 
Cariri e o Seridó paraibano. O 
aviso destaca a possibilidade de 
chuvas entre 20 e 30 milímetros 
por hora ou até 50 milímetros/
dia. 

Além disso, há baixo risco 
de corte de energia elétrica, 
queda de galhos de árvores e 
algumas descargas elétricas. 
O alerta se estende até as 11h 
de hoje.

Fotos: Roberto Guedes

João Pessoa, que 
enfrentou ontem 
chuvas fortes que 
causaram vários 
alagamentos, pode 
voltar a registrar 
elevados índices 
pluviométricos neste 
fim de semana

Alagamento na 
Dom Pedro II

Falta de energia 
no hospital

Chove pouco em 
Campina Grande

Cratera aberta em 
estacionamento

Na Avenida Dom Pedro II, nas 
proximidades da Superinten-
dência do Ibama, um homem 
recolhia placas de veículos de 
um alagamento. Haviam pelo 
menos quatro delas na calçada. 
A chuva também fez o nível su-
bir do Rio Jaguaribe, que corta 
todo perímetro urbano de João 
Pessoa. O aumento abriu uma 
cratera no estacionamento do 
Manaíra Shopping, localizado 
ao lado do rio. Em outros ca-
sos, a chuva entrou pelo teto de 
prédios: o Núcleo de Tecnologia 
(NIT) no Campus I da UFPB e 
o supermercado Big Bompreço 
na BR-230 tiveram registros 
de alagamento pela água que 
vazou pelo estrutura.

O Hospital Universitário Lau-
ro Wanderley, no campus I 
da Universidade Federal da 
Paraíba, foi atingido com falta 
de energia devido às chuvas. 
Para garantir continuidade no 
atendimento, geradores man-
tiveram a energia até que a 
situação voltasse ao normal. 
De acordo com a assessoria de 
imprensa do hospital, as áreas 
assistenciais foram atendidas 
pelo gerador, sem impactos. 
Apenas algumas salas da área 
administrativa ficaram sem 
energia até a normalização do 
quadro. As áreas emergenciais 
não foram afetadas.

Foi de apenas 4,2 milímetros, 
medidos pelo pluviômetro do 
Instituto Nacional do Semiárido 
(Insa), o volume de chuva regis-
trado em Campina Grande, nas 
últimas 24 horas. O índice foi 
confirmado por Isnaldo Costa, 
técnico da Agência Estadual de 
Gestão de Águas (Aesa), com 
sede na Rainha da Borbore-
ma. A Coordenação de Defesa 
Civil não identificou pontos de 
alagamentos; e o tráfego de 
veículos fluiu normalmente 
nas principais ruas e avenidas, 
tanto no centro, como nas vias 
de acesso à região central de 
Campina Grande.

A chuva também trouxe pre-
juízos ao estacionamento do 
Manaíra Shopping. Lá, devido 
ao acúmulo de água em uma 
galeria, parte do asfalto ce-
deu. A assessoria de imprensa 
local informou que o incidente 
não causou danos físicos ou 
materiais aos colaboradores 
ou clientes do centro comer-
cial. Após o ocorrido, a área 
foi devidamente isolada e a 
equipe de manutenção do 
próprio shopping foi acionada 
para reparar os problemas no 
pavimento. Segundo nota ofi-
cial, nenhuma outra parte do 
estacionamento foi afetada e, 
por isso, o shopping manteve 
seu funcionamento normal.

Curtas
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Policiais militares acompanham cumprimento dos decretos que determinam toque de recolher após as 22h
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Órgãos de segurança mantêm 
ações para evitar aglomerações

O segundo dia da Ope-
ração Previna-se foi conside-
rado tranquilo pelos órgãos 
envolvidos, inclusive pela Po-
lícia Militar. Segundo o coro-
nel Júlio César, coordenador 
geral do Centro Integrado 
de Operações Policiais, três 
pessoas foram conduzidas 
para a Central de Polícia por 
estarem transitando em via 
pública após as 22h, quando 
ocorre o toque de recolher. 
Os fatos foram registrados 
no centro da capital.

Uma das pessoas condu-
zidas foi identificada como 
Francisco da Penha, de 29 
anos que, após levantamento 
nos sistemas foi identificado 
um mandado de prisão em 
aberto contra ele por tráfico 
de droga. Ele estava numa 
moto junto com outra pes-
soa. O condutor do veículo, 
um jovem de 33 anos, apre-
sentava sinais de embriaguez 
alcoólica e foi liberado após 
pagamento de uma fiança de 
R$ 1 mil. Outro jovem, de 22 
anos, também foi abordado e 
levado para a Central de Polí-

O Ciop (ao lado) está monitorando as ações dos órgãos de se-
gurança e sanitários; segundo o coronel Júlio César (acima), em 
qualquer situação, as guarnições são imediatamente acionadas

cia por não apresentar docu-
mentos. Ele alegou que havia 
saído de casa para comprar 
remédio. Somente foi libera-
do após familiares apresenta-
rem documentos na Central 
de Polícia.

A Operação Previna-se, 
que impõe o toque de reco-
lher entre 22h e 6h está em 

andamento desde terça-feira 
(23) e conta com a participa-
ção de vários órgãos. O coro-
nel Júlio César informou que 
na quinta-feira, por conta da 
rodada do Brasileirão houve 
reforço do policiamento em 
todo o estado para evitar que 
houvesse aglomeração e evi-
tar o funcionamento de bares 

e restaurantes, onde torcedo-
res poderiam se concentrar.

Júlio César informou que 
o Ciop, desde o início da pan-
demia tem se preparado com 
o atendimento às demandas 
da sociedade e evitar o des-
cumprimento das medidas 
sanitárias impostas nos de-
cretos estadual e municipais. 

“O Centro Integrado de Co-
mando e Controle tem refor-
çado seu efetivo para agilizar 
ainda mais o atendimento à 
sociedade, através dos telefo-
nes de emergência 190, 193 
e o SOS Didadão”, explica o 
cornel.

O coordenador do Ciop 
acredita que o baixo número 

de ocorrências registradas 
nos primeiros dias do decre-
to demonstra que a socieda-
de entendeu ser importante 
as medidas para preservar a 
saúde pública como forma de 
disseminar a covid-19. E con-
clui pedindo o apoio da po-
pulação para que não façam 
ligações (trote) indevidas.

Fotos: Evandro Pereira

Aquaplanagem

PRF registra acidentes sem 
vítimas nas BRs 101 e 230

As fortes chuvas dessa 
sexta-feira (26) provoca-
ram vários acidentes, sem 
vítimas, nas BRs 101 e 230 
na Região Metropolitana 
de João Pessoa. Desde o iní-
cio da manhã a PRF estava 
realizando fiscalização nas 
duas principais rodovias fe-
derais que cortam o estado. 
De acordo com a PRF todos 
os casos foram por causa da 
pista molhada provocando 
aquaplanagem.

No início da manhã 
um veículo saiu da pista, 
no trecho onde ocorre o en-
contro das duas rodovias. 
Por volta das 11h30, no 
km 62 da BR-101, na des-

cuidados na aquaPlanagEm

Segure firme no volante; tire os pés dos pedais; 
não frei e nem acelere; deixe que o veículo desa-
celere naturalmente e você voltará a ter o contro-
le do veículo e mantenha a calma.

cida de Jacarauna um veí-
culo aquaplanou e parou 
na contramão da direção. 
Apenas danos materiais. 
Cerca de meia hora depois, 
ainda na BR-101, no km 11, 
que liga João Pessoa a Na-
tal, na localidade Pitanga 
da Estrada, uma caminho-
nete S10 derrapou na pista 
e capotou. Outro veículo, 

um Jeep Renegete também 
se envolveu nesse acidente, 
no entanto, apenas danos 
materiais.

Na BR-230, em fren-
te ao ginásio O Ronaldão, 
sentido João Pessoa para 
Bayeux houve um acidente 
sem vítima.  Uma faixa foi 
interditada para retirada 
do veículo por um guincho.

Foto: Nucom / PRF

Em um dos acidentes, o veículo saiu da pista, capotou e ficou no canteiro central da rodovia

Pm localiza dois quilos de 
drogas em campina grande

Mais um local que estava 
sendo usado para o tráfico e 
distribuição de drogas foi de-
sarticulado pela Polícia Mili-
tar, nessa quinta-feira (25), em 
Campina Grande. Mais de dois 
quilos de maconha e crack fo-
ram apreendidos.

Os entorpecentes foram 
encontrados em uma casa 
abandonada no bairro de José 

Pinheiro, no fim da manhã. Po-
liciais da Força Tática do 10º 
Batalhão chegaram até o local 
após tentarem abordar um sus-
peito que estava em um beco, 
e que fugiu com a chegada dos 
policiais na região. Nas dili-
gências, os policiais chegaram 
até uma casa que estava aber-
ta, e encontraram quase dois 
quilos de substância análoga 

a cocaína, cerca de 400 gra-
mas de maconha, balanças de 
precisão e materiais usados 
para fracionar e distribuir os 
entorpecentes, como plástico 
e fita adesiva.

Todo o material foi apreen-
dido e conduzido para a Central 
de Polícia, que deverá apurar o 
caso e as circunstâncias da loca-
lidade onde as drogas estavam.

dupla é presa com arma, 
munições e explosivos 

Uma ação conjunta 
das Polícias Civil e Militar 
apreendeu, na manhã dessa 
sexta-feira (26), um revólver, 
50 munições, alguns embru-
lhos de maconha prontas 
para consumo ou comércio 
e artefatos utilizados na pro-
dução de explosivos.

A operação cumpriu 
mandados de busca e apreen-

são e de prisão, no municí-
pio de Cubati, no Curimataú 
do estado, com o objetivo de 
combater o tráfico de drogas 
e comercialização de armas 
de fogo e munições na região.

De acordo com o delega-
do seccional Iasley Almeida 
foram empregados seis viatu-
ras e 15 policiais na operação. 
“Prendemos ainda dois ho-

mens, um por tráfico de dro-
gas e outro por possuir armas 
de fogo, munições calibres .32 
e 9 mm, e materiais para fa-
bricação de explosivos”, disse.

O procedimento foi rea-
lizado na delegacia de Cubati. 
Em seguida, os presos foram 
encaminhados ao sistema pe-
nitenciário, onde permanece-
rão à disposição da Justiça.

Uma carga de bebidas, 
avaliada em R$ 50 mil, foi 
apreendida nessa quinta-
feira (25) pelas Policias 
Civil e Militar na zona ru-
ral de Barra de São Miguel, 
Agreste paraibano.  O ma-
terial estava numa proprie-
dade particular, no Sítio 
Pedras Altas e havia sido 
roubada no dia anterior, na 
cidade de Santa Cruz do Ca-
pibaribe, Pernambuco.

De acordo com o de-
legado seccional Ilamiltom 
Simplício, no momento do 
crime, os assaltantes leva-
ram também o caminhão, 
que foi abandonado horas 
após o roubo, ainda em ter-
ritório pernambucano, na 
BR-104, próximo à divisa 
com Alcantil.

“Trata-se de uma área 
conhecida pela ocorrência 
de muitos assaltos. Inclu-

sive, a propriedade onde 
a carga estava escondida 
também já foi utilizada ou-
tras vezes como ponto de 
apoio para assaltantes da 
região, conforme informa-
ções obtidas”, disse.

Todo o material já foi 
entregue ao seu proprietá-
rio. A Polícia Civil continua 
investigando a participa-
ção do dono do sítio nesse 
e em outros crimes.

carga de bebidas avaliada 
em R$ 50 mil é apreendida

A carga foi recuperada apenas 24 horas após ser tomada por assalto em Santa Cruz do Capibaribe (PE)

Foto: PCPB-Ascom
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Unidade abriu 10 novos leitos para atender infectados pelo coronavírus e primeiro paciente foi liberado em menos de 72 horas
Em menos de 72 horas, 

o primeiro paciente interna-
do na Unidade de Terapia In-
tensiva – UTI Covid-19 – do 
Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João 
Pessoa, recebeu alta médica 
para concluir o tratamento 
na enfermaria do Hospital 
e Maternidade Frei Damião. 
A unidade hospitalar abriu, 
no último dia 23, 10 leitos 
de UTI para pacientes diag-
nosticados com covid-19. Os 
internos estão sendo regula-
dos pela Secretaria de Saúde 
do Estado, não interferindo 
no funcionamento do com-
plexo hospitalar.

Segundo o médico in-
tensivista Luis Ferreira, o 
paciente deu entrada no 
complexo hospitalar com 
comprometimento pulmo-
nar de 40%, mas, após 72h 
de assistência, evoluiu com 
melhora importante rece-

bendo alta para terminar o 
tratamento em enfermaria. 
“O paciente tem 31 anos e 
foi admitido no hospital na 
noite do dia 23/02, após tra-
tamento evoluiu muito bem 
e já foi transferido para a 
enfermaria do Frei Damião, 
assim vai dar continuidade 
aos cuidados médicos”, ex-
plicou. 

O diretor geral da uni-
dade de saúde, Laecio Bran-
gante, relatou que a equipe 
multiprofissional do hos-
pital está preparada para 
atender a demanda dos ca-
sos covid que necessitam de 
cuidados intensivos. “Toda 
equipe está empenhada em 
prestar o melhor atendi-
mento hospitalar possível. 
Ficamos felizes e realizados 
quando verificamos a me-
lhora do nosso paciente e 
isso nos motiva a continuar 
tendo excelência em tudo 
que fazemos”, ressaltou.  

Laecio explicou ainda 
que o Hospital de Trauma 
vai continuar atendendo 
normalmente os casos de 
politraumatismo de gran-
de e médio porte, além do 
perfil da unidade. “É bom 
deixar claro que conti-
nuamos atendendo nor-
malmente, e que nossas 
equipes multiprofissionais 
estão prontas para ofere-
cer o melhor tratamento 
possível à população pa-
raibana”, esclareceu.

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

Hospital de Trauma de JP tem 
primeira alta da UTI Covid-19

Direção do Hospital de 
Trauma informou que o 

atendimento aos casos de 
politraumatismo de grande 
e médio porte prossegue 

sem interrupções.  

Foto: Secom-PB

Paciente chegou ao hospital com 40% de comprometimento dos pulmões devido à covid, mas evoluiu rápido e recebeu alta da UTI

Paraíba registra uma internação por covid-19 a cada 20 minutos

Novos 1.886 casos de 
contaminação e 18 óbitos 
por covid-19 foram confir-
mados ontem pela Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES). 
Segundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 70 
pacientes foram internados 
nas últimas 24 horas, entre a 
quinta-feira e a sexta-feira. 
Contabilizando uma nova in-
ternação a cada 20 minutos 
no estado.

No boletim diário de on-
tem, 68 (5,73%) são casos de 
pacientes hospitalizados e 

1.118 (94,27%) são conside-
rados leves. Com o montante, 
a Paraíba contabiliza 218.307 
casos confirmados da doen-
ça, sendo 157.849 pacientes 
considerados recuperados e 
4.451 mortes. Até o momen-
to, 649.865 testes para diag-
nóstico da covid-19 já foram 
realizados em todo o estado, 
confirmando casos em todas 
as cidades e mortes em 206 
dos 223 municípios. Também 
foram aplicadas 140.787 
doses de imunizantes contra 
a covid-19, sendo 107.906 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose e 32.881 com 
a segunda dose da vacina. 

A ocupação dos leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 71%, já nas enfermarias 
o número é de 66%. A Região 
Metropolitana de João Pessoa 
tem uma taxa de ocupação 
que chega a 91% na UTI e 82% 
em enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 57% 
dos leitos de UTI adulto e 45% 
dos leitos de enfermaria. No 
Sertão estão ocupados 81% 
dos leitos de UTI e 49% nas 
enfermarias para adultos. 

Entre os 18 falecimentos 
confirmados, 14 ocorreram 
nas últimas 24 horas, os 
demais são datados des-

de 26 de janeiro. Quatro 
mortes aconteceram em 
hospitais privados, dois em 
residências e os demais em 
hospitais públicos. Outras 
69 mortes continuam em 
investigação.

As vítimas são 10 homens 
e oito mulheres, com idades 
entre 15 e 108 anos. Sete não 
possuíam doenças associadas 
e os demais apresentaram 
hipertensão como comorbi-
dade mais frequente. Os fa-
lecimentos foram registrados 
em João Pessoa (8), Campina 
Grande (2), Boa Ventura, 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Jacaraú, Marcação, Pombal, 

São José de Piranhas e Sousa 
(com uma morte cada). 

Cinco municípios concen-
tram 622 novos casos, o que 
corresponde a 52,44% dos casos 
totais registrados nesta sexta-
feira. São eles: João Pessoa 
com 358 novos casos; Campina 
Grande teve 146 novos casos; 
Patos, com 45 novos casos; 
Catolé do Rocha e Cajazeiras 
fecham a lista com, respectiva-
mente, 37 e 36 casos.

Trinta e oito cidades parai-
banas concentram casos aci-
ma de mil. Os três com mais 
ocorrências são: João Pessoa 
(57.888), Campina Grande 
(20.160) e Patos (8.695).

PMJP inicia nova fase da vacinação
A Prefeitura de João Pessoa inicia na 

próxima segunda-feira (1°) a vacinação 
para idosos acima de 84 anos e traba-
lhadores de saúde da Rede Hospitalar 
UTI Covid, enfermaria Covid e pronto 
atendimento Covid. Ontem, a Secretaria 
Municipal de Saúde recebeu 10.780 doses 
das vacinas Coronavac/Butantan e Astra-
Zeneca/Oxford. A vacinação da próxima 
semana também ocorrerá através do ser-
viço drive thru nos shoppings Mangabeira 
e Manaíra, das 9h às 17h. Já no Ginásio 
Ronaldão serão aplicadas as segundas 
doses de idosos acima de 90 anos e de 
trabalhadores da saúde.

 “Até a próxima sexta-feira, estamos 
iniciando a vacinação dos idosos acima 
de 80 anos e de trabalhadores da saúde 
da rede hospitalar de UTI, enfermaria e 
Pronto Atendimento Covid. Essa ordem 
decrescente é para evitar aglomerações e 
tempos prolongados de espera dentro do 
carro”, afirmou Fernando Virgolino, chefe 
de Imunização da SMS.

A Secretaria Municipal de Saúde 
continuou, ontem, a vacinação dos idosos 
acima de 85 anos e a segunda dose dos 
trabalhadores da saúde nas unidades 
de saúde da família e nos três pontos de 
drive thru: Ginásio Ronaldão e shoppings 
Manaíra e Mangabeira. Os três pontos de 
drive thru também podem ser utilizados 
por pedestres. O funcionamento é das 
9h às 17h. 

Nas unidades de saúde da família 
(USF), está acontecendo a aplicação da 
segunda dose da vacina nos trabalhadores 
dos serviços de Atenção Básica.

Mutirão
Hoje e amanhã, a Secretaria Muni-

cipal de Saúde fará o segundo mutirão 
para aplicar a segunda dose em idosos 
restritos ao leito (acamados) e domicilia-
dos. No caso dos idosos acamados que 
ainda não tomaram a primeira dose, os 
familiares devem fazer o cadastramento 
por telefone através dos números 3214-
7219 ou 3214-7971. A vacinação será 
realizada em domicílio.

 
Documentos
Os trabalhadores de saúde que 

irão tomar a vacina devem apresentar 
os seguintes documentos de comprova-
ção, devendo levar cópias para ficarem 
retidas: carteira do conselho profissional 
ou declaração do serviço que trabalha 
ou contracheque. No caso da segunda 
dose, precisam levar a cópia do compro-
vante da primeira dose. Já para idosos, 
é necessária a apresentação de um 
documento de identificação com foto e 
cartão do SUS ou CPF.

Lançado edital para área de saúde
A Prefeitura de João Pessoa lan-

çou, na manhã de ontem, edital de 
Processo Seletivo Simplificado para 
formação de cadastro de reserva e 
possível contratação temporária e 
emergencial de profissionais de saú-
de para prestação de serviços nas 
ações de enfrentamento à covid-19. 
A seleção está sendo realizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde.

“Diante da situação da pandemia 
na nossa cidade estamos lançando 
esse edital para cadastro de reserva 
e possível contratação, assim, sempre 
que necessário teremos profissionais 
para contratação. Mas reforçamos que 
antes de realizar a inscrição no Proces-
so, o candidato deverá ler atentamente 
as regras do edital e certificar-se que 
atende aos requisitos e concorda inte-
gralmente com os termos. Além disso, 
em razão da finalidade de emergên-
cia e urgência do Processo, ao seu 
resultado não caberá interposição de 
recurso”, reforça o secretário de saúde 
de João Pessoa, Fábio Rocha.

O Edital n° 01/2021/SMS já está 
disponível no Portal da Transparência 
do Município e pode ser conferido 
através do link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br:8080/editais/
visualizar-arquivo?id=616.

As inscrições para a formação do 
cadastro de reserva são gratuitas e 
acontecem exclusivamente on-line. 
O período para o cadastro é entre 28 
de fevereiro e 1º de março de 2021, 
através do site: http://joaopessoa.
pb.gov.br/selecao_saude. No ato de 
inscrição os candidatos deverão preen-
cher o formulário e anexar o currículo 
profissional em formato PDF onde as 
informações precisarão ser comprova-
das no ato da contratação.

O Processo Seletivo Simplificado 
contempla vagas para profissionais de 
nível técnico e superior, para exercício 
de cargos de técnico em enfermagem, 
cirurgião dentista e médicos de di-
versas especialidades. A contratação 
se dará mediante a necessidade do 
município e convocação por parte da 
Secretaria da Saúde, pelo prazo de 90 
dias podendo ser prorrogado, se ne-
cessário, por igual período, ou até que 
se encerre o estado de calamidade.

Dentro do Processo Seletivo Emer-
gencial também está garantida a reser-
va de vagas para pessoas com deficiên-
cia, desde que os cargos pretendidos 
sejam compatíveis com a deficiência 
que possuem, conforme estabelece 
o art. 37, inciso VIII, da Constituição 
Federal; Lei nº 7.853, de 24/10/1989.

CronograMa DE IDaDE

n Segunda-feira (1º), a imunização 
será feita com idosos 84+. 
n Terça-feira (2), é a vez das pes-
soas com 83+; 
n Quarta-feira (3), 82+; 
n Quinta-feira (4), 81+
n Sexta-feira (5), idosos com 80+. 
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Neste sábado, compositor pernambucano de clássicos como ‘Sabiá’, ‘O xote das meninas’ e ‘Riacho do navio’ faria 100 anos

Um dos mais importan-
tes compositores da história 
da Música Popular Brasileira 
(MPB), o pernambucano José 
de Sousa Dantas Filho (1921-
1962) completaria 100 anos 
de idade neste sábado. “Sem 
Zé Dantas e Humberto Tei-
xeira, muito provavelmente 
Luiz Gonzaga não teria sido 
o que foi. Para mim, Zé Dan-
tas permanece vivo, pois sua 
obra continua sendo gravada”, 
garantiu o pesquisador, poeta 
e jornalista paraibano – ra-
dicado em São Paulo – Assis 
Ângelo. 

Já na opinião do jorna-
lista Carlos Marcelo, coautor 
do livro O Fole Roncou! – Uma 
História do Forró (2012, Edi-
tora Zahar), “Zé Dantas deu 
uma contribuição muito 
grande para que Luiz Gonza-
ga fosse coroado como o Rei 
do Baião”. O outro coautor da 
mesma obra, Rosualdo Rodri-
gues, também ressaltou que 
“Zé Dantas conseguiu empla-
car e, com isso, impulsionar a 
carreira de Luiz Gonzaga com 
músicas certeiras, que até hoje 
o povo canta”. 

De acordo com Assis Ân-
gelo, “Gonzaga não sabia fazer 
letra e Zé Dantas entregava-a 
pronta”. “Isso é uma coisa que 
poucos sabem”, observou. 
“Dantas e Humberto Teixeira 
eram grandes compositores, 
mas a diferença era a sensi-
bilidade. Teixeira era intelec-
tual, mais categórico e tinha 
o pé no chão. Dantas tinha 
um pé no chão e o outro na 
lua, era mais sensível do que 
Humberto Teixeira. Ele, ainda 
criança, se encantava com as 
narrativas das pessoas mais 
simples, na Fazenda Brejinho, 
na cidade de Carnaíba, da qual 
o pai, também chamado de Zé 
Dantas, chegou a ser prefei-
to. Gostava e achava bonita a 
conversa dos matutos e dos 
peões da fazenda e essas his-
tórias ficaram na sua memória 
e serviram de inspiração para 
ele, já adulto”, contou Ângelo.  

O jornalista descreveu 
como foi o primeiro contato 
entre os dois. “Zé Dantas co-
nheceu Luiz Gonzaga em no-
vembro de 1947, num hotel 

em Recife. Dantas já mostrou, 
de cara, as músicas ‘Vem mo-
rena’ e ‘Forró de Mané Vito’. No 
final de 1949, Gonzaga gravou 
a primeira música, lançada em 
abril de 1950, pela RCA Victor. 
E, neste mesmo ano, lançou a 
segunda mostrada por Dantas, 
que é num estilo diferente de 
se fazer música, porque virou 
um forró, que não existia até 
então, como o baião, a valsa e 
o samba”, explicou Assis. “Gon-
zaga gravou quase 50 músicas 
de Zé Dantas e... atenção: todas 
as composições que aparecem 
Luiz Gonzaga e Zé Dantas são 
só de Dantas. Na parceria com 
ele, Gonzaga, no máximo, dava 
um pitaco, porque Zé Dantas 

gravava em fita cassete, ao 
violão, a voz guia e a enviava 
para Gonzaga aprimorar os 
arranjos”.

Assis Ângelo lembrou al-
gumas curiosidades envolven-
do o parceiro de composição 
do Rei do Baião. “O pai de Zé 
Dantas não queria que ele fos-
se compositor por achar que 
era uma porcaria e não dava 
dinheiro. Ele queria que o fi-
lho estudasse e se formasse 
em Medicina, curso que fez 
na Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Ele tam-
bém foi um bom médico, tendo 
sido diretor de um hospital no 
Rio de Janeiro. Mas manteve, 
paralelamente, a carreira de 

compositor. A música lhe deu 
muito dinheiro e composições 
suas foram gravadas por artis-
tas como o paraibano Jackson 
do Pandeiro, Ivon Cury e Car-
los Galhardo”. 

O compositor também 
deixou canções inéditas, que 
foram perdidas depois que a 
sua companheira, Dona Iolan-
da Dantas, morreu em 2017, 
segunda Ângelo. “Ele fez a pri-
meira composição para essa 
sua única esposa, com quem 
teve três filhos, intitulada ‘Flor 
ingrata’, que não chegou a ser 
gravada enquanto os dois vive-
ram. Mas Zé Dantas continua 
vivo, pois a obra, quando é 
grande, ela e seu autor sobre-

vivem. É uma obra que tem 
histórias geralmente engraça-
das, com começo, meio e fim. 
Quando algumas são tristes, há 
pitadas de alegria”. 

Assis ainda apontou outra 
curiosidade, na qual Dantas 
nunca gravou nada cantando, 
porém, na música ‘Mané Vito’, 
ele interpreta o assassino, ao 
dizer “não, doutor, eu não ma-
tei, só dei uns risquinhos”. 

“Ele não era um cara boê-
mio, mas era bonito e dispu-
tado pelas mulheres, porque a 
família tinha grana, pois o pai 
era fazendeiro. Zé Dantas é um 
monumento da nossa música, 
pois ajudou a colocar o Nor-
deste no mapa do Brasil. Não 

se conhecia o Nordeste, consi-
derado um lugar perdido nos 
cafundós de Judas”, afirmou 
Assis Ângelo. 

Rosualdo Rodrigues ob-
servou que, além de ser um 
dos parceiros importantes de 
Gonzaga, Dantas gozava de 
certa liberdade no processo 
de composição. “Ele tinha mais 
autonomia criativa. Gonzaga 
era meio mandão, um gênio, 
mas precisava da precisão de 
um compositor que aprimo-
rasse as ideias e, por isso, Zé 
Dantas demonstrou seu talen-
to. Um exemplo é a música ‘Vi 
dois siris jogando bola’, que foi 
quebrado durante um quadro 
no programa de Flávio Caval-
cante. Mas o apresentador não 
entendeu o espírito lúdico do 
autor, que já chocava alguns 
mais conservadores daquela 
época”.  

O jornalista Carlos Mar-
celo também ressaltou a im-
portância do pernambucano. 
“Foi um dos maiores compo-
sitores, porque escrevia letras 
com músicas muito marcantes 
e conseguiu fazer uma dicção 
própria, pois era possível 
identificá-las pelo humor ágil, 
como o ‘Forró de Mané Vito’”.  

Para o pesquisador Onal-
do Queiroga, “Zé Dantas é o 
poeta maior da obra gonza-
gueana e foi, com certeza, um 
fazedor de sucessos de Luiz 
Gonzaga”, analisou. 

Queiroga elencou gran-
des parceiros, que ajudaram 
a construir a obra de Gonzaga, 
como Humberto Teixeira, José 
Marcolino, Onildo Almeida, 
João Silva e tantos outros. “Mas 
Zé Dantas tem uma importân-
cia singular. Ele, como dizia o 
próprio Luiz Gonzaga, é o chei-
ro do bode, é aquele que escre-
ve com a alma do Sertão, com 
a alma do Nordeste. O que me 
fascina, da importância de Zé 
Dantas, dentro do seu acervo 
gravado por Gonzaga, é a versa-
tilidade e diversidade de temas, 
onde ele navega pelo protesto, 
pelo canto do pássaro, da terra, 
homenageando as praias, todo 
o cenário nordestino, o canto 
de ninar. Por isso mesmo que, 
muitas vezes, eu já frisei: Luiz 
Gonzaga, dentro de sua obra, 
canta de tudo um pouco. Isso 
se deve principalmente à Zé 
Dantas”, ressaltou Onaldo. 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

“Gonzaga não sabia fazer letra 
e Zé Dantas entregava pronta”

Fotos: Acervo A União

Dantas (E) e Gonzaga (D) em uma 
parceria musical que rendeu muitos 
sucessos ao Rei do Baião

Pesquisadores paraibanos elegem as melhores composições
Autor de vários clássicos, 

não é difícil alguém ter músi-
cas preferidas que foram com-
postas por Zé Dantas. O Jornal 
A União solicitou a Assis Ânge-
lo, Rosualdo Rodrigues, Carlos 
Marcelo e Onaldo Queiroga 
que apontassem três músicas 
que mais gostam. 

n Assis Ângelo: ‘O xote 
das meninas’ – “É uma coi-
sa linda, pueril, que brinca 
com a adolescência. Uma 
pérola”; ‘Sabiá’ – “É alegre, 
jovial, bonita, porque canta 
a natureza e o pássaro que 
dá nome à música. Gosto 
pela originalidade”; ‘Forró de 
Mané Vito’ – “Gosto porque 
ele faz uma brincadeira, tira 
um sarro com uma cena da 
vida nordestina, onde as pes-
soas estão dançando, há uma 

briga, mas Zé Dantas coloca 
graça na tragédia”. 

n Rosualdo Rodrigues: 
‘Acauã’ – “É uma música ma-
ravilhosa, embora tenha me-
lancolia e siga a linha de ‘Asa 
Branca’. Acho que foi inspirada 
pelo sucesso de ‘Asa Bran-
ca’, que relata as dificuldades 
enfrentadas pelo nordestino, 
como a seca”; ‘A volta da Asa 
Branca’ – “É uma música que 
tem poder e qualidade muito 
grande e acho que saiu da 
imaginação de Luiz Gonzaga. 
É uma música tão rica e tão 
bonita como a ‘Asa Branca’ e, 
embora tenha sido a sequên-
cia, segue a beleza e a riqueza 
da letra e da melodia. São qua-
se uma pintura, uma paisagem 
desenhada”; ‘Dois siris jogando 
bola’ – “É um exercício lúdico 
de imaginação e com o espíri-

to de forró e de brincadeira. É 
uma música atemporal”. 

n Carlos Marcelo: ‘Vem 
morena’ – “A música tem letra 
e um ritmo que tem capa-
cidade contagiante”; ‘Vozes 
da seca’ – “É uma letra mais 
triste, política e de cunho so-
cial e ainda é até muito atual, 
porque denuncia a fome no 
Nordeste”; ‘Forró de Caruaru’ 
– “É uma música de Zé Dan-
tas, mas gravada por Jackson 
do Pandeiro e que narra uma 
historieta sobre o que acontece 
no forró, com uma linguagem 
popular, assemelhada a uma 
literatura de cordel”. 

n Onaldo Queiroga: ‘Xô 
pavão’ – “É uma canção que 
me remete a minha infância, 
onde minha mãe, lá em Ca-
tolé do Rocha, me colocava 
numa rede para dormir e ela 

embalava meu sono cantan-
do justamente essa canção. Só 
muito tempo depois, quando 
me tornei pesquisador da obra 
de Gonzaga, foi que tomei co-
nhecimento de que essa can-
ção fazia parte justamente do 
acervo gonzagueano e da obra 
de Zé Dantas; ‘Vozes da seca’ 
– “É uma música emblemática 
do protesto contido nesse acer-
vo de Zé Dantas, na qual ele, 
bem como Luiz Gonzaga, fala-
ram que essa canção vale mais 
do que 100 discursos no par-
lamento brasileiro, porque de-
nuncia toda uma indústria de 
corrupção e de crueldade que 
havia na sistemática da seca no 
Nordeste brasileiro, nas frentes 
de emergência”; ‘A volta da 
Asa Branca’ – “Se Humberto 
Teixeira cantou a ‘Asa Branca’ 
na forma de um protesto telú-

rico, denunciando que na seca 
até a ave Asa Branca deixa a 
sua terra, o próprio Zé Dantas 
fez o inverso, mostrou que na 
invernada ela volta para con-
templar o pasto verde, a abun-
dância da fartura do campo e 
a água que, descendo nas bi-
queiras, faz música no coração 
do sertanejo”. 

Através do QR Code acima, 
acesse o disco ‘Gonzaga Canta 
Seus Sucessos Com Zé Dantas’

Dantas garantindo a 
Gonzagão o humor 
ágil e a sensibilidade 
nas letras (E); e em 
um momento de lazer 
junto com a esposa (D)
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Era um tipo pequeno, 
franzino. Olhos perma-
nentemente bem abertos, 
olhando o mundo ao 
redor com intensa curio-
sidade. Dono de uma 
lucidez impressionante, 
quando falava, todos 
paravam para escutá-lo. 
Fazia-o pausadamente, 
sem levantar a voz, como 
se estivesse proferindo 
uma palestra ou minis-
trando uma aula magna. 
Dono do mais extraordi-
nário conhecimento da 
língua portuguesa, se fez 
em defesa dela respeitado 
pelos maiores filólogos 
do mundo.

Assim era Antônio 
Houaiss, um brasileiro a 
quem o nosso país muito 
deve, pela sua inteligência, 
pelo seu patriotismo, pelos 
seus dons intelectuais e, 
sobretudo, pelo seu acen-
drado amor aos nossos costumes. Sem falar na sua excepcio-
nal capacidade de defender as iguarias genuinamente nacio-
nais – ele que era também, e de modo muito especial, um dos 
grandes nomes da gastronomia brasileira.

Esse brasileiro, aos 83 anos, nos deixou num domingo 
de manhã, no Rio de Janeiro. Uma doença pertinaz o levou 
pra perto dos outros Antônios (Carlos Jobim, Callado e 
Cândido), com quem escreveu uma das maiores crônicas 
da vida da cidade do Rio de Janeiro.

Antônio Houaiss era também – e de muito gosto – um 
grande amigo da Paraíba. Aqui esteve por várias vezes 
e, repetidamente, se confessava amante da nossa cidade 
de João Pessoa, do nosso povo e das nossas comidas e 
bebidas. Quando aqui veio, sempre convidado para – com 

suas palavras amigas, 
inteligentes e bem articu-
ladas – enlevar auditórios 
os mais heterogêneos, 
sempre teve uma pala-
vra a mais, aquela que 
não está nos discursos 
formais, nem nos textos 
das conferências. Aquela 
palavra de carinho, de 
afeto, de admiração para 
com a nossa Paraíba, que 
aliás, sempre o recebeu 
de braços abertos.

Numa das últimas 
vezes que aqui esteve, 
foi homenageado – jun-
tamente com Antônio 
Callado -, com um jantar 
no Palácio da Redenção, 
pelo então governador 
José Maranhão. Disse-me 
então o Prof. Houaiss, 
da sua admiração pelo 
nosso governador, pelo 
seu jeito de ser, pela sua 
forma simples de exer-

cer o cargo e principalmente pela sua visão de mundo. 
E confessou que há muito não conhecia um político tão 
diferente dos modelos então vigentes.

Eu, de minha parte, guardo no melhor do meu ínti-
mo, as agradáveis conversas que tive com o Prof. Houaiss, 
quase todas na presença do Prof. Sales Gaudêncio e muitas 
delas ao sabor da cachaça Rainha, aquela que, bem geladi-
nha e acompanhada de uma rodela de abacaxi de Sapé, era, 
segundo ele, “uma das melhores coisas da vida”.

Relembro, nesta crônica de sábado, os momentos ines-
quecíveis que tive com o Prof. Houaiss e de sua admiração 
pelo governador da época, José Maranhão, que recente-
mente também nos deixou.

Aos dois, a minha mais sentida e sincera homenagem!

Há muitos relatos impacientes de quem se afastou 
de amigas depois que elas viraram avós, por ser impos-
sível o papo. A queixa é que um revertério nos neurônios 
e sinapses transformou-as em seres monotemáticos e 
desinteressantes. Qualquer tentativa de conversa, sobre 
qualquer assunto, desembocava sempre nos netos. E para 
as outras, as esquecidas dos deuses, as que não recebe-
ram a dádiva da voternidade, restava apenas a tristeza de 
não compreender o momento e ir se acostumando com a 
perda das afinidades. Não sei se é o mesmo com os vovôs. 
Aguardo notícias.

Mas avó é um bicho esquisito, decidido a passar a 
limpo o legado de culpas e remorsos, reais ou imaginá-
rios, deixado pela maternidade. Agarra com unhas e den-
tes o que parece ser a segunda chance de estar no paraíso 
e, dessa vez, sem a sombra do padecer. Ela mobiliza bra-
ços, colo e coração para não perder a oportunidade.

Se você é uma sem-neto e vai conversar com uma 
com-neto, prepare-se para muitos diálogos frustrantes.

Um pedido de conselho sobre vender ou não a casa 
que custa grana e trabalho para manter, com mais cômo-
dos do que a solidão precisa, vira o alerta: “Tá louca? Sua 
piscina vai garantir a presença dos netos”. 

Uma discussão angustiada, cheia das preocupações 
de quem vive o dilema aposentar-não-aposentar, acaba 
se resumindo a:  “Se você fosse avó saberia o que fazer 
com seu tempo”. 

Viajar com elas, nem pensar. O convite precisa ser re-
tirado ao se ouvir um entusiasmado: “Oba! Vou levar meus 
quatro netos”. Quatro?! Para quem está na fase em que o 
peso de criar filhos é uma recordação distante, uma viagem 
dessas é a coisa mais parecida que tem com inferno. 

Parece exagero, mas é comum ver amizades desfei-
tas pelos netos. Sem querer, eles são capazes de estragos 
similares aos produzidos pela polarização ideológica dos 
tempo atuais.

Quem não está na vibe de que eles são a principal 
razão de viver, passa a querer somente a companhia dos 
sem prole. Curte o alívio de não precisar ouvir o lenga
-lenga tedioso sobre o cotidiano dos pimpolhos. De não 
ter que se esforçar para enxergar a inteligência, beleza 
e simpatia percebidas só pelas enfeitiçadas vovós. Esse 
desencontro de visões pode ser um desestímulo ao de-
sejo pela voternidade.

No entanto, o castigo pode vir no bico de uma cego-
nha. A Natureza, sempre focada no seu plano da perpe-
tuação da espécie, pode ser quem decide. A impactante 
notícia de que se vai ser vovó vem acompanhada de emo-
ções contraditórias.

Alegria, ao ver o entusiasmo dos filhos. Preocu-
pação, com mais alguém que vai viver neste mundo de 
pernas pro ar. Felicidade, ao relembrar a emoção senti-
da quando soube que era sua vez de ser mãe. Alívio, por 
não ser mais a protagonista insubstituível dessa história 
cheia de trabalho e escolhas difíceis. A ideia de ser avó se 
apresenta de início como a renovação do amor pela filha 
ou filho mas, no fundo, é somente o velho e bom instinto 
materno sendo repaginado para o serzinho que agora é 
o novo alvo. Poucas escapam da arapuca do amor pelos 
netos. A maioria acaba pagando a língua.

Neste esquisito tempo de pandemia, até as mais 
zelosas da sua tão sonhada liberdade – conquistada 
quando os filhos deixam a casa – topam tudo para ter os 
netos por perto. 

A morte sempre esteve ali, na esquina, nos esprei-
tando mas agora o vírus não deixa que se passe um dia 
sequer sem essa consciência roubando nosso sossego. Dá 
para perder festas, verões, viagens, mas o tempo que nos 
resta precisa da vida nova que recomeça nos netos. Pas-
sam tudo a limpo, esses  mágicos que fazem com que suas 
avós os vejam lindos e inteligentes, de verdade. Ah, sou 
das antigas e não sei usar linguagem neutra; onde se lê 
netos, escute-se netos e netas.

‘Voternidade’

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta
Houaiss, um admirador

de Maranhão

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Colunista colaboradora

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

José Alves da Cruz nasceu em 
Serraria, Estado da Paraíba, em 
1904, e faleceu em Arara (PB), no 
ano de  1968.

Poeta popular e cantador, Josué 
da Cruz era um ano mais velho do 
que Luiz Gomes Lumarque, seu 
grande amigo e parceiro. Ambos 
eram cantadores de muito bom 
nível, inimigos de Romano Elias da 
Paz. O desentendimento entre eles 
levou Lumarque e Josué da Cruz a 
escrever um folheto desafiador e 
malcriado: A surra das surras, a injú-
ria das injúrias que sofre o cantador 
Romano Elias do professor Tororó e 
Canhotinho Estado de Pernambuco. 
Por causa deste folheto, Romano 
Elias, indignado, agredia os dois nas 
contracapas de suas publicações, 
chamando-os de infames e outras 
coisas maledicentes.

Josué, ao que consta, era de 
temperamento arrebatado, explosi-
vo, homem muito destemido, capaz 
de brigar até de faca, como certa vez 
fez, porém, muito solidário e capaz 
de em instante controlar as emo-
ções mais fortes. Se o contendor que 
enfrentava no desafio fazia versos 
bonitos e admiráveis, ele parava a 
viola, repetia-os e convidava os ou-
vintes a aplaudir. Costumava dizer: 
“faço o que meu coração manda. Se 
mandar matar, mato, se mandar dar 
o que tenho, dou.”

Era muito bairrista, gostava 
muito de sua terra natal, coisa que 
chegava a ser doentia essa paixão. 
Seu grande amigo foi o cantador 
Santino Firmino Alves, que viveu em 

Arara, onde nasceu, e que era quinze 
anos mais novo.

Durante toda a vida só man-
teve coerência com suas próprias 
convicções. Protegido de Manoel 
Raimundo de Souza, brigou com o 
amigo e morreu sem passar da rua 
onde Raimundo era estabelecido 
como comerciante. Fez inimizade 
com Ascendino, outro cantador por 
ter levado desvantagem em desafio 
com o mesmo.

Tempos depois teve raiva de 
José Alves Sobrinho. Embora jamais 
tenham brigado, escreveu um folhe-
to acusando-o de ter matado Ascen-
dino de desgosto. Segundo o próprio 
José Alves Sobrinho, apesar desse 
impulso, se um caminhão a quem 
pedia carona na estrada não parava, 
em lugar de impropérios, mandava 
um verso:

Caminhão que vai passando
Por esta estrada sem fim
Se encontrar uma mulher
Branca de cabelo ruim
Diga a essa condenada
Que não esqueça de mim.

Glosando um mote dado por 
Rogaciano Leite, em 1948, no Recife 
(PE), em congresso de violeiros, 

pelo fato de Josué ter chegado ao 
Teatro de Santa Isabel sem par-
ceiro, não pôde cantar. Ao que lhe 
deram o mote, ele glosou magistral-
mente o seguinte:

Ao som da vaga chorosa
Dorme o Recife a sonhar.

Daí a mim musa silente
A inspiração mais forte
Que eu possa ao Leão do Norte
Consagrar o meu repente!
Teu leito adorado e quente
Pernambuco, é um altar
Vendo teus pés brilhar
Onda mansa e vagarosa!
Ao som da vaga chorosa
Dorme o Recife a sonhar.

O oceano se agita
Em revolta de escapela
Servindo de sentinela
A essa terra bem dita
Ele geme, chora e grita
No seu tremendo agitar
Essa revolta do mar
Guarda a cidade mimosa
Ao som da vaga chorosa
Dorme o Recife a sonhar.

Saudemos neste momento
O sentinela fecundo
Por trazer do velho mundo
Barcas tangidas ao vento
Que sagrado documento
Maurício pôde legar
Olinda sempre a cantar
Em voz sonorosa
Ao som da vaga chorosa
Dorme o Recife a sonhar.

Josué da Cruz,
o cantador de Serraria

 Era muito bairrista, gostava 
muito de sua terra natal, coisa que 

chegava a ser doentia
essa paixão  

Foto: Acervo Houaiss

Crítico literário, tradutor, diplomata e enciclopedista Antônio Houaiss (1915-1999)

Foto: Divulgação

“Tempo que nos resta precisa da vida nova que recomeça nos netos”



Cultura

Foi sepultado ontem, no 
Cemitério São José, em Cruz 
das Armas, na capital, o cor-
po do multiartista paraibano 
Chico de Assis, deixando um 
sensível legado para a cultu-
ra do estado. Natural de João 
Pessoa, o maestro era tam-
bém cantor, compositor, ins-
trumentista e artista plástico 
e tinha 67 anos.

O artista morreu na últi-
ma quinta-feira (dia 25), e já 
estava internado no Hospital 
Prontovida um dia antes do 
óbito, apresentando o diag-
nóstico de covid-19. Devido 
a complicações cardíacas, foi 
intubado, mas não resistiu.

O músico Adeildo Vieira 
lamenta a morte do amigo, 
que conheceu na década de 
1980. Ele reforça o grupo 
Musiclube como uma das 
razões pelo encontro inédi-
to. “A gente se encontrava no 
Círculo Operário e conheci 
Chico de Assis naquela épo-
ca”, conta o cantor e compo-
sitor. “Primeiro o conheci 
como desenhista. Era um 
excelente artista, e também 
já trabalhava com pintura. 
Ele fazia uns trabalhos de 
retrato, mas com uma certa 
abstração e tinha um traço 
muito peculiar para retratar, 
foi isso que me aproximou 
dele”, recorda. 

Depois de um tempo, 
Vieira viu que Chico de Assis 
também era um excelente 
violonista. “Ele tinha uma 
grande capacidade de har-
monizar e em trabalhar essas 
harmonias. A gente acabou 
tocando junto várias vezes e 
Chico se tornou amigo. Mas 
passamos muitos anos sem 
nos ver, até que, quando a 

gente se reencontrou um dia, 
eu me emocionei. Ele conti-
nuava compondo e fazia uns 
sambas muito bonitos”. 

Como parte de sua tra-
jetória, Adeildo Vieira desta-
ca o DVD Samba da Paraíba 
(2011), que conta com com-
posições dele e do amigo 
Chico de Assis executadas 
pelo músico Paulo Brasil. “Eu 
encontrava Chico esporadi-
camente, mas sabia de sua 
competência e sensibilidade. 
A última vez que nos encon-
tramos, foi em sua casa, lá na 
Vila Sanhauá”, recorda Adeil-
do, emocionado. 

Como recordação, fica a 
sensibilidade de um artista 
comprometido com a vida, 
como reforçado pelo músi-
co. “A gente lamenta, mas 
tento olhar pela ótica da 
vida que ele nos ofereceu, 
ofereceu para a humanida-
de. Acredito que ele cum-
priu um papel bonito e de 
muito respeito”.

A cantora e compositora 
Mira Maya teve uma convi-
vência com Assis enquanto 
estava na Universidade Fe-
deral da Paraíba, no início 
dos anos 2000. Ela o desta-
ca como uma figura de “riso 

frouxo”. Em suas palavras, 
“a gente se cruzava muito 
na UFPB quando cantava no 
coral. Fazíamos muitas apre-
sentações do coral com a Or-
questra Sinfônica da UFPB, 
tivemos muito trânsito nesse 
ambiente de conservatório, 
entre apresentações, viagens 
e lá mesmo, no próprio De-
partamento de Música”.

A artista diz que lembra 
dessa época com muito cari-
nho e agradeço muito a Assis 
por ter lhe ensinado. “Foi 
uma honra conviver e apren-
der tanto com ele e Radegun-
dis Feitosa, que também já se 
foi e ambos com uma estra-
da musical tão maravilhosa. 
Devo muito a eles, que me 
ensinaram  tanto sobre mú-
sica, sobre treinar ouvido, 
sobre a voz e sobre respeitar 
o espaço do outro. Chico de 
Assis estava sempre por ali, 
nesse processo todo”, finaliza 
Mira Maya.

Chico de Assis, também 
conhecido como Chiquinho,  
gravou três álbuns com mú-
sicas próprias que conta-
ram com a participação de 
parceiros nas gravações. Ele 
também ganhou uma home-
nagem pela Orquestra Mis-
tura Fina em um disco dedi-
cado às suas composições, 
a exemplo de ‘Por dentro’ e 
‘Diz que sim’. 

Luto

Vítima da covid, músico 
Chico de Assis é sepultado

Edição: Audaci Junior      Editoração: Ada Carina
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em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

A ideia de um zoológico ou um parque zoobotâ-
nico para Campina Grande parece absurda, mas não 
é. Você pode estar pensando: onde poderia ser esse 
parque? Há algum lugar em Campina ou arredores 
que possa abarcar esse audacioso projeto? Há sim! 
Um deles poderia ser tranquilamente a mata do Lou-
zeiro, onde estão as nascentes do Riacho das Piabas, 
mas aqui defendo uma outra possibilidade, utilizar 
toda a extensão do Parque Evaldo Cruz ou Parque 
do Açude Novo para o intento, uma das mais tradi-
cionais áreas de lazer da cidade.

Na última quinta-feira (dia 25), por recomen-
dação do prefeito Bruno Cunha Lima, houve uma 
grande reunião entre diversos secretários munici-
pais para debater estratégias e alternativas para a 
utilização do Parque Evaldo Cruz, dentre as ideias, 
espaço para ações públicas e um teatro de arena. 
Aqui deixo a minha ideia. Como seria?

Construído em uma área onde por mais de um 
século existiu um açude que deu de beber a Cam-
pina, o Parque do Açude Novo (inaugurado em 31 
janeiro de 1976) foi muito frequentado por famílias 
inteiras com suas crianças que se divertiam nos 
inúmeros brinquedos ali existentes; como também 
pela juventude que, na boquinha da noite, se encon-
trava para apreciar o bailar das fontes luminosas 
e sonoras que circundavam o obelisco, marco zero 
da cidade. Na área de extensão do Parque Evaldo 
Cruz havia animadas festas organizadas numa fei-
rinha cultural, ao lado do Shopping Center Campina 
Grande. Desde sua criação, o parque foi espaço de 
sociabilidade durante toda a semana, área de lazer 
das mais frequentadas da cidade. Atualmente o lo-
gradouro perdeu quase que totalmente seu público 
visitante e isso muito por conta da pouca oferta de 
atrativos ou serviços. Até sua calçada em seu entor-
no não proporcionava uma boa caminhada devido 
aos buracos, até que o ex-prefeito Romero Rodrigues 
deitou o piso inter-travado melhorando considera-
velmente, isso entre 2017 e 2018.  

Em 2002 os balanços e escorregos, concorridos 
brinquedos infantis, foram retirados em uma con-
troversa reforma e o espaço foi se descaracterizan-
do. A área conta hoje com lanchonetes (que estão 
posicionadas nas bordas e de costas para o parque) 
e dentro dela funcionavam uns bares à noite, sele-
cionando e reduzindo a quantidade e diversidade 
de usuários. Não raro a imprensa noticia assaltos, 
prostituição e tráfico de drogas (além de assassina-
tos), não se aconselha caminhar sozinho por aquelas 
cercanias sem certos horários.

Com área de 46.875 m², o parque zoobotânico 
recolheria espécies da fauna e da flora exclusiva-
mente de nosso semiárido, um parque zoobotânico-
museu da caatinga. Há espaço suficiente para este 
projeto em pleno centro urbano da cidade e nossas 
universidades seriam sim, parceiras de primeira 
hora. Já imaginou? Aves como Seriema, Carcará, Asa 
Branca, Galo de Campina, Rolinha, Casaca-de-couro; 
répteis como lagartos, jacaré; serpentes das mais 
variadas; felinos como o gato maracajá; roedores 
como o preá e o mocó; saguins, jabutis, tatupebas, 
um casal de jumentos, dentre outros animais que 
povoam o nosso semiárido. 

Um espaço seria destinado a um cactário com 
uma farta coleção reunindo diversas espécies de 
cactáceas de nossa caatinga, além de todo o lugar 
abrigar árvores como Aroeira, Ipê (de diversas 
cores), Pereiro, Angico, Juazeiro, Craibeira, Barri-
guda, etc. O projeto poderia ser incrementado por 
uma casa de taipa que reproduziria o modus vivendi 
do homem nos sertões ao longo dos tempos, numa 
composição bem dinâmica e didática. Há exemplos 
muito bem-sucedidos de pequenos zoológicos em 
outros países.

Enfim, este espaço natural seria um equipa-
mento educativo, de pesquisa, de lazer e também 
de preservação; lar de animais que fossem apreen-
didos com colecionadores; lugar onde alunos das 
universidades da cidade pudessem realizar seus 
estágios; destino para a visitação de estudantes-
das escolas de Campina e região e também um 
atrativo para a população da cidade aos fins de 
semana, ótima oportunidade de estar perto de 
animais e plantas em um pedacinho da natureza 
proporcionando diversão e conhecimento. Por 
que não? É possível sim um zoológico para Campi-
na e no Parque Evaldo Cruz.

Um zoológico 
no Açude Novo

Colunista colaborador

EstrEia

MONstEr HUNtEr (EUA. Dir: Paul W.S. 
Anderson. Acção, Fantasia e Aventura. 14 
anos). Baseado no jogo da Capcom homô-
nimo, por trás do mundo que conhecemos, 
existe um perigoso universo, com bestas 
gigantes e monstros perigosos que gover-
nam com total feracidade. Quando uma 
tempestade de areia transporta a Tenente 
Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade para 
esse mundo, os soldados ficam em choque, 
descobrindo que o novo ambiente é o hostil 
lar de diversas criaturas perigosas, imunes 
ao seu poder de fogo. Batalhando por suas 
vidas, a unidade precisará de um milagre 
para se salvar da fúria desse inóspito novo 
local. CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 16h 
- 18h - 20h.

Pré-EstrEia

a ViúVa das sOMbras (Vdova/The 
Widow. Rússia. Dir: Ivan Minin. Suspense, 
Terror. 14 anos). Inspirada em eventos reais, 
voluntários se perdem após entrar na flo-
resta para resgatar um garoto de 14 anos. 
Quando o grupo inicia a busca, a comunica-
ção entre eles e a base é interrompida de 
forma misteriosa e eventos sobrenaturais 

começam a acontecer. Os moradores locais 
acreditam que existe uma força maligna 
chamada Viúva das Sombras. CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 18h40 - 20h30.

CONtiNUaçãO

tOM E JErry (EUA. Dir: Tim Story. 
Animação, Comédia e Aventura. Livre). 
Adaptação do clássico desenho animado 

da Hanna-Barbera, retornando às origens 
da história e mostrando como Tom e Jer-
ry se conheceram. Depois de anos vivendo 
na casa de um casal de idosos que o trata 
como um animal de estimação, Jerry preci-
sa se virar para sobreviver quando desco-
bre que existem novos locatários no local. 
E pior do que isso: eles trouxeram consigo 
um gato. CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
15h30 - 17h30 - 19h30

Cena do terror russo ‘A Viúva das Sombra’, com sessões diárias de pré-estreia em Campina Grande

Foto: Divulgação

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Maestro, cantor, compositor e instrumentista tinha 67 anos e morava em JP

Foto: Reprodução

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o vídeo de Paulo Brasil 

cantando ‘Pirada’



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

Cultura

Será na próxima terça-
feira (dia 2), o lançamento 
virtual do primeiro número 
da Revista da Academia Ca-
jazeirense de Artes e Letras 
(Acal). O evento será às 18h, 
em live nos perfis da Editora 
Arribaçã e da entidade no 
Instagram, com a participa-
ção de Francisco Sales Carta-
xo, presidente da Academia.

Com 288 páginas, a 
edição – publicada pela 
Arribaçã com os recursos 
provenientes da Lei Aldir 
Blanc, via Secretaria de 
Cultura e Turismo de Ca-
jazeiras – reúne discursos, 
ensaios, artigos, poemas, 
contos, documentos e fo-
tografias de membros da 
entidade e também textos 
de colaboradores.

Segundo o presidente 
da Acal, a revista é um veícu-
lo que terá circulação anual, 
destinado à divulgação de 
ensaios históricos, literá-
rios e artísticos, de poesias, 
crônicas, contos, resenhas 
de livros e outros escritos, 
elaborados por membros 
da entidade e também por 
colaboradores. “A Revista da 
Acal foi planejada e organi-
zada pelo Conselho Editorial 
da entidade, com autonomia 
de todas as tarefas inerentes 
à produção de uma revista, 
desde a fase inicial de pre-
paração até o acompanha-
mento da impressão, aliás, 
em gráfica sediada em Caja-
zeiras”, comentou Francisco 
Sales Cartaxo.

Segundo os editores, a 
primeira edição traz textos 
sobre os mais diversos te-
mas e estilos. Assim, o leitor 
vai encontrar textos sobre o 
Jubileu da Fafic, sobre Dom 
Zacarias Rolim de Moura, so-
bre Academias de Letras em 

todo o mundo (mas com foco 
na criação da Acal), a poesia 
de Cajazeiras nos anos 1970, 
aniversário da Rádio Difu-
sora, eleições para prefeito 
na cidade, música de Zeilto 
Trajano, Museu do Futebol, 
além de texto sobre o livro 
Joana dos Santos, romance 
de autoria do cajazeirense e 
patrono da Academia, Ivan 
Bichara Sobreira. 

Outros assuntos são 
abordados, por parte dos 
acadêmicos, nessa publica-
ção, como: alma indígena, 
Quintino Cunha, a obra Ma-
ria Bonita: entre o punhal e o 
afeto, artigo sobre Consciên-
cia Crítica, cinema paraiba-
no e Ronaldo Correia de Bri-
to. A revista também trará 
ao leitor contos e poemas 
inéditos de José Caitano, 
Mariana Moreira, Constanti-
no Cartaxo, Guilherme Sar-
gentelli e Naldinho Braga.

“A própria história da 
Acal não poderia ficar de 
fora da revista. Por isso, tra-
zemos a íntegra dos discur-
sos do presidente Francisco 
Sales Cartaxo Rolim e do 
acadêmico José Antônio de 
Albuquerque feitos na oca-
sião de instalação e posse 
coletiva da Academia, em 
maio de 2019 no Cajazeiras 
Tênis Clube. Junto com o 
texto do acadêmico Fran-
celino Soares de Souza, são 
reflexões importantes so-
bre o papel da entidade no 
contexto cultural de Caja-
zeiras, da Paraíba e do Bra-
sil”, completam Lenilson 
Oliveira, editor da revista 
junto com Linaldo Guedes e 
Nadja Claudino.

O Conselho Editorial da 
entidade reúne, além dos 
três editores citados, os 
imortais Carlos Gildemar 

Pontes e José Antônio de 
Albuquerque. A revista tem 
projeto gráfico de Wander-
ley Figueiredo, capa de Leo-
nardo Guedes e impressão 
na Gráfica Real.

Os textos, discursos e 
poemas publicados na revista 
são de autorias dos seguintes 
acadêmicos: José Antônio de 
Albuquerque, Francisco Sales 
Cartaxo, Francelino Soares, 
Francisco das Chagas Amaro, 
Gilson Souto Maior, Ely Jano-
ville, Christiano Moura, Le-
nilson Oliveira, Reudesman 
Lopes, Linaldo Guedes, Nadja 
Claudino, Lúcio Vilar, Sau-
lo Péricles Bro-
cos Pires, Carlos 
Gildemar Pontes, 
Helder Moura, Rui 
Leitão, José Caita-
no, Mariana Mo-
reira, Constantino 
Cartaxo, Guilherme 
Sargentelli e Naldi-
nho Braga.

José Octávio de 
Arruda Melo, Lígia 
Calado, Wanderley 
Figueiredo, Cristina 
Moura, Silvana Viei-
ra de Sousa, Jefferson 
Fernandes de Aqui-
no e Magna Celi Meira 
de Souza colaboram, 
a convite da entidade, 
com artigos, ensaios e 
resenhas.
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‘Revista da Acal’ 
será lançada na 
próxima semana

Segundo o presidente da Acal, 
Francisco Sales Cartaxo (foto 
acima), o projeto será anual 
e destinado à divulgação de 
ensaios históricos, literários e 
artísticos, de poesias, contos, 
crônicas, resenhas de obras 
e outros escritos
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m romance do parana-
ense Miguel Sanches 
Neto (foto), A máqui-
na de madeira, conta a 
história verídica do pa-

dre paraibano Francisco João de 
Azevedo (1814-1880), que criou a 
máquina de escrever alguns anos 
antes da americana Remington, fa-
bricante de armas, lançar o mesmo 
equipamento em 1874. 
       Sanches Neto, um escritor 
sério, disciplinado, reconhe-
cido em todo o Brasil, fez pes-
quisas durante anos para A má-
quina de madeira, chegando a 
viajar para o Rio de Janeiro, Recife e João 
Pessoa, em busca de dados sobre o padre 
Azevedo e sua invenção.
       Em seu livro, fez entrar em cena um 
país que não conseguer ser contemporâ-
neo de suas melhores mentes e que, com 
isso, acaba ultrapassado.
 

nnnnnnnnnn

       A invenção do padre Azevedo foi leva-
da clandestinamente aos Estados Unidos por 
um comerciante americano, em visita ao Bra-
sil. A Remington terminou industrializando a 

No mundo há muitas cabeças pensantes

máquina de escrever como invenção sua, en-
quanto o nome do padre era apagado.
       Entre a fé, a ciência, o amor e o dever, o 
padre paraibano foi a vanguarda de uma 
nova mentalidade, no século 19. Entretanto, o 
Brasil tinha – e continua a ter em pleno século 
21 – a vocação, o prazer de ser colônia (pois, 
ainda ela somos). O Brasil do livro de Sanches 
Neto já era o mesmo de hoje, no horrível des-
compasso que, por exemplo, uma Coreia do 
Sul ou uma Finlândia jamais teriam: as velhas 
tradições nacionais e nunca nacionalistas 
barrando ideias progressistas.
        Ao saber do livro de Sanches Neto, que 
ele assume também como um réquiem à 

U máquina de escrever, fiquei emocionado 
porque foi com uma Remington herdada de 
meu pai, que datilografei meus primeiros 
trabalhos. A, s, d, f, g... Quanta riqueza trazi-
da para o teclado do computador.
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        Imediatamente, lembrei também de meu 
amigo inventor paraibano, Reginaldo Mari-
nho, que – hoje morando em Lençóis, na Bahia 
– luta contra as velhas tradições para levar à 
frente seu Construcel, método de construção 
com módulos fabricados de resina. 
        Que os poderes de hoje não repitam o fei-
to com o padre Azevedo em 1861: o invento 
de Reginaldo não foi levado a uma exposição 
em Londres por “falta de espaço”.
       Em tempo: a rede de educação na Paraí-
ba – escolas públicas e privadas – mostra aos 
alunos quem foi o padre Azevedo?
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       Não existe nenhum programa que apoie 
de fato o inventor independente com recur-
sos para que ele realize um estudo de viabi-
lidade técnica e econômica de seu projeto e 
desenvolvimento de um protótipo físico.
       Na maioria das vezes, os programas 

de apoio são voltados  para empresas, pessoas 
jurídicas com CNPJ. Como se o foco devesse estar 
em empresas, e não na inovação e qualidade do 
projeto de que se está falando, que pode movi-
mentar muito dinheiro.
       Mais de 60% de tudo o que foi inventado ou 
aperfeiçoado no mundo até hoje foi a partir de 
inventores autônomos. No Brasil, não há a preo-
cupação com uma boa ideia vinda de anônimos, 
pessoas físicas. Se a pessoa não estiver conve-
niada a um centro de pesquisa, universidade ou 
pessoa jurídica, não receberá um centavo e terá 
de trilhar um caminho solitário e demorado até 
encontrar um parceiro para seu projeto.
       O empresário brasileiro tem perfil conser-
vador, gosta de retorno a curto e médio prazo, e 
está com pouco capital de risco para investir. Uma 
nova ideia requer investimento em maquinário, 
desenvolvimento de modelos do produto, plane-
jamento de marketing, etc. Isso faz a empresa sair 
do roteiro planejado, podendo levar alguns anos 
até que, de fato, o produto seja lançado no merca-
do e traga o retorno desejado.
        Há empresas cuja política não admite a entra-
da de ideias vindas de fora, por já possuírem de-
partamentos de pesquisa e desenvolvimento de 
novos produtos em sua estrutura. Outras, porém, 
estão começando a se adaptar ao que vem sendo 
chamado de “open innovation”, que é a possibi-
lidade de a empresa trazer inovação e aumentar 
seus lucros com base em ideias oriundas de fora, 
aceitando que no mundo tem muitas cabeças 
pensantes e que ideias surgem a todo momento 
dentro ou fora dessas organizações.

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil da Editora 
Arribaçã no Instagram
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Dados foram divulgados ontem pela Coodenadoria da Mulher do TJPB, mas números podem ser ainda maiores

Entre os meses de janeiro 
e fevereiro deste ano, o Poder 
Judiciário paraibano recebeu 
2.427 solicitações de medidas 
protetivas, segundo dados da 
Coordenadoria da Mulher do 
Tribunal de Justiça da Paraíba. 
As informações foram divul-
gadas ontem pelo TJPB. Mas 
os números poderiam ser ain-
da maiores.

De acordo com a coor-
denadora das Delegacias Es-
pecializadas de Atendimento 
à Mulher da Paraíba, Maísa 
Félix, esse número ainda não 
mostra a realidade da violên-
cia contra a mulher no estado. 

“Ele não é um número alto, 
ainda não é a realidade do 
que temos de mulheres que 
sofrem violência e que não 
chegam a denunciar nas de-
legacias e nos serviços de re-
ferência”, disse.

No entanto, a delegada 
ressaltou que o número já 
é maior do que no início da 
pandemia, devido à maior 
disponibilidade de serviços 
que facilitam as denúncias. É 
uma demonstração de que os 
serviços estão funcionando e 
que o estado da Paraíba dá es-
sas plataformas de facilidade 
para que a mulher consiga de-
nunciar. “No início da pande-
mia tivemos uma retração nas 
denúncias, porque a vítima 

estava em maior convívio com 
o agressor e não conseguia 
chegar até a delegacia”.

Serviços como a delega-
cia on-line, a continuidade de 
programas como a Patrulha 
Maria da Penha e o trabalho 
da Justiça mesmo durante o 
período de pandemia, con-
tribuíram para que as mu-
lheres alcançassem o em-
poderamento da denúncia. 
“Importante destacar que, 
não obstante esse momento 
de restrições de mobilidade 
social, a proteção às mulhe-
res vítimas de violência do-
méstica e familiar não sofreu 
descontinuidade no Poder 
Judiciário da Paraíba. As soli-
citações de medidas proteti-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

PB tem 2,4 mil medidas protetivas 
pedidas à Justiça em dois meses

O G11 da Câmara
Nos moldes do que já existiu na Assembleia, a Câmara Municipal de João Pessoa 
agora tem o seu G11 e já vai realizar sua primeira reunião na próxima semana, para 
discutir o ato da mesa diretora que definiu as comissões permanentes. Página 14
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Projeto prevê tornozeleira eletrônica para acusados de violência doméstica
A Assembleia Legislativa da Paraí-

ba (ALPB) está apreciando o Projeto de 
Lei 687/2019, de autoria da deputada 
estadual Camila Toscano (PSDB), que 
dispõe sobre o monitoramento eletrôni-
co de agressores acusados de violência 
doméstica contra a mulher, seus fami-
liares ou testemunhas. A matéria foi 
aprovada pela Comissão de Direitos da 
Mulher da ALPB durante reunião remota 
na quinta-feira (25) e agora segue para 
apreciação pelas demais comissões te-
máticas da Casa e pelo plenário.

O uso da tornozeleira eletrônica é 
para fins de fiscalização imediata e efe-
tiva das Medidas Protetivas de Urgência, 
constantes na Lei Federal 11.340, de 7 
de agosto de 2006. Segundo Camila 
Toscano, por se tratar de uma medida 
de urgência, a vítima pode solicitar 
através de autoridade policial ou do 
Ministério Público, que encaminhará o 
pedido ao juiz. “É uma alternativa au-
xiliar para ações estabelecidas pela Lei 
Maria da Penha”, disse Camila.

A reunião foi comandada pela de-

Maísa Félix, coordenadora das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, e juíza Graziela Queiroga

vas permanecem sendo ana-
lisadas pelos juízes e juízas 
com competência na maté-
ria, via PJe. Os cumprimentos 

das decisões, também, estão 
sendo efetuados pelos meios 
eletrônicos, além da realiza-
ção das audiências virtuais, 

com todas as garantias para as 
partes”, pontuou a coordena-
dora da Mulher do TJPB, juíza 
Graziela Queiroga.

A delegada Maísa Félix ressaltou que a violência doméstica é 
responsabilidade de todos, principalmente na hora de denunciar. 
Algumas ferramentas para denúncia:

197 - Polícia Civil (quando o fato já aconteceu)

123 - Ferramenta de denúncia do Governo do Estado 
190  - Quando o crime contra a mulher está acontecendo
180 - Canal em nível nacional

Delegacia on-line - www.delegaciaonline.pb.gov.br

FOrmas DE DEnunCiar

mPPB registra 71 denúncias de 
desvio de vacinas na Paraíba

Bolsonaro “faz chantagem 
com o povo”, diz deputado

A Ouvidoria do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) rece-
beu, entre os dias 20 de janeiro 
e 22 de fevereiro, 71 manifesta-
ções de pessoas denunciando a 
prática de quebra de prioridade 
de vacinação contra a covid-19 
em 33 municípios paraibanos. 
Além desse canal, o MPPB acom-
panha casos registrados direto 
nas promotorias de Justiça dis-
tribuídas em todo o estado.

Mesmo com o registro 
das demandas em evolução, 
observa-se que muitas estão 
chegando de forma anônima e 
sem elementos mínimos (como 
nomes de envolvidos e locais de 
ocorrência) necessários à inves-
tigação. Para garantir a respon-
sabilização de eventuais “fura-
filas”, o MPPB está orientando 
a população para qualificar as 
informações prestadas.

As denúncias podem che-
gar por diversas portas (Ouvi-
doria e promotorias), nos vários 
municípios e por formas varia-
das (presencial, por telefone, 
e-mails ou formulários eletrô-
nicos e ainda por aplicativo de 

mensagens). Por isso, e porque 
as denúncias são recentes, há 
uma dificuldade de ter um levan-
tamento geral de todos os proce-
dimentos abertos no âmbito do 
Ministério Público da Paraíba.

O levantamento parcial é 
possível com o recorte das de-
mandas recebidas pela Ouvido-
ria, que é um órgão que recebe 
manifestações de todos os tipos 
e de cidadãos residentes em 
todo o estado. Mesmo assim, 
só após a averiguação dessas 
denúncias pelos promotores 
de Justiça é possível verificar 
quais, de fato, são passíveis de 
apuração.

Fiscalização
No levantamento feito pela 

Ouvidoria, é possível observar a 
evolução das denúncias. No dia 
22 de janeiro, bem no início da 
vacinação no estado, já eram re-
gistradas 19 denúncias, sendo a 
primeira registrada dois dias an-
tes. Portanto, 19 manifestações 
em apenas três dias. O número 
aumentou para 33 no dia 27, 
ou seja, 14 denúncias em cinco 

dias. Depois, aumentou para 53, 
em 2 de fevereiro (20, em seis 
dias); subindo para 60, no dia 8 
de fevereiro, sete em seis dias. 
Nos últimos 14 dias, foram regis-
tradas 11 denúncias, chegando a 
71, na última segunda-feira (22).

O ouvidor do MPPB, pro-
curador de Justiça Aristóteles 
de Santana Ferreira, chama a 
atenção para a redução do nú-
mero de denúncias, consideran-
do a média diária, que passou 
de mais de seis por dia (entre 
20 e 22 de janeiro) para menos 
de uma por dia (entre 9 e 22 
de fevereiro). Ele atribui isso à 
cooperação e conscientização 
da sociedade e à fiscalização e 
atuação dos órgãos de controle, 
notadamente do MPPB.

O ouvidor também desta-
ca que o número acumulado de 
denúncias não significa neces-
sariamente que cada uma seja 
uma irregularidade cometida. 
Isso porque grande parte des-
sas demandas é tão genérica 
que nem ao menos cita um 
caso específico ou um nome a 
ser investigado.

O deputado federal 
Frei Anastácio (PT) criti-
cou ontem o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
por estar “negociando” o 
retorno do auxílio emer-
gencial em troca de apro-
vação de outras matérias do 
interesse do seu governo.

“O presidente está fa-
zendo chantagem até com 
a miséria da população, em 
busca da aprovação da PEC 
Emergencial (PEC 186/19). 
Isso é um crime. Tudo isso 
é lamentável e que este-
ja acontecendo em nosso 
país”, disse o deputado.

Frei Anastácio disse 
que o presidente só quer 
liberar o auxílio para mi-
lhões de pessoas que pas-
sam fome se a Câmara dos 
Deputados aprovar a des-
vinculação dos recursos 
orçamentários da saúde 
e da educação. “Isso trará 
cortes profundos nos recur-

sos destinados tanto para a 
saúde, quanto para a educa-
ção”, lamentou o deputado.

Segundo o parlamen-
tar, “além dessa maldade, a 
proposta do governo é uma 
matéria que acaba com a 
obrigatoriedade de reajuste 
no salário mínimo e, como 
se não bastasse, faz ataques 
aos servidores públicos”, 
afirmou.

O parlamentar petista 
ressaltou que essa vincu-
lação é uma conquista da 
população como garante a 
Constituição de 1988. “Essa 
vinculação assegura recur-
sos para a pré-escola, ensi-
no fundamental e médio, 

além de ser a coluna fun-
damental de financiamento 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Não podemos aceitar 
essa chantagem criminosa 
que só trará prejuízos para 
o povo, principalmente, às 
pessoas mais pobres”, des-
tacou.

Frei Anastácio apelou 
para que o Congresso não 
aceite essa chantagem do 
Governo Federal. “Preci-
samos aprovar o auxílio 
emergencial livre dessa 
proposta do governo. Se 
o Congresso aprovar essa 
desvinculação, será mais 
um golpe contra o povo”, 
disse.

“É lamentável que o 
governo esteja negociando 
com a miséria do povo”, re-
petiu o deputado, ao frisar 
que isso mostra a total falta 
de preocupação e respei-
to do governo com os que 
sofrem os efeitos da pan-
demia, “pais e mães de fa-
mílias que estão passando 
fome”, concluiu.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Frei Anastácio ressalta 
a necessidade de 

aprovação de um novo 
auxílio emergencial 
para a população

putada estadual Estela Bezerra (PSB), 
presidente da comissão, e que ainda 
aprovou o Projeto de Lei 610/2019, de 
autoria do deputado Wallber Virgolino 
(Patriota), que institui a reserva de va-
gas, em percentual de no mínimo 5%, 
nas empresas da área de segurança, 
vigilância e transportes de valores, para 
vigilantes do sexo feminino.

Essa exigência, de acordo com o 

parlamentar, incidirá sobre as novas 
contratações, bem como nas renova-
ções de contratos, devendo constar 
expressamente nos editais de licitação 
qualquer que seja a modalidade ado-
tada.

“Queremos otimizar a luta das mu-
lheres na busca de uma melhoria da 
inserção delas no mercado de trabalho. 
Enquanto movimento social, de interes-

se e necessidade de todos, tanto para o 
lado do empregador, quanto para o das 
trabalhadoras, sendo que o resultado é 
o benefício direto para toda a socieda-
de”, justificou o deputado.

Também foi aprovado o Projeto 
671/2019, da deputada Cida Ramos 
(PSB), que cria a campanha educativa 
e combate ao crime de importunação 
sexual nas escolas da rede pública es-
tadual de ensino. A campanha tem 
como objetivo esclarecer o crime e a 
penalidade para quem a pratica, que é 
de um a cinco anos de reclusão.

O Projeto de Lei 1.859/2020, de 
autoria do deputado Ricardo Barbosa 
(PSB), também foi aprovado durante a 
reunião. Ela dispõe sobre a informação, 
o apoio e o acolhimento, de forma vir-
tual, de gestantes e parturientes, duran-
te endemias, epidemias e pandemias na 
Paraíba. “Esse serviço é uma alternativa 
para as gestantes e uma forma de ame-
nizar a sobrecarga das unidades e dos 
profissionais de saúde nesse tempo de 
pandemia”, diz o texto do projeto.
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Grupo reúne vereadores de diversas legendas e promete atuar de forma independente no Legislativo municipal

O G11 da Câmara Municipal 
de João Pessoa vai realizar sua 
primeira reunião na próxima 
semana, provavelmente já na 
segunda-feira (1º), para discutir 
e tentar reverter o ato da mesa 
diretora da Casa que, ignorando 
o Regimento Interno, “indicou” 
todos os membros e “elegeu” os 
presidentes e vices-presidentes 
das comissões permanentes do 
Legislativo pessoense para o 
biênio 2021-2022.

Formado por um grupo de 
vereadores que dá sinais de que 
atuará de forma independen-
te, o G11 da CMJP é composto 
pelos parlamentares Marcos 
Henriques (PT), Fernando Mi-
lanez Neto (PTB), Marcos Ban-

deira (PMB), Coronel Sobreira 
(MDB), Mikika Leitão (MDB)), 
Marconi Delgado (PMB), Emano 
Santos (PV), Chico do Sindicato 
(Avante), Mangueira (Progres-
sistas), Júnio Leandro (PDT) e 
Pé de Aço (PMB).

“Pelo Regimento Interno, 
os líderes das bancadas é que 
indicam os membros e, na pri-
meira reunião, os membros é 
que elegem os presidentes e 
vices das comissões”, voltou 
a defender ontem o vereador 
Marcos Henriques, um dos in-
tegrantes do grupo que, coin-
cidentemente, já nasceu do 
tamanho do grupo que alguns 
deputados constituíram e man-
tiveram durante um bom tempo 
na Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB).

Marcos Henriques explicou 

que o grupo pode passar a ser 
menor ou até se ampliar, de-
pendendo de sua atuação e das 
circunstâncias dos fatos, e que 
“não nasce contra mesa diretora 
da Casa e nem contra o prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas), 
mas para manter uma posição 
independente e em defesa dos 
espaços e das atividades dos 
vereadores”. Ele ressalta: “Não 
foi criado por ninguém. Está 
nascendo em circunstância de 
alguns acontecimentos”.

Ele confirmou que a pri-
meira reunião está marcada, 
provavelmente, para esta se-
gunda-feira, mas que, como a 
Câmara está voltando às ativi-
dades e com matérias impor-
tantes em pauta, a começar pelo 
decreto de mais isolamento 
social, o encontro pode ocor-

rer num outro dia da semana. 
“Foi por causa desse retorno 
com pauta cheia, inclusive, que 
não tratamos da formação das 
comissões na sessão passada”, 
justificou.

A formação das comissões 
citada pelo vereador está rela-
cionada ao ato publicado pela 
mesa diretora da Câmara na 
última segunda-feira (22), con-
tendo os nomes dos membros, 
presidentes e vices das comis-
sões permanentes. É que, além 
de ferir o Regimento Interno, o 
ato contrariou parte dos verea-
dores que foram preteridos, co-
locados em comissões que não 
desejavam ou contrariados com 
o fato de a mesa ter definido – e 
não os membros titulares – os 
presidentes e vice-presidentes 
das comissões.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

G11 vai tentar reverter ato 
que criou comissões na CMJP

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Nome social respeitado
A deputada estadual Érica Malunguinho 
(Psol) protocolou na Assembleia Legislativa 
de São Paulo (Alesp) um projeto de lei que 
garante que pessoas transexuais tenham o 
nome social respeitado mesmo após a morte, 
em lápides e certidões de óbito. A proposta 
assegura o respeito ao nome social inclusive 
quando a pessoa não tiver feito a alteração 
da certidão de nascimento em vida. “Pessoas 
trans e travestis ainda são vítimas de trans-
fobia até mesmo depois de suas mortes”, 
aponta a deputada.

Cuidadores de idosos
Para assegurar a prioridade na vacinação 
contra a covid-19 de cuidadores de idosos 
ou de pessoas com deficiência, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) divulgou diretriz 
orientativa e nota pública recomendando 
que esses profissionais sejam vacinados 
independentemente da natureza do vínculo 
de trabalho. O MPT incentiva órgãos respon-
sáveis pela vacinação a aceitarem declaração 
ou contrato de trabalho que comprove a 
atividade de cuidadora ou cuidador.

Produtividade no TJPB
A produtividade do Poder Judiciário parai-
bano aumentou mais de 27% em todas as 
comarcas durante a pandemia. A informação 
é do presidente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), desembargador Saulo Henri-
ques de Sá e Benevides. Só numa das últimas 
sessões virtuais na Terceira Câmara Cível 
foram julgados mais de 600 processos. “O 
Tribunal não parou. Pelo contrário, produzi-
mos mais através de audiências virtuais e por 
videoconferências”, assegura o presidente.

Escola da Magistratura
O diretor da Escola Superior da Magistratura 
(Esma), desembargador Ricardo Vital de 
Almeida, se reuniu com os coordenadores 
acadêmicos e adjuntos da instituição de en-
sino das unidades de João Pessoa e Campina 
Grande para traçar ações estratégicas que 
resultem em promover a formação inicial e 
continuada de magistrados e servidores do 
Poder Judiciário estadual. A primeira defini-
ção foi a reedição do curso sobre ‘Violência 
Doméstica e o Papel do Oficial de Justiça’.

Despejo de famílias
A defensora pública Lydiana Cavalcante, 
subcoordenadora do Núcleo de Direitos 
Humanos e da Cidadania da Defensoria 
Pública do Estado (DPE-PB), participou, 
na Secretaria da Ação Social da Prefeitura 
de Bayeux, de uma reunião para discutir 
a situação das famílias que realizaram um 
protesto na BR-101 recentemente. Os mo-
radores residem na Comunidade Cachoeira 
e estavam preocupados com a possibilidade 
de despejo, após receberem intimação para 
apresentar defesa em ação que reivindica a 
posse do terreno onde vivem.

Igrejas aos domingos
Diante do agravamento da pandemia e au-
mento no número de casos de covid-19, a 
Prefeitura de Sapé editou um novo decreto-
com medidas mais rígidas de prevenção e 
enfrentamento ao novo coronavírus. A nova 
norma reduz horário de funcionamento de 
alguns estabelecimentos e estabelece multa 
de R$ 50 mil e até a cassação do alvará do es-
tabelecimento em caso de descumprimento. 
As igrejas e templos religiosos podem fun-
cionar com 30% da sua capacidade apenas 
aos domingos.

Instituição dos Cacs
O prazo para que os prefeitos façam a insti-
tuição dos Conselhos de Acompanhamento 
e Controle Social (Cacs) do novo Fundeb vai 
até o dia 31 de março. De acordo com a Lei 
14.113/2020, de regulamentação do Fundo, 
os novos Cacs devem ser instituídos, por 
legislação específica, no prazo de 90 dias con-
tados da vigência do novo Fundeb.Uma das 
mudanças previstas na legislação é a duração 
dos mandatos dos conselheiros dos Cacs.

Vereadores defendem decreto de Cícero que 
restringe atividades para conter a covid-19

Justiça mantém condenação de ex-gestores 
de Cacimba de Areia por improbidade

O s  ve re a d o re s  B r u n o 
Farias (Cidadania), líder da 
bancada governista na Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), e Marcos Henriques 
(PT) defenderam ontem o de-
creto do prefeito Cícero Lucena 
(Progressistas) que restringiu 
atividades comerciais e sociais 
para tentar conter os efeitos da 
pandemia do novo coronavírus 
na capital paraibana.

“Cada vereador tem a in-
dependência de fazer juízo de 
valor a respeito de ações do 
Poder Executivo”, afirmou o lí-
der Bruno Farias, em relação as 
críticas que alguns vereadores 
vêm fazendo ao decreto, espe-
cialmente no que se refere aos 
parlamentares que represen-
tam alguns segmentos religio-
sos da cidade.

Para Bruno Farias, na medi-
da em que tenta evitar o avanço 
da covid-19 em João Pessoa, o 
decreto chega a ser “um ato de 
amor” do prefeito Cícero Lucena 
para com a cidade. “O decreto foi 
adotado para o bem da saúde 
dos pessoenses”, disse o líder.

Membro da Igreja Batista 
de Jaguaribe há muito anos, o 
vereador Marcos Henriques 
não concorda com a posição 
dos colegas evangélicos e cató-

A condenação por improbi-
dade administrativa do ex-pre-
feito e do ex-vice-prefeito do 
município de Cacimba de Areia, 
Orisman Ferreira da Nóbrega e 
Francisco Félix Borges, respec-
tivamente, foi mantida pela Pri-
meira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB). A 
ação foi proposta pelo Ministé-
rio Público da Paraíba (MPPB) 
alegando que o ex-vice-prefeito 
acumulou cargos públicos ile-
galmente, com a aquiescência 
do prefeito.

Na sentença, proferida 
pelo Juízo da 4ª Vara Mista da 
Comarca de Patos, o vice foi 
condenado ao pagamento de 

uma multa civil de R$ 50 mil 
e suspensão dos direitos polí-
ticos por quatro anos. Já para 
o ex-prefeito foi aplicada uma 
multa civil de uma vez o valor 
da remuneração percebida à 
época dos fatos.

Os dois recorreram pug-
nando a reforma da sentença, 
alegando que inexistiu enri-
quecimento ilícito ou dano ao 
erário, não havendo conduta 
dolosa. Para o relator do pro-
cesso, desembargador Leandro 
dos Santos, foi comprovado nos 
autos e “é fato incontroverso 
que, no período compreendido 
entre março de 2014 e janei-
ro de 2015 o senhor Francisco 

Félix Borges acumulou quatro 
cargos, a saber: vice-prefeito 
da Prefeitura de Cacimba de 
Areia; médico plantonista con-
tratado pelo mesmo município; 
médico do PSF contratado pelo 
município de Catolé do Rocha; 
e médico efetivo do estado do 
Rio Grande do Norte, violando, 
assim, a regra do artigo 37 da 
Constituição Federal”.

A regra citada pelo relator 
proíbe a acumulação remune-
rada de cargos públicos, exceto 
quando houver compatibilidade 
de horários, observado em qual-
quer caso o disposto no inciso 
XI: a de dois cargos de profes-
sor; a de um cargo de professor 

com outro técnico ou científico; 
e a de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de 
saúde, com profissões regula-
mentadas.

“O ato de improbidade ad-
ministrativa em questão se con-
suma na atuação omissiva do 
agente público em não observar 
a exigência legal de que, ressal-
vados os casos especificados 
na legislação, é vedada a acu-
mulação de cargos ou função 
pública, apresentando-se, por-
tanto, como ação de natureza 
formal, a qual se integraliza com 
a só inobservância do preceito”, 
pontuou em seu voto o desem-
bargador-relator.

licos de plenário que foram os 
primeiros a criticar e a iniciar 
um movimento em defesa da 
flexibilização da medida.

“Acho que, como fez o pró-
prio pastor da nossa igreja, as 
reuniões podem muito bem ser 
suspensas por um período de 
pelo menos de 15 dias”, afirmou 
Marcos Henriques, ao salientar 
que, “somente assim, será possí-
vel combater o avanço da doen-

ça. Há possibilidade de prática 
religiosa de forma remota e, com 
o passar dos dias, essa situação 
pode ser reavaliada”, disse.

Para o caso das igrejas, 
Marcos Henriques acredita que 
a solução do problema pode 
passar por iniciativas como 
essas que parte de alguns dos 
próprios pastores. Mas discor-
da do decreto no que se refere 
a outras atividades.

“Para parar as atividades 
como a dos músicos, é preci-
so que a prefeitura encontre 
e apresente uma alternativa 
de auxílio e de apoio”, afirmou 
o vereador, ao lembrar que a 
grande parte dos músicos da 
noite vive exclusivamente des-
sa sua atividade, “e não podem 
ficar sem nada e passando 
fome, esperando a pandemia 
passar”, concluiu.

Para o líder da bancada governista na Câmara de João Pessoa, vereador Bruno Farias, o decreto é um “ato de amor” do prefeito à cidade

Foto: Secom-CMJP
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Novo boletim da Fiocruz revela que 12 estados e o Distrito Federal se encontram em “zona de alerta crítica”

Ocupação de leitos de UTIs 
em 17 capitais atinge 80%
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Um novo boletim do 
Observatório Covid-19, da 
Fiocruz, aponta 17 capitais 
brasileiras com ocupação 
de leitos de UTI de pelo 
menos 80%. A informação 
foi antecipada pelo jornal 
Folha de S.Paulo. De acor-
do com o levantamento, 12 
estados e o Distrito Federal 
se encontram em “zona de 
alerta crítica”.

As situações mais gra-
ves foram registradas em 
Porto Velho, com 100% dos 
leitos de UTI para trata-
mento da covid-19 ocupa-
dos, Florianópolis (96,2%), 
Manaus (94,6%), Fortaleza 
(94,4%), Goiânia (94,4%) 
e Teresina (93,0%). Curi-
tiba (90%), Natal (89,0%), 
Rio Branco (88,7%), São 
Luís (88,1%), Campo Gran-
de (85,5%), Rio de Janeiro 
(85%), Porto Alegre (84%), 
Salvador (82,5%), Boa Vis-
ta (82,2%), Palmas (80,2%) 
e Recife (80%) completam 
a lista.

A análise se refere às 
semanas epidemiológicas 

Com o aumento no número de casos de covid-19 no país, o sistema de saúde pode entrar em colapso em alguns estados 

Foto: Agência Brasil

Cotas em concursos 
públicos no Ceará

Alberto Madeira
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

5, 6 e 7 de 2021, que abran-
gem o período de 31 de ja-
neiro a 20 de fevereiro. Nos 
últimos, porém, a situação 
da pandemia tem se agra-
vado na região Sul do país.

“O Brasil apresentou 
uma média de 46 mil casos, 

valor mais elevado que o 
verificado em meados do 
ano passado, e média de 1 
020 óbitos por dia ao longo 
das primeiras semanas de 
fevereiro. Nenhum estado 
apresentou tendência de 
queda no número de ca-

sos e óbitos”, destaca o do-
cumento, que acrescenta 
ainda que as incidências 
de Síndromes Respirató-
rias Agudas Graves (SRAG) 
no país permanecem em 
nível muito alto em todos 
os estados.

Sem acordo para votação

Arthur Lira cria Comissão Especial 
para discutir a ‘PEC da Blindagem’ 

O presidente da Câ-
mara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), após 
não conseguir fechar 
um acordo para votação 
da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 
3/2021, a PEC da Imuni-
dade, decidiu que o tema 
deverá ser discutido em 
uma Comissão Especial. 
Ele determinou que os lí-
deres façam a indicação 

de seus membros até a se-
gunda-feira, 1º de março.

O parlamentar usou o 
fim da sessão para recla-
mar da falta de articula-
ção para a votação da pro-
posta, e das críticas que a 
PEC recebeu, inclusive de 
seu apelido, “PEC da Imu-
nidade”.

Segundo Lira, a propos-
ta deveria ser chamada de 
“PEC da Democracia”, a “de-
mocracia que impõe limites, 
a democracia que impõe 
respeito, a democracia que 
impõe ordenamento e que 
dá regras ao convívio social”.

Em sua crítica, Lira de-
clarou: “Essa Casa de novo 
hoje não consegue consen-
suar a alteração de um ar-
tigo, não é de um código, é 
de um artigo.”

E se defendeu: “Foi fei-
to um compromisso pela 
maioria absoluta dos líde-
res desta Casa e um pedi-
do a essa presidência para 
que pautasse a regulamen-
tação do artigo 53 e eu me 
sinto tranquilo, porque 
cumpri o meu compromis-
so, coloquei em discussão.”

Segundo o presiden-
te da Câmara, se o acordo 

tivesse sido cumprido, a 
Casa não teria que “cor-
tar na própria carne”, re-
ferindo-se à votação da 
manutenção da prisão 
do deputado Daniel Sil-
veira (PSL-DF). “Eu que-
ro deixar claro que nós 
não teríamos a votação 
de sexta-feira passada 
se não houvesse o enca-
minhamento dessa saída 
constitucional, nós não 
teríamos o resultado que 
essa Casa deu, cortan-
do na própria carne, se 
nós tivéssemos feito esse 
acordo”, afirmou.

Após crise com Bolsonaro, presidente
do Banco do Brasil deve deixar o cargo

Há apenas cinco meses 
no cargo, o presidente do 
Banco do Brasil, André Bran-
dão, tem sinalizado a pessoas 
próximas que quer deixar o 
comando da instituição, após 
ter sido alvo de ameaças de 
demissão por parte do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, apurou o Broad-
cast (sistema de notícias em 
tempo real do Grupo Estado) 
com três fontes, na condição 
de anonimato. Os rumores 
quanto à sua possível saída 
pesaram nas ações da esta-
tal, que apresentaram queda 
de mais de 3% no período da 
tarde de ontem.

Desde o início do ano, 
Brandão tem passado por 
um processo de fritura por 

parte do Palácio do Planal-
to. A crise começou com o 
anúncio de reestruturação 
no BB, com medidas que en-
volvem o fechamento de 112 
agências e o desligamento de 
5 mil funcionários, por meio 
de programas de demissão 
voluntária.

À época, Bolsonaro foi 
pressionado por parlamen-
tares em razão do plano do 
banco e, com receio de des-
gastes políticos, ameaçou de-
mitir Brandão. O executivo, 
contudo, foi salvo pela equi-
pe econômica do governo, 
liderada pelo ministro Paulo 
Guedes, que reuniu esforços 
para manter Brandão, cha-
mado para assumir o banco 
justamente com a missão 
de tocar uma agenda de de-
sinvestimentos e de enxuga-
mento da estrutura.

Superado esse momen-

to inicial, Brandão disse em 
coletiva de imprensa, para 
comentar os resultados mais 
recentes do banco, que tudo 
não havia passado de um 
problema de comunicação. 
Ele contou que não chegou 
a se reunir com Bolsonaro, 
mas afirmou que o presiden-
te parecia ter compreendi-
do o plano. Disse ainda que 
pretendia se reunir com o 
presidente, para explicar as 
medidas, assim que a agenda 
de Bolsonaro permitisse.

Quando tudo pare-
cia ter voltado aos trilhos, 
Brandão se viu novamente 
na berlinda após uma crise 
iniciada em outra estatal, a 
Petrobras. Insatisfeito com a 
política de preços da petro-
leira, Bolsonaro decidiu ti-
rar Roberto Castello Branco 
do comando da companhia e 
anunciar para o seu lugar o 

general da reserva Joaquim 
Silva e Luna, mais um mili-
tar convocado para ocupar 
um posto de alto escalão.

No último fim de se-
mana, já depois de ter rea-
lizado a troca na Petrobras, 
Bolsonaro indicou que não 
pararia por aí e que outras 
mudanças seriam anuncia-
das em estatais ao longo 
desta semana. O nome de 
Brandão, com isso, voltou a 
ser colocado como um pos-
sível demitido, principal-
mente, pelo Centrão, que 
está de olho no cargo.

O roteiro se repetiu. As 
ações da empresa despen-
caram, com o BB chegando a 
perder mais de R$ 10 bilhões 
em valor de mercado, na úl-
tima segunda-feira, mas ne-
nhum anúncio foi feito. O si-
lêncio foi lido pelo mercado 
como um respiro. 

Matheus de Souza e 
Nicholas Shores
Agência Estado

Aline Bronzati e 
André Ítalo Rocha
Agência Estado

Marcio Dolzan
Agência Estado

Nesta última quinta-feira, 25 de fevereiro do cor-
rente ano, aconteceu um fato histórico relevante, por 
se tratar de um Projeto de Lei para instituir cota de 
20% para negros nos concursos públicos do Estado 
do Ceará. O governador Camilo Santana (PT) noticiou 
em suas redes sociais que o referido PL estava sendo 
encaminhado para tramitar na Assembleia Legislativa, 
baseado no Estatuto da Igualdade Racial (Lei Federal nº 
12.288/2010), acolhendo também uma demanda anti-
ga dos movimentos sociais, que têm a luta antirracista 
como pauta central. Espera-se que a inciativa seja vota-
da e aprovada no parlamento estadual sem alterações 
consideráveis.

A proposta prevê que as vagas nos concursos pú-
blicos podem ser protegidas em qualquer órgão do Go-
verno do Estado, sejam entidades públicas, empresas 
públicas ou sociedade de economia mista, cujos novos 
processos seletivos sejam abertos. A reserva de 20% 
deverá constar nos editais e será obrigatória quando 
houver cinco ou mais vagas em disputa.

O que está acontecendo no Ceará significa um sen-
timento bem assentado na construção de uma crítica 
ancorada nos ideais de justiça e de nova pactuação po-
lítico-social. Tudo levando em conta o surgimento de 
novas categorias de análise das ciências sociais, quais 
sejam as novas precariedades e a emergência do re-
conhecimento étnico e da reparação histórica ao povo 
negro, povo este que construiu e constrói também as 
riquezas da nação.

Contudo, tal iniciativa do governador Camilo San-
tana, não teve acolhida hegemônica no mundo político. 
A bancada bolsonarista obstaculizou, logo no primeiro 
dia de tramitação. Na Assembleia Legislativa do Ceará, 
um deputado bolsonarista pediu vista do Projeto de Lei 
das Cotas porque queria cota social e não racial. Reação 
normal de qualquer negacionista, incluindo qualquer 
negacionista da historiografia nacional. Não obstante, o 
PL em questão será aprovado com certeza, pois os go-
vernistas são maioria no Poder Legislativo do Estado do 
Ceará.

Quem bem representa o sentimento construtivo 
e prático de novas relações e compreensões étnico
-raciais é a socióloga Maria Zelma de Araújo Madeira, 
assessora Especial de Acolhimento aos Movimentos 
Sociais do Governo do Estado do Ceará. Disse a secretá-
ria de Estado, também professora do Departamento de 
Serviço Social da UECE (Universidade Estadual do Cea-
rá), Zelma Madeira que “esta quinta-feira é um dia his-
tórico de uma conquista há muito tempo esperada, uma 
ação afirmativa na modalidade de cotas plenas raciais.

Em continuação, Zelma Madeira salienta que com 
essa ação, o governador Camilo Santana “ajuda a afir-
mar um grupo étnico, que tem sofrido com o peso do 
racismo estrutural e por se criar novas oportunidades 
para negros, negras e pardos, adentrarem no serviço 
público, pois sabemos que ainda há uma grande dispa-
ridade em dois campos fundamentais, que é a educação 
e o mercado de trabalho”.  

É do conhecimento de todos que nos Estados das 
regiões Nordeste e Norte, principalmente, ocorre um 
processo de desindustrialização e, sobressaem-se os 
empregos nos setores de comércio e serviço. Em tem-
pos de pandemia do covide-19, o setor terciário tem 
sentido os efeitos recessivos na economia, onde o de-
semprego tem sido uma constante. A população negra 
e parda do Estado do Ceará se caracteriza por apre-
sentar condições de precariedades sociais que flertam 
com a indigência.

Nada mais oportuno que o ingresso no serviço pú-
blico seja uma porta de entrada desta população negra 
e parda no mercado de trabalho. A cota de 20% das 
vagas em concurso público destinada a este estamento 
social em muito contribui para a sua inserção na popu-
lação economicamente ativa. O Governo Federal já ins-
tituiu a reserva de vagas em concursos públicos para 
negros, pardos e outros categorias sociais reconhecidas 
como minorias. 

Agora o Estado do Ceará inova neste campo. O ser-
viço público é um importante e significativo espaço do 
mercado de trabalho. Quanto maior a representativida-
de étnica em seus quadros, maior também o exercício 
da cidadania e da democracia no Brasil.
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Organização das Nações Unidas lançou um grupo de trabalho de emergência para buscar soluções para a crise

Covid aumenta escassez de 
cilindros de oxigênio no mundo
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COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES FEDERAIS NA PARAÍBA 
- SICOOB COOPERCRET
CNPJ: 02.275.781/0001-52

NIRE: 25400005175
Assembleia Geral Ordinária 

Edital de Convocação
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 

Federais na Paraíba – Sicoob Coopercret, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os 1.749 (um mil, setecentos e quarenta e nove) associados, em condições de votar, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de março de 2021 às 
07h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08h00, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h00, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, em terceira convocação, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária
1. Prestação das contas do exercício de 2020;
2. Destinação do resultado do exercício 2020;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, na sede do Sicoob Coopercret, situada 

na Avenida Primeiro de Maio, nº 720, Bairro de Jaguaribe - João Pessoa/PB por meio do aplicativo 
Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a 
todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas 
detalhadamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopercret/relatorios

João Pessoal/PB, 26 de fevereiro de 2021
Hermes Lira Moreno

Presidente

Agência Estado

A pandemia de corona-
vírus comprometeu o já li-
mitado estoque de oxigênio 
médico em todo o mundo, 
afirmou a Organização das 
Nações Unidas (ONU) na últi-
ma quinta-feira, 25, ao anun-
ciar o lançamento de um gru-
po de trabalho de emergência 
para buscar soluções para a 
crise. Embora o oxigênio seja 
um medicamento essencial 
para o tratamento eficaz 
de pacientes com covid-19, 
custos, infraestrutura e bar-
reiras logísticas limitam os 
estoques em todo o mundo.

A falta de cilindros cau-
sa mortes desnecessárias - 
o Estado do Amazonas, por 
exemplo, registrou alta de 
41% no número de óbitos 
por covid-19 após a crise do 
oxigênio em Manaus.

Os países de baixa e mé-
dia renda são os principais 
atingidos. Nos últimos 90 
dias, eles usaram em média 
7.792.550 metros cúbicos de 
oxigênio por dia - 2.107.147 
só no Brasil. A ONU estima 
que, nestes países, mais de 
meio milhão de pacientes 
com covid-19 necessitam 

de tratamento com oxigênio 
todos os dias. Vinte e cinco 
países, a maioria na África, 
relatam picos de demanda.

Na América Latina, a se-
gunda região do mundo com 
mais mortes por coronaví-
rus, uma cena de desespero 
se repete: pessoas em filas 
intermináveis pagam preços 
exorbitantes por um cilindro 
de oxigênio, enquanto pacien-

tes morrem asfixiados em 
hospitais. No Peru, os preços 
de cilindros dispararam mais 
de 300%; no México, autori-
dades observaram aumento 
de 700% na demanda de gás 
entre 20 de dezembro e 20 
de janeiro.

De acordo com a ONU, 
serão necessários US$ 90 
milhões (aproximadamente 
R$ 450 milhões) de financia-

mento imediato para atender 
às necessidades urgentes em 
até 20 países de baixa e média 
renda. No total, estima a ONU, 
a emergência demandará US$ 
1,6 bilhão (aproximadamen-
te R$ 8 bi). O fornecimento 
mundial de oxigênio já era 
limitado antes da pandemia 
para tratar doenças como a 
pneumonia, que deixa 2,5 mi-
lhões mortes todo ano.

Agência Estado

Na presidência ro-
tativa do G-20, a Itália 
presidiu reunião vir-
tual entre ministros 
das finanças e presi-
dentes de bancos cen-
trais do grupo ontem. 
Chefe da pasta econô-
mica italiana, Daniele 
franco informou que 
o encontro abordou as 
discussões sobre acor-
do para nova estrutura 
de tributação global, 
particularmente na 
área digital.

franco reiterou a 
intenção de firmar um 
entendimento antes da 
cúpula ministerial de 
Veneza, em julho, que 
pode ocorrer em for-
mato presencial. O ita-
liano acrescentou que 
a decisão da secretária 
do Tesouro americana, 
Janet Yellen, de retirar 
a oposição dos Estados 
Unidos a um pacto faci-
litará as negociações

Segundo uma fonte 
informou ao Broadcast 
(sistema de notícias 
em tempo real do Gru-
po Estado), o ministro 
da Economia, Paulo 
Guedes, expressou 
apoio ao fechamento 
de um consenso mun-
dial nesse tema duran-
te a reunião de ontem.

O líder das finan-

ças da Itália também 
revelou que foram 
discutidas propostas 
para a extensão do 
programa que suspen-
de temporariamente o 
pagamento de dívidas 
por países pobres, mas 
destacou que nenhu-
ma decisão foi tomada. 
“Ministros se compro-
meteram com ajuda a 
nações vulneráveis”, 
garantiu.

franco disse ainda 
que os políticos trata-
ram da transição para 
uma economia verde 
e reforçaram a impor-
tância da vacinação 
para a superação da 
pandemia. “Não saire-
mos da crise enquanto 
o coronavírus não for 
eliminado em todo o 
mundo”, afirmou.

Sobre a alta da in-
flação em economias 
avançadas, o presiden-
te do Banco da Itália, 
Ignazio Visco, ressal-
tou que os presidentes 
de BCs do G-20 con-
cluíram que o fenôme-
no é temporário e disse 
que, antes de discutir 
retirada de estímulos 
fiscais e monetários, é 
preciso assegurar uma 
recuperação comple-
ta. De acordo com ele, 
também foi debatida 
a implementação de 
moedas digitais e sta-
blecoins.

G-20 debate sobre 
tributação digital

Contra covid-19

Vacina da AstraZeneca-Oxford sofre 
forte resistência de países da Europa
Agência Estado

Quatro de cada cinco 
doses da vacina contra a 
covid-19 da AstraZeneca
-Oxford entregues aos 27 
países da União Europeia 
não foram usadas, apontou 
uma investigação do jornal 
britânico The Guardian pu-
blicada na última quinta, 
25. Usando dados do Cen-
tro Europeu de Controle 
de Prevenção de Doenças 
(ECDC, na sigla em inglês) e 
outras fontes oficiais, o jor-
nal estimou que 4.849.752 
das 6.134.707 doses distri-
buídas não foram usadas.

De acordo com o Guar-
dian, a decisão das autori-
dades de França, Alemanha, 
Polônia e Itália de recomen-
dar o uso da vacina de Ox-
ford só para pessoas com 
menos de 65 anos, aliada à 
falha dos governos em redi-
recionar o imunizante para 
os mais jovens, seriam os 
motivos para a lenta admi-
nistração das doses.

Nesta semana, a chan-
celer alemã, Angela Merkel, 

afirmou ao jornal Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung que 
a vacina também é rejeita-
da após uma série de infor-
mações negativas sobre a 
eficácia e a segurança do 
imunizante.

“Há atualmente um 
problema de aceitação da 
vacina AstraZeneca”, disse 
Merkel, na entrevista. “As-
traZeneca é uma vacina 
confiável, eficaz e segura, 
aprovada pela Agência Eu-
ropeia de Medicamentos e 
recomendada na Alema-
nha até os 65 anos de ida-
de. Todas as 
autoridades 
n o s  d i z e m 
que esta va-
cina é con-
fiável. Com 
imunizantes 
tão escassos 
quanto ago-
ra, você não 
pode esco-
lher com o 
que vacinar.”

Confor-
me levanta-
mento feito 

pelo jornal El País, a Ale-
manha armazenou 85% das 
vacinas da empresa - de 
quase 1,5 milhão de doses 
recebidas, pouco mais de 
200 mil foram aplicadas 
Na semana passada, o pre-
sidente francês, Emmanuel 
Macron, afirmou que a vaci-
na é “quase eficaz”. Segundo 
o Guardian, das 1. 137.600 
de doses recebidas pelos 
franceses, 125.859 ou 11%, 
tinham sido aplicadas.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) recomen-
da a vacinação para todas 

as pessoas 
com mais 
de 18 anos. 
Q u a n d o 
a p r o v o u 
o  uso  do 
imunizante, 
a Agência 
E u r o p e i a 
d e  M e d i -
c a m e n t o s 
( E M A ,  n a 
sigla em in-
glês) tam-
bém disse 
que a vaci-

na poderia ser usada por 
todas as pessoas com mais 
de 18 anos.

Apesar da liberação, 
a agência alemã resolveu 
não recomendar doses da 
AstraZeneca para pessoas 
acima de 65 anos, alegando 
que a maioria dos partici-
pantes nos testes tinha en-
tre 18 e 55 anos de idade. 
A empresa afirmou que a 
eficácia da vacina em gru-
pos etários mais altos não 
pôde ser avaliada e conti-
nua a fazer estudos.

A vacina da AstraZene-
ca já foi licenciada em pelo 
menos 50 países - o primei-
ro foi o Reino Unido, ainda 
no ano passado. “Estamos 
trabalhando bastante para 
tentar convencer as pes-
soas a aceitar a vacina e 
para construir novamente 
a confiança da população. 
Infelizmente, levará algum 
tempo para atingir esse 
objetivo”, afirmou à Radio 
4’s Today Thomas Mertens, 
presidente da agência alemã 
que decidiu barrar a vacina 
para os mais velhos.

EUA bombardeiam instalações de 
milícias apoiadas pelo Irã na Síria
Associated Press

Os Estados Unidos bom-
bardearam um conjunto de 
instalações na Síria, na região 
da fronteira entre o país e o 
Iraque, ontem, 26. Segun-
do o Pentágono, os ataques 
miravam locais usados por 

milícias apoiadas pelo Irã 
que operam na região. Não 
há detalhes sobre mortos ou 
feridos na ação.

O porta-voz do Pentá-
gono, John Kirby, disse que o 
ataque destruiu várias insta-
lações em um ponto de con-
trole de fronteira usado por 

grupos militantes apoiados 
pelo Irã. Essa foi a primeira 
operação do tipo realizada 
pelo governo do presidente 
Joe Biden.

Segundo o Pentágono, a 
ação serviu como retaliação 
por um ataque com foguete 
que matou um civil e feriu um 

militar norte-americano no 
dia 15 de fevereiro, no norte 
do Iraque. “Estamos confian-
tes de que esse alvo estava 
sendo usado pelos mesmos 
militantes xiitas que conduzi-
ram os ataques”, disse o secre-
tário da Defesa dos Estados 
Unidos, Lloyd Austin.

Estamos trabalhando 
bastante para tentar 

convencer as pessoas a 
aceitar a vacina e para 
construir novamente a 

confiança da população. 
Infelizmente, levará 
algum tempo para 

atingir esse objetivo 

Nos países de baixa e média renda, mais de meio milhão de pacientes necessitam de tratamento com oxigênio todos os dias

Foto: Fotos Públicas
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Dados divulgados ontem pelo IBGE mostram que as famílias em todo o país perderam renda no ano passado

A Paraíba obteve um 
rendimento nominal mensal 
domiciliar per capita de R$ 
892 no ano passado, de acor-
do com a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contínua 
2020) do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE), divulgada ontem. O 
estado ficou acima de outros 
estados do Nordeste como o 
Piauí (R$ 859) Alagoas (R$ 
796) e Maranhão (R$ 676). 

Segundo o IBGE, o rendi-
mento domiciliar per capita 
é a divisão dos rendimentos 
domiciliares, em termos no-
minais, pelo total dos mora-
dores. Ou seja, é o somatório 
dos valores ganhos por pes-
soa da residência divididos 
pelo total de moradores do lo-
cal. No Brasil, o valor foi de R$ 
1.380, abaixo dos R$1.438,67 
obtidos em 2019.

Os rendimentos domici-
liares incluem os rendimen-
tos do trabalho e de outras 
fontes recebidos por cada 
morador no mês pesquisa-

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Paraibanos têm rendimento 
domiciliar mensal de R$ 892

Ibovespa 

1,66%
R$ 5,606

0,77%
R$ 6,771

1,14%
R$ 7,814

-1,98%
110.035 pts

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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Um tímido mais importante recomeço.
O ano de 2021 é já marcado pela 

luta na imunização contra  a covid-19 e 
pela árdua tarefa de reerguer o mundo 
economicamente dos efeitos pandêmicos. 
O comércio exterior de alimentos, 
diretamente afetado para novas expansões, 
viu a retomada da tradicional feira Gulfood 
em Dubai no último dia 22 como um respiro 
de oportunidades de match entre produtos 
e compradores do mundo todo.

A feira foi, curiosamente, a última 
presencial realizada em 2020, e a presença 
brasileira na edição de 2021 reforça o papel 
estratégico de Dubai e do Oriente Médio 
para as exportações de bebidas e alimentos 
brasileiros. Empresários entendem que a 
Gulfood foi o pontapé inicial importante para 
a retomada gradual maciça dos negócios 
internacionais em 2021. 

A feira abrange muitos compradores 
provenientes de outros grandes e 
relevantes mercados também daquela 
região, tais como, Oriente Médio e Norte da 
África, e também Arábia Saudita, Irã, Argélia 

e Egito. Dubai é tida como uma cidade 
hub da região, considerada plataforma 
de comércio e fornecimento para os 
exportadores que buscam novas vendas no 
Oriente Médio, África e Sudeste Asiático.

Vantagens competitivas em estabelecer 
negócios e parcerias com o Oriente Médio 
estão na diversificação progressiva da 
economia do país, que vem reduzindo 
gradativamente a sua vulnerabilidade aos 
movimentos dos preços do petróleo em 
comparação com outros estados do Golfo, 
com isto, mais segurança aos exportadores 
brasileiros para negociar com empresas 
baseadas no país.

A tradicional feira atrai milhares 
de compradores do mundo, apresenta 
as principais tendências de mercado 
em alimentos e bebidas e mobiliza, em 
especial, formadores de opinião e mídia 
especializada do mercado mundial. O 
desempenho brasileiro ao longo dos 
últimos anos demonstra bem a importância 
de marcar presença em Dubai para se 
estabelecer em diversos mercados. 

Para se ter ideia, houve um salto de 
US$ 640 milhões em negócios realizados 
em 2015 para cerca de US$ 1,3bilhão 
negociados em 2019. Evidentemente que 
a versão mais enxuta de participantes 
em 2021 deve ter impacto nos números 
gerais, mas fortalece o evento como um dos 
principais da atualidade.

A Gulfood 2021 espera representar um 
horizonte inicial de saída da pandemia e 
otimismo empresarial e econômico de que 
as restrições vão acabar em breve. 

Sem tirar os olhos dos esforços 
de imunização mundial de fato, saídas 
criativas e ações de retomada econômica 
são bem-vindas, setores devem se unir 
em prol de ações conjuntas de divulgação 
e engajamento para fortalecimento pós-
pandêmico. Não será nada fácil combater 
os efeitos danosos que a covid-19 deixa por 
onde passa, mas engajamento e esforço, 
novas oportunidades serão construídas e 
ou espelhadas para o bem comum.

O comércio mundial será fundamental 
para nos mostrar caminhos de novos 

negócios, equilibro de compra e venda e 
ações empresariais isoladas e ou em blocos 
com sucesso tendem a servir de inspiração 
para regiões menos favorecidas ou com 
menor apoio historicamente. O fato é que 
nunca a integração comercial mundial foi 
e será tão importante para a retomada da 
economia mundial como será daqui para 
frente. Oportunidade para a América Latina 
avançar em pautas de exportação e para 
o empresariado brasileiro deixar de olhar 
timidamente para o comércio mundial e se 
empenhar em ter voz e participação ativa no 
comércio exterior. As agências de fomento 
terão por sua vez papel fundamental na 
formação, preparação e impulsionamento de 
ações conjuntas setorizadas a fim de romper 
fronteiras e colocar o Brasil em situação 
de privilégio para atendermos mercados 
externos solidamente. 

Meu otimismo me permite acreditar 
que o “novo normal” pode ser de um 
Brasil, forte, internacionalizado e com 
perspectivas econômicas robustas em sua 
retomada pós-pandemia.

do. Tais dados são enviados 
ao Tribunal de Contas da 
União (TCU). Estes rendi-
mentos são calculados para 
cada unidade da federação 
e para o Brasil. 

Em uma família de qua-
tro pessoas, por exemplo, 
com dois adultos e duas 
crianças, se cada adulto ga-
nhar R$ 2 mil, terá um rendi-
mento total de R$ 4 mil a ser 
dividido pelos quatro mem-
bros. Isto daria, portanto, um 
rendimento domiciliar per 
capita mensal de R$ 1 mil 
para esse grupo.

Os valores dos rendi-
mentos domiciliares per 
capita referentes a 2020 
para o Brasil e unidades da 
federação foram calculados 

e dilvugados conforme à Lei 
Complementar 143/2013, 
que estabelece os novos cri-
térios de rateio do fundo de 
Participação dos Estados e 

do Distrito Federal (FPE). As 
informações utilizadas para 
o cálculo foram coletadas na 
quinta visita aos domicílios.

A PNAD Contínua do 

IBGE é uma pesquisa domi-
ciliar trimestral que regis-
tra informações socioeco-
nômicas e demográficas de 
aproximadamente 211.000 

domicílios em mais 3.500 
cidades brasileiras. O públi-
co-alvo deste estudo são os 
moradores em domicílios 
particulares permanentes.

Valor é resultado 
do somatório dos 

ganhos da residência, 
divididos pelo total 

de moradores 

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Sebrae iniciou a campanha 
‘Cuidados’ de mobilização dos 
donos de pequenos negócios e 
clientes para que eles continuem 
atentos às medidas de seguran-
ça e higiene para a prevenção 
da covid-19. A ideia é reforçar a 
importância da adoção dos pro-
tocolos de saúde e segurança 
para que não haja um retrocesso 
no enfrentamento da pandemia 
e, consequentemente, prejuízos 
para o funcionamento das micro 
e pequenas empresas.

Para o presidente do Sebrae, 
Carlos Melles, embora muitos 
pequenos negócios já estejam 
funcionando, observa-se que 

ainda não houve uma recupera-
ção total da demanda. “Manter 
a atividade funcionando é vital 
para a pequena empresa, então 
é preciso uma conscientização 
de que não podemos retroceder 
neste movimento e que a reto-
mada consistente das atividades 
também depende disso”, explica.

Já o diretor do Sebrae Pa-
raíba, Luiz Alberto Amorim, 
destaca que o momento é de 
colaboração. “É necessário uma 
compreensão geral, não só das 
empresas, como também de toda 
a sociedade, no que diz respeito 
à adoção das medidas de prote-
ção e higiene, para que os efeitos 

dessa pandemia sejam minimi-
zados e possamos chegar onde 
queremos, com saúde e ativida-
de plena”, afirma.

Desde o início da pande-
mia, o Sebrae tem reforçado que 
quanto mais cuidado houver na 
prevenção da covid-19 menos 
ondas de contágio haverá e mais 
rápida será a retomada das ativi-
dades econômicas. “Percebemos 
que muitos empresários ado-
taram os protocolos e sabemos 
que muitas medidas podem cau-
sar um certo incômodo no aten-
dimento, como o uso de másca-
ras e o distanciamento social. 
Mas não podemos correr o risco 

de sofrer revezes. Isso acabaria 
sufocando a economia, princi-
palmente nos 
municípios que 
dependem muito 
da atividade dos 
pequenos negó-
cios”, alerta.

No ano pas-
sado, as micro e 
pequenas empre-
sas foram respon-
sáveis por manter 
o saldo positivo 
dos empregos 
no país. Segundo 
levantamento do Sebrae, a partir 
de dados do Ministério da Econo-

mia, os pequenos negócios gera-
ram 293,2 mil novos empregos, 

enquanto as médias 
e grandes empresas 
foram na contramão, 
extinguindo 193,6 
mil postos de traba-
lho. No cálculo geral, 
as pequenas empre-
sas foram as grandes 
responsáveis pelo 
saldo final de 142,7 
mil empregos gera-
dos no Brasil duran-
te o ano, evitando 
que o desemprego 

atingisse um número ainda maior 
de trabalhadores.

Campanha reforça prevenção à covid nas empresas

Ideia é reforçar 
a importância da adoção 
dos protocolos de saúde 
e segurança para que 
não haja retrocesso 
no enfrentamento à 

pandemia

No Brasil, o valor per capita 
foi de R$ 1.380, abaixo dos 
R$ 1.438,67 obtidos em 2019
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País alcançou, no trimestre até dezembro de 2020, uma taxa de informalidade no mercado de trabalho de 39,5%

O número de trabalhado-
res com carteira assinada no 
Brasil caiu, no ano passado, 
para o menor contingente já 
registrado pela série histórica 
da pesquisa do Instituto Bra-
sileiro de Economia e Estatís-
tica (IBGE), iniciada em 2012. 
O país alcançou uma taxa 
de informalidade de 39,5% 
no mercado de trabalho no 
trimestre até dezembro de 
2020, com 34,029 milhões de 
trabalhadores atuando dessa 
maneira, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Con-
tínua), divulgados ontem.

Em apenas um trimestre, 
mais 2,391 milhões de pes-
soas passaram a atuar como 

trabalhadores informais. No 
entanto, o contingente de in-
formais ainda é 4,706 milhões 
inferior ao de dezembro de 
2019. “Não está havendo me-
lhora. É perda de ocupação 
propriamente dita e não tran-
sição na forma de ocupação no 
mercado de trabalho”, ressal-
tou Adriana Beringuy, analista 
da Coordenação de Trabalho e 
Rendimento do IBGE.

A crise afetou de forma 
muito mais excessiva o mer-
cado de trabalho informal, 
apontou Cimar Azeredo, di-
retor adjunto de Pesquisas 
do IBGE. O pesquisador lem-
bra que os primeiros traba-
lhadores a ficarem sem ocu-
pação eram os que atuavam 
na informalidade, prejudica-
dos pela pandemia do novo 

coronavírus e as precauções 
necessárias para conter a 
disseminação da covid-19.

“Essa crise é uma tem-
pestade, que acaba colocan-
do para fora, ao contrário 
das outras crises, a informa-
lidade. Agora estamos vendo 
o retorno da informalidade 
com reabertura de praia, das 
ruas”, disse Azeredo. “A gente 
está saindo de uma tempes-
tade em termos de mercado 
de trabalho, a pandemia ain-
da esta lá”, esclareceu.

Segundo ele, passado 
o pior momento da crise, a 
recomposição do emprego 
perdido costuma ocorrer 
primeiro através de postos 
informais, mas depois tam-
bém há resgate do trabalho 
com carteira assinada.

Agência Estado

Número de 
carteiras 
assinadas é 
o menor 
desde 2012
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Média anual, em milhões, do número de trabalhadores por condição da ocupação

Dados de emprego com e sem carteira assinada

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Com carteira Sem carteira

Fonte: IBGE

34,16

35,20

36,45

35,56

34,17

33,25

32,86

33,22

30,63

                 11,02

                      10,77

                          10,31

                       10,02

                 10,09

              10,65

            11,13

              11,58

    9,67

Setor privado oferece menos vagas

O último trimestre do ano de 
2020 mostrou uma abertura de 519 
mil vagas com carteira assinada no 
setor privado em relação ao trimestre 
encerrado em setembro. No entanto, 
na comparação com o trimestre de 
2019, 3,783 milhões de vagas com 
carteira assinada foram perdidas no 
setor privado, segundo os dados da 
Pnad Contínua.

O total de pessoas trabalhan-
do com carteira assinada no setor 
privado foi de 29,885 milhões no 
trimestre até dezembro, enquanto 
outras 9,985 milhões atuavam sem 
carteira assinada, 973 mil a mais que 
no trimestre anterior. Em relação ao 

trimestre até dezembro de 2019, fo-
ram extintas 1,870 milhão de vagas 
sem carteira no setor privado.

O país teve um aumento de 290 
mil pessoas no trabalho doméstico 
em um trimestre, para 4,902 milhões 
de pessoas, mas esse contingente 
ainda é 1,454 milhão menor que no 
ano anterior.

A única categoria da ocupação 
com aumento no número de traba-
lhadores no país em um ano foi o 
setor público, com 521 mil pessoas 
ocupadas a mais no trimestre termi-
nado em dezembro de 2020 ante o 
trimestre encerrado em dezembro 
de 2019. 

Na comparação com o trimestre 
até setembro de 2020, foram abertas 
333 mil vagas no setor público.

Daniela Amorim
Agência Estado

Taxa de subocupação é maior
De acordo com o IBGE, a taxa 

de subocupação por insuficiência 
de horas trabalhadas ficou em 
7,9% no trimestre até dezembro 
de 2020, ante 7,5% no trimestre 
até setembro.

Em todo o Brasil, há 6,790 
milhões de trabalhadores subocu-
pados por insuficiência de horas 
trabalhadas. O indicador inclui as 
pessoas ocupadas com uma jor-

nada inferior a 40 horas semanais 
que gostariam de trabalhar por 
um período maior.

Na passagem do trimestre 
até setembro para o trimestre até 
dezembro, houve um aumento 
de 580 mil pessoas na popula-
ção nessa condição. O país tem 
apenas mil pessoas subocupadas 
por insuficiência de horas traba-
lhadas a menos em um ano.

Estados e municípios po-
derão contrair R$ 20 bilhões 
em empréstimos no sistema 
financeiro. O Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) apro-
vou ontem o limite de crédi-
to dos governos locais para 
2021. O limite é o mesmo que 
vigorou no ano passado.

O teto das operações 
com garantia da União, quan-
do o Tesouro Nacional cobre 
eventuais inadimplências, 
corresponderá a R$ 9 bilhões, 
o mesmo valor em vigor no 
ano passado. O limite das 
operações sem garantia do 
Governo Federal foi mantido 
em R$ 11 bilhões. 

A União tem um limite 

de contratação de crédito de 
R$ 500 milhões, valor R$ 100 
milhões maior que o de 2020. 
Dessa forma, o teto total de 
operações de crédito pelos três 
níveis de Governo – federal, 
estadual e municipal – subiu 
de R$ 20,4 bilhões em 2020 
para R$ 20,5 bilhões em 2021.

A medida não tem im-
pacto fiscal para a União, por-
que os limites valem para os 
entes públicos locais. Todo 
ano, o CMN fixa valores máxi-
mos que a União, os estados 
e os municípios podem pegar 
emprestado no sistema fi-
nanceiro. A utilização desse 
limite poderá ser acompa-
nhada pelas instituições que 
integram o sistema financei-
ro e pela sociedade, por meio 
do site do Banco Central.

Estados e municípios 
poderão pegar R$ 20 bi
Wellton Máximo
Agência Brasil

Calendário

INSS divulga novas datas para 
prova de vida entre os segurados

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) divul-
gou ontem o calendário de 
retomada do procedimento  
de prova de vida para apo-
sentados e pensionistas.

O procedimento deve 
ser feito a cada ano para que 
o pagamento do benefício 
do INSS não seja bloqueado. 
Desde março de 2020, en-
tretanto, os bloqueios foram 
suspensos em decorrência 
da pandemia de covid-19.

A suspensão da obriga-

toriedade da prova de vida 
vem sendo postergada su-
cessivas vezes, levando 5,3 
milhões de aposentados e 
pensionistas a não realiza-
rem o procedimento. Esses 
beneficiários precisam ago-
ra regularizar a situação, o 
que vem sendo feito a partir 
de um sistema remoto dis-
ponibilizado para mais de 5 
milhões de beneficiários. 

Os bloqueios de benefí-
cio para quem não fez a pro-
va de vida no ano passado 
ocorrerão a partir de maio, 
de forma escalonada, caso 
perca-se o novo prazo.

Felipe Pontes
Agência Brasil

Cronograma para regularização

Competência de vencimento 
da comprovação de vida

março e abril/2020

maio e junho/2020

julho e agosto/2020

setembro e outubro/2020

novembro e dezembro/2020

janeiro e fevereiro/2021

março e abril/2021

Competência da retomada 
da rotina

maio/2021

junho/2021

julho/2021

agosto/2021

setembro/2021

outubro/2021

novembro/ 2021
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Especialista recomenda que as pessoas da terceira idade trabalhem a mente para estar bem e ativas em tempos de isolamento

Apesar de 2020 ter acabado, ain-
da permanecemos na pandemia. Os 
casos de covid-19 voltaram a aumen-
tar em todo o Brasil pois a maioria 
das pessoas extrapola os limites da 
flexibilização, no entanto, os idosos 
não tiveram a opção de ter um suspiro 
de liberdade por serem o grupo de 
risco mais vulnerável. Pelo contrário, 
em dez meses de pandemia os idosos 
têm vivenciado a solidão, medo da 
morte, falta de um abraço, autonomia 
e convívio social. Diante de tantos 
sentimentos, como fica a saúde men-
tal das pessoas da terceira idade?

Para o psicólogo e gerontólogo, 
Fabrício Oliveira, os idosos estive-
ram em evidência no início da pande-
mia por serem o grupo de risco mais 
vulnerável e, consequentemente, às 
primeiras mortes. “Os primeiros diag-
nósticos positivos e de óbitos foram 
em pessoas acima de 60 anos que, na 
grande maioria, são portadores de 
doenças crônicas (diabetes, hiperten-
são e doenças cardiovasculares) se 
tornando protagonistas dessa triste 
realidade”, avaliou.

À medida que os meses de isola-
mento social iam se passando e não 
havia nenhuma perspectiva de vacina, 
os idosos começaram a se sentir de-

primidos e cada vez mais isolados, au-
mentando a possibilidade dos efeitos 
negativos à saúde mental, a exemplo de 
depressão aguda e alguns transtornos 
de ansiedades generalizadas (TAG).

“Sabemos que quando passa-
mos de uma certa idade ficamos mais 
vulneráveis a tudo, principalmente, a 
nossa saúde mental, temos que traba-
lhar a mente para estar sempre bem e 
ativa. Suprimir a liberdade de ir e vir, 
de visitar os parentes ou receber visi-
tas, rever os amigos, passear, viajar e 
principalmente ir a missas ou cultos. 
Tal situação teve um impacto muito 
grande na vida social da pessoa idosa, 
que de forma abrupta teve que deixar 
suas atividades sociais, culturais e de 
lazer”, afirmou o psicólogo.

A idosa Geralda Cavalcanti, 76 
anos, é diabética e hipertensa. Tanto ela 
quanto o marido, só recebem a visita de 
seus filhos que os auxiliam nos serviços 
essenciais como alimentação, pagar as 
contas e limpeza da casa, pois sua filha 
Cristhiane dispensou a diarista para 
evitar os riscos de contaminação.

“À medida que o tempo ia pas-
sando e a gente não via nenhuma 
perspectiva de fim da pandemia co-
mecei a ficar triste e angustiada, mas 
o que mais me abalou foi não poder 
abraçar nem dar carinho aos meus 
netos, Alice e Pedro Henrique. Só 
vê-los de longe. Faz meses que não 

vejo meus familiares, o que tem me 
sustentado é Deus, o cuidado e amor 
dos nossos filhos. Essa doença não é 
brincadeira pois não podemos nem 
prestar solidariedade presencialmen-
te, mas a vacina está chegando, né? 
Então vamos ter esperança”, disse.

Já a idosa Carmelita Leandro 
Mendes, 95 anos, é moradora há cinco 
anos do Condomínio Cidade Madura, 
localizado em Mangabeira 8. Ela tem 
uma saúde de menina, possui apenas 
hipertensão arterial. Ela atribui a boa 
saúde à atividade física que pratica 
desde os 57 anos. Apesar da idade 
avançada, Carmelita é bem lúcida e 
proativa, disposição esta que a tem 
ajudado vencer os dias de isolamento 
social. “Eu arrumo a casa, lavo roupa, 
faço palavras cruzadas, cuido das 
plantas e assisto novela. A saudade da 
minha família, de filhos a tataranetos, 
apertou no começo da pandemia. Eles 
faziam chamada de vídeo, ligação e 
aos poucos os dias iam passando. Por 
eu ter a idade avançada e estado mais 
triste nos últimos meses, a minha 
família pediu autorização a gerência 
para que meu filho dormisse comigo 
todas as noites, em caso de urgência, 
mas confesso que nas festas de fim 
de ano passei com a minha família, 
seguimos todos os protocolos de se-
gurança, não tirava a máscara de jeito 
nenhum. Deu tudo certo!”, revelou.

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br 

A importância da saúde mental 
dos idosos durante a pandemia

Fotos: Arquivo pessoal

Para a idosa Carmelita Mendes (E), 95 anos, moradora 
há cinco anos do Condomínio Cidade Madura, a sua 

disposição tem ajudado a vencer os dias de isolamento 
social; já Maria Alves de Andrade (D), 70 anos, também 

moradora do Cidade Madura, teve que trabalhar as emoções 
com um psicólogo quando surgiu o coronavírus

Edição: Marcos Pereira            Editoração: Bhrunno Fernando

"Foi um baque ficar isolada"
Maria Alves de Andrade, 70 anos, é viúva e não teve 

filhos. Ela sempre gostou de ter sua autonomia, participar de 
grupos da terceira idade e ir à missa. Ela também é moradora 
do Cidade Madura, mas quando chegou o coronavírus teve 
que trabalhar o emocional junto com o psicólogo Fabrício 
Oliveira para amenizar o impacto da pandemia.

 “Foi um baque ficar totalmente isolada, mas quando 
percebi que a pandemia tomou uma proporção mundial, 
entendi que o mais sábio a se fazer era aceitar essa situa-
ção para sofrer menos. Graças a Deus nenhum idoso no 
Cidade Madura foi infectado pela doença e se Deus quiser, 
a vacina está chegando”, disse.

O especialista ressalta a importância da família para 
amenizar o impacto da pandemia, dando suporte familiar 
e social aos seus idosos, porém, os familiares também 
tinham seus compromissos (casa, marido/esposa, filhos, 
trabalho, home office, etc), restando pouco tempo para a 
assistência familiar. Por isso, Fabrício aconselha a família 
do idoso a procurar ajuda profissional com um psicólogo.

“Acredito que essa pandemia vem causando, consi-
deravelmente, uma gama de transtornos psicológicos às 
pessoas da terceira idade. Aconselho a família a procurar 
profissionais para ajudá-lo a readquirir seu equilíbrio men-
tal. Acolher e entender as especificidades dos idosos nos 
tornam mais empáticos, humanos, pois em qualquer fase 
de nossas vidas temos que ser amados e respeitados para 
que nossa saúde mental esteja em perfeita harmonia”, 
concluiu Oliveira.
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A FOTO da vice-reitora da UFPB, Lia-
na Filgueiras, publicada esta sema-
na na coluna, foi de autoria de An-
gélica Gouveia.

O ESCRITOR  e cineasta Ipojuca Pon-
tes escreveu uma crônica comoven-
te sobre o seu querido amigo Mar-
tinho Moreira Franco que mereceu 
edição especial da coluna Abelardo 
Jurema on-line.

A TAXA de ocupação dos hotéis da 
orla marítima, que vinham oscilan-
do na faixa superior a 60%, caiu ver-
tiginosamente nesses últimos dias, 
com muitos cancelamentos.

O JORNALISTA Gilson Souto Maior 
vai assumir, interinamente, a apre-
sentação do programa Vanguarda, 
na TV Master, durante toda a próxi-
ma semana, substituindo o editor 
da coluna que vai se submeter a 
procedimento de iodoterapia da ti-
reóide, na clínica Diagnóstica.

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais
Morrer é voltar 

pra casa.

Ascendino Leite

É hoje!27

Beto Brito, Adelina 
Maria Duarte de Fa-
rias, Bernardo Pessoa 
Caldas Filho, Bruno 
Wanderley, Carlos 

Roberto Lira Braga, Cassandra Reis Visani, 
Célia Henriques Alves, Cinthya Almeida, 
Emanuella Souto Maior, Gentil Farias, Glei-
de de Lima Fernandes, 
Manuella Vilhena, 
Iarlley Araujo, Jéssika 
Pedrosa, Josilma San-
tos Burity Lira, Larissa 
Alves, Luciano Mouzi-
nho, Mazinha Araújo, 
Meri Souza, Raphael 
Azevedo, Raquel Araújo 

dos Santos, Rayssa 
Bandeira, Rivânia Linha-
res, Rômulo de Araújo 
Lima, Vanessa Candido, 
Samara Neves, Samuel 
Diogo de Lima, Saulo de 
Almeida Ataíde, Tereza 
Toscano de Brito e Wil-
son Silveira Lima. 

Aniversariando

No topo
O sistema Sicredi, presidido na Pa-

raíba pelo médico João Bezerra, está 
entre as instituições financeiras com 
melhor desempenho nas linhas de 

crédito disponibilizadas pelo BNDES 
no ano de 2020, para minimizar os 
impactos da crise provocada pela 

pandemia. A informação está no Valor 
Econômico, uma das mais respeitadas 

publicações econômicas do país.

 

Os “loucos” por carnes 
se encontram no 
Meat up 

Contato: 83. 98899-8710

Estado de choque
O editor da coluna ficou em estado de 

choque com a notícia do falecimento de 
Pablo Estrela, um jovem de menos de 40 
anos, ocorrido na tarde da quinta-feira 
quando concluía um período de isola-

mento do coronavírus. A causa da morte 
ainda não havia sido identificada até o 
fechamento da coluna. Filho de Aurílio 
Estrela e Dulce Emília Estrela, Pablo era 
o irmão gêmeo de Thiago, ambos muito 
queridos, com quem formava uma dupla 

carinhosa e atenciosa com os amigos. 
Aos pais de Pablo, os nossos mais since-
ros sentimentos de dor e solidariedade.

A EMPRESÁRIA Jéssica 
Gambarra e a in-

fluenciadora digital 
Vanessa Targino  com 
atuação no e-merca-

do de mídia e marke-
ting, unem forças para 
implantação de novos 

projetos na área

Extermínio
Diante de tantas mortes que se suce-
dem na Paraíba e, de resto, em todo o 
Brasil, a sensação que se tem é que es-
tamos sendo exterminados, enquanto 
a vacina atinge a menos de 3 por cento 
de uma população de 220 milhões 
de habitantes e o Governo Federal 
mostra-se inoperante e incapaz  para 
conter esse genocídio. Vivemos um 
filme de terror. Salve-se quem puder.

Tempo de orações
Enquanto isso, notícias de São Paulo 
dão conta do agravamento do esta-
do de saúde do empresário Eduardo 
Carlos, presidente das TVs Paraíba e 
Cabo Branco, que encontra-se em São 
Paulo na UTI do Hospital Sírio Libanês 
também vítima da covid-19. Eduardo 
permanece em tratamento rigoroso, 
respirando com a ajuda de aparelhos. 
A coluna se une à corrente de orações 
pelo seu restabelecimento.

OnTap é um dos melhores 
bares da cidade, com 
16 torneiras de chopes. 
Cardápio com pratos exec-
utivos, bebidas e petiscos 
deliciosos a exemplo dos 

caldinhos, tripas, linguiças artesanais. Terça a 
domingo das 12h às 16h, takeaway e delivery 
das 16h às 21h,  sábados e domingos feijoada.
Av. Esperança, 1048 - Manaíra - J. Pessoa
83. 3023-3030 | Insta: @ontapselfbeer

Meatup é considerada 
melhor casa de carnes 
de João Pessoa. A única 
especializada em cortes e 
com qualidade extrema. 
A novidade é o KIT IN NA-

TURA e KIT ASSADO para se deliciar em casa! 
Novos horários açougue de 9h as 18h, restau-
rante de 12h as 16h e delivery de 12h as 16h.
Av. Esperança, 1695 - Manaíra - J. Pessoa
83. 3035-7818 | Insta: @meatupbr

NO clima de fim de 
semana o restaurante 
Pimenta Nativa reúne 
muita gente bonita e 
oferece sempre a mel-
hor pizza da cidade. A 

dica de hoje é a pizza paraibana. Show 
de bola. 
Av. Fernando Luiz Henriques, 2468 - Bessa 
3506-0911 | Insta: @pimentanativaforneria 

Indo ao Buck Min-
ster, você vai ter uma 
experiência gas-
tronômica do que há 
de melhor na cozinha 
Brasileira e Italiana em 

um ambiente agradável e descontraído.
Av. Fernando Luiz Henriques, 2650 - Bessa 
João Pessoa - PB | 83. 99697-1559 
Insta: @bessame_buckminster

A Tasquinha do Tio, 
é ponto de encontro 
para rever os amigos, 
confraternizar com 
a  família. Nesta sex-
ta, sábado e domingo   

abriremos apenas para almoço. Jantar 
pelo sistema Delivery. 
Av. Flávio R. Coutinho, 115 - Mag Shopping 
83. 3048-1000 | Insta:

All Garden - Nesta 
sexta feira não teremos 
o jantar com música 
ao vivo, mas abrimos 
no almoço, a partir das 
11h, e a noite vamos 

oferecer o melhor delivery da cidade. 
R. Infante Dom Henrique, 531 - Tambaú  
83. 99146-6800 
Insta: @allgardenrestaurante

O Sal e Brasa Prime oferece 
rodízio com 32 opções de 
cortes, bovinos, suínos, 
ovinos, aves e um buffet 
que impressiona, além 
de frios e queijos finos, 

várias opções de saladas, frutos do mar e se 
você é fã de sushi, visite nossa estação orien-
tal. Aberto para almoço e jantar por Delivery.
Av. Cabo Branco, 1830 - Praia do Cabo Branco
83. 3023-8770 | Insta: @salebrasaprimejp

A churrascaria Espetin-
ho do Bode que oferece 
a carne mais aprecia-
da pelos nordestinos, 
terá horários especiais 
neste final de semana. 

O RESTAURANTE das 12hs às 16hs e sistema  
DELIVERY das 12hs às 21hs. 
Av. Pres. Afonso Pena, 810 - Bessa | 3245-4990
Insta: churrascaria_espetinho_do_bode

O HAO é um restau-
rante de referência em 
bom gosto, qualidade, 
atendimento e alto 
padrão gastronômico. 
Nesta sexta, sábado e 

domingo, abriremos apenas para almoço 
mas teremos jantar pelo delivery. 
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - João Pessoa 
83. 99175-6477 | Insta: @haobr

Churrasco no Pão, 
quem já experimentou 
recomenda. E vai em 
busca do sanduiche 
diferenciado, com um 
sabor incomparável. O 

nosso horário não muda na pandemia.  
Faça seu pedido via Zap pelo delivery.
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - João Pessoa 
83. 98167-0505 | Insta: @churrasconopao

Os apreciadores da 
cachaça não pode, 
deixar de experimentar a   
Reserva do Mangue, de 
sabor único e  qualidade 
superior, originária dos 

ricos canaviais de Areia-PB e finalizada na 
reserva Ecológica Ilha do Boi, na região dos 
manguezais, em Cabedelo.
Av: Argemiro de Figueiredo, 4453 -Bessa 
Insta: @cachacareservasdomangue

O restaurante OLHO DE 
LULA é especializado 
em peixes, camarões 
moquecas, polvo e lula. 
Na adega, vinhos sele-
cionados e especiais. O 

espaço é moderno e climatizado na orla 
marítima do Cabo Branco. Aberto para al-
moço. Jantar só no delivery.
Av. Cabo Branco, 2300 - Praia do Cabo Branco
83. 98668-9920 | Insta: @olhodelularest

Contrariando as expectativas ini-
ciais, o Flamengo voltou a demons-
trar que é time de chegada e con-
quistou o bicampeonato brasileiro, 
mesmo não apresentando o futebol 
exuberante que encantou a torcida 
no ano passado. Levantou a taça, 
pela segunda vez, muito mais pelo 
elenco de craques que possui do 
que pelo futebol coletivo e solidário 
das grandes equipes.

O futebol carioca, que já foi o maior 
celeiro de craques do país e que 
era o epicentro do futebol brasi-
leiro, chega ao final do Brasileirão 
profundamente atingido com o 
rebaixamento de dois clubes de for-
te tradição e que sempre estiveram 
entre os melhores times do país: a 
queda de Vasco e Botafogo para a 
segunda divisão, foi um duro golpe 
na autoestima dessas duas grandes 
torcidas.

Protocolo
Amantes do futebol entendem que o Gover-
no do Estado poderia rever a sua decisão de 
proibir a presença de público nos estádios 
durante as partidas pelo Campeonato 
Paraibano. 
Defendem uma solução intermediária, com 
a abertura dos portões para apenas 30% de 
sua capacidade, “o que já daria para dimi-
nuir o prejuízo dos clubes que passam por 
sérias dificuldades com a falta de patrocí-
nio”, alega um ex-dirigente do Botinha.

Jornalistas da PB
vão a Natal a convite
do Ocean Palace
A convite da empresa A. Gaspar, vence-
dora do leilão do Hotel Tambaú, jorna-
listas paraibanos e convidados especiais 
irão a Natal no próximo 12 de março a 
fim de conhecerem o Ocean Palace Bea-
ch & Resort e os planos de reforma e re-

cuperação do hotel recentemente adqui-
rido pelo grupo natalense. O fampress 
está sendo coordenado pelo jornalista 
Ricardo Castro e da comitiva paraibana 
fazem parte os jornalistas Andréa Barros 
(Paraíba Total), Fábio Cardoso (Turismo 
em Foco), Heron Cid (PBMais), Celino 
Neto, Ruth Avelino (PBTur), e Luiz Torres 
(TV Arapuan),  além da empresária Is-
mênia Alexandre, Daniel Rodrigues (Sec. 
de Turismo), Rogério Moreira e o produ-
tor Rodrigo Senador.

Mengôoooooo!
Quem deve estar vibrando no 
firmamento, ao lado de Deus, é o 
jornalista Martinho Moreira Franco, 
que tinha um enorme coração todo 
pintado em vermelho e preto. A 
conquista do bicampeonato brasi-
leiro pelo Flamengo, deve ter sido 
muito comemorada junto aos anjos 
e querubins, quem sabe abrindo 
exceção para uma cervejinha bem 
gelada.

Recuperado
Uma boa notícia: o cantor e compositor 
Vital Farias, um dos grandes nomes da 
música nordestina, está recuperado da 
covid e recebeu alta da Unidade de Pronto 
Atendimento de Cruz das Armas, onde 
estava internado. Aos 78 anos, o artista 
permanece em plena atividade e teve que 
cancelar vários compromissos em sua 
agenda. Segundo a sua esposa Juliana Vilar, 
ele está medicado, em casa de quarentena, 
e está se recuperando muito bem.

No topo.  Quem dá a notícia é o 
experiente e sempre bem informado 
jornalista Sílvio Osias em sua coluna 
on-line no Jornal da Paraíba: o filme 
Bacurau, de Kleber Mendonça e Ju-
liana Dorneles, está entre os cotados 
para a disputa do Oscar 2021. Entrou 
na relação dos “elegíveis” e deverá es-
tar presente na premiação, marcada 
para o dia 25 de abril.

O COMPROMISSO mais 
importante do tabelião 
Germano Toscano de Brito 
não são as suas inúmeras 
responsabilidades com o 
cartório que dirige há tantos 
anos, com zelo e correção. 
Suas atenções estão volta-
das hoje para o aniversário 
de sua esposa Teresa, que 
está ao seu lado muito an-
tes dele se tornar o concei-
tuado tabelião que é hoje, 
reconhecido e respeitado 
em toda a Paraíba.



Primeira rodada

n Hoje: 
16h
Vitória x Santa Cruz
Botafogo-PB x 4 de Julho
18h15
Altos x Confiança
n amanhã:
18h
CSA x Treze

Salgueiro x Bahia
20h
Sport x Sampaio Corrêa
n Segunda-feira- 1/3
21h30
ABC x Ceará
n Quarta-feira -3/3
20h30
Fortaleza x CRB

Dezesseis clubes iniciam, hoje, a disputa da Copa do 
Nordeste  2021, que será concluída no dia 8 de maio

Hoje começa a fase 
principal da 18a edição da 
Copa do Nordeste, consi-
derada a maior competi-
ção regional do país, com a 
participação de 16 equipes 
dos 9 estados nordestinos, 
sendo os campeões de cada 
estado, os segundos melho-
res colocados pelo ranking 
nacional de clubes dos esta-
dos da Bahia, Pernambuco e 
Ceará, além dos 4 classifica-
dos na fase eliminatória. Os 
representantes da Paraíba 
são o Treze, por ter sido o 
campeão paraibano do ano 
passado, e o Botafogo, por 
ter conseguido a vaga na 
fase eliminatória.

Esta será a 17a partici-
pação do Botafogo na Copa 
do Nordeste, desde o seu 
início, e a melhor colocação 
do clube aconteceu recen-
temente, em 2019, quando 
foi vice-campeão, perdendo 
o título para o Fortaleza. Já 
o Treze será a 9a participa-
ção na competição, e sua 
melhor campanha ocorreu 
em 2010, quando foi semi-
finalista.

O Botafogo está no gru-
po B, juntamente com o 
CSA-AL, Altos-PI, ABC-RN, 
Fortaleza-CE, Salgueiro-PE, 
Sport-PE e Vitória-BA. Já o 
Treze está no grupo A, com o 
Ceará-CE, 4 de Julho-PI, Con-
fianca-SE, Sampaio Corrêa-
MA, CRB-AL e Santa Cruz-PE. 

A estreia do Botafogo 
será hoje, às 16h, contra o 4 
de Julho-PI, no Estádio Al-
meidão, em João Pessoa. Já 
o Treze estreia amanhã, às 
18h, contra o CSA, no Está-
dio Rei Pelé, em Maceió. Esta 
será a primeira vez em que 
os dois clubes vão se enfren-
tar na competição, no clássi-
co tradição. O jogo será em 
Campina Grande, no Estádio 
Amigão, no dia 28 de março, 
pela sexta rodada.

Para o diretor executivo 
de futebol do Treze, Josimar 
Barbosa, o fato de jogar o 
clássico em casa não che-
ga a ser uma vantagem tão 
grande para o Galo. “Com a 
proibição do público nos es-
tádios, o fator casa não é tão 
preponderante assim, e no 
caso desse clássico menor 
ainda a influência, porque os 
estádios de Campina e João 
Pessoa são idênticos. Mas, 
de uma forma geral, gostei 
do Galo ter ficado no grupo 
A, porque teoricamente vai 
enfrentar alguns adversários 
do nosso nível, série D”,  dis-
se o dirigente.

Os jogadores do Treze 
não estão preocupados com 
as derrotas nos amistosos de 
pré-temporada e acham que 
quando for para valer, o Galo 
irá surpreender na Copa do 
Nordeste. “Em um jogo trei-
no, alguns jogadores perdem 
um pouco o foco, relaxam um 
pouco, por saber que é um  
simples amistoso, e aí os er-
ros acontecem mais. A partir 

de agora é que não podemos 
mais errar, porque entrare-
mos focados e estamos cons-
cientes das dificuldades que 
teremos pela frente, se errar 
contra equipes de alto nível 
será fatal”, disse Kleiton Do-
mingues.

Apesar das dificuldades 
da competição, o presidente 
do Botafogo, Alexandre Ca-
valcanti, está esperançoso 
e acredita que o clube, mes-
mo com um elenco enxuto e 
numa política de austeridade 
financeira, pode fazer uma 
boa campanha. “Trata-se de 
uma competição muito difí-
cil, porque vamos enfrentar 
clubes das séries A e B, com 
uma capacidade de investi-
mento muito maior do que a 
nossa. Mas, temos que pen-
sar jogo após jogo para che-
garmos à classificação para 
as quartas de final. Depois, 
vamos ver até onde podemos 
chegar. O Botafogo já foi vice-
campeão, e de repente, pode-
mos surpreender de novo”, 
disse o presidente do Belo.

Marcos Aurélio, jogador 
mais experiente do Botafogo, 
acredita que o Belo tem con-
dições até de brigar pelo tí-
tulo. “O clube já foi vice-cam-
peão. Não estou negando o 
poderio das grandes equipes 
que vamos enfrentar, mas 
aqui na nossa casa temos 
que nos impor e vencer, ten-
tando também somar pontos 
lá fora. Vamos pensar jogo 
a jogo e vamos avançando”, 
disse o maestro do time.

Começa 
a disputa pela

orelhuda

A Taça mede 49cm, é composta de 
nove anéis metálicos e pesa 17 quilos, 
resultado do aço fundido banhado 
a ouro. A estética, com dois grandes 
arcos laterais, acabou a apelidando 
carinhosamente de orelhuda
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Foto: Edson Matos

Depois  de realizar vários amistosos, o 
Botafogo está pronto para participar de 

mais uma edição da Copa do Nordeste

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Perilima
Desportiva Perilima, que vem se destacando nas 
categorias de base, vai enfrentar o Bahia, dia 10 de 
março, na Copa Brasil Sub-20 de 2021. Página 22
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Confronto único pela primeira fase da disputa está previsto para o próximo dia 10 no Amigão, em Campina Grande

A Perilima será mais 
uma vez a representante da 
Paraíba na Copa do Brasil 
Sub-20. A disputa, que con-
tará com 32 clubes, é uma 
das principais competições 
de base do país. Jogando 
também no formato de ma-
ta-mata, a disputa terá cinco 
fases que serão disputadas 
em partida única a partir 
do dia 10 de março em um 
regulamento que repete o 
mesmo modelo de disputa 
do ano passado. Na estreia, 
a “Águia” enfrentará o Bahia, 
vice-campeão da competi-
ção em 2020 - o vencedor foi 
o Vasco-RJ - em jogo único 
com data e local ainda a se-
rem definidos.

Como a Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF) 
não realizou o Campeonato 
Paraibano Sub-19 em 2020, 
a Perilima, campeã da dis-
puta de base estadual em 
2019, ganhou novamente a 
vaga para a Copa do Brasil 
em 2021. No ano passado, 
o time acabou sendo elimi-
nado ainda na primeira fase 
quando enfrentou o Spor-
t-PE e acabou perdendo o 
jogo na disputa por pênaltis 
(4 a 3) após um empate em 
0 a 0 no tempo normal. 

Vindo da eliminação 
precoce no ano passado e 
agora tendo que enfrentar a 
equipe vice-campeã do tor-
neio já na estreia, em tese, a 
vida da Perilima na compe-
tição  não promete ser fácil, 
no entanto, no ano passado, 
a equipe paraibana enfren-
tou foi um dos destaques da 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Perilima enfrenta o Bahia
na Copa do Brasil Sub-20
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Copa do Nordeste Sub-20 e 
venceu, na fase de grupos, o 
time do Bahia por 2 a 1. Na 
disputa, a equipe da Serra da 
Borborema ainda avançou 
até as semifinais onde aca-
bou sofrendo a eliminação 
também nas grandes pena-
lidades diante do Fortaleza-

CE (4 a 3) após um empate 
em 1 a 1 no tempo normal 
- na fase de grupos, a equipe 
paraibana havia vencido o 
tricolor cearense por 1 a 0.  

Luciano Ítalo
Com forte investimento 

no trabalho de base, a Pe-

rilima tem se consolidado 
no futebol local como uma 
grande reveladora de talen-
tos e, por isso, tem se des-
tacado nas competições de 
base ou até mesmo dentro 
do Campeonato Paraiba-
no, onde boa parte desses 
atletas já vem tendo suas 

primeiras experiências no 
profissional. Esse é o caso do 
volante Luciano Ítalo de 18 
anos, que acaba de assinar 
com o Fortaleza.

O atleta jogou pela Peri-
lima, no ano passado, a Copa 
do Brasil Sub-20, Copa do 
Nordeste Sub-20 - onde en-

frentou o próprio Fortaleza 
- e o Campeonato Paraibano, 
competição em que fez a sua 
estreia como atleta profis-
sional de futebol. O atleta, 
antes de defender as cores 
da Águia de Campina Gran-
de, jogou no Confiança de 
Sapé em 2019.

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu em 1951 na próspera e 
acolhedora cidade de Campina Grande, PB, 
foi batizado pelos seus pais com o nome 
de Ivan Lopes da Silva, mas para o mundo 
da bola ele ficou conhecido como o zaguei-
ro “Ivan Lopes”.

A sua carreira teve início no São 
Cristovão, equipe amadora da cidade de 
Campina Grande que o revelou, passando 
pelo Trezinho e em seguida se incorporan-
do a uma geração vitoriosa denominada 
de garotos de Zé Pinheiro. Em 1970 Ivan, 
já vestindo a camisa titular do Campinen-
se Clube, foi campeão do torneio denomi-
nado de Mistão, competição que ocorreu 
paralela ao campeonato paraibano daque-
le ano.

Em 1971, 1972 e 1973 Ivan Lopes 
foi tricampeão paraibano com o manto 
rubro-negro do Campinense Clube, jogan-
do de lateral ou de zagueiro central. Ele 
era um defensor leal, que sempre visava a 
bola, tendo excelente senso de localização 
e perfeita antecipação nas jogadas. Apesar 
de não possuir grande estatura física, a 
sua impulsão no cabeceio era impressio-
nante. Soma-se a isso uma técnica refinada 
e um espírito de liderança dentro das qua-
tro linhas. Por onde passou ele foi capitão 
de equipe.

Em 1972 Ivan Lopes foi vice-cam-
peão do Norte Nordeste com a camisa 
raposeira, em uma  decisão através de 
penalidades máximas contra a equipe do 
Sampaio Correia, em jogo realizado no 
Estádio Nhozinho Santos, em São Luis, MA. 

Importante aqui frisar, que a campanha 
da equipe paraibana  foi superior ao time 
maranhense nos pontos conquistados e no 
saldo de gols. Coisas do nosso futebol.

O seu bom futebol já havia ultrapassa-
do as divisas de nosso estado, quando foi 
contratado e transferido para a Sociedade 
Esportiva Tiradentes, de Teresina, PI, equi-
pe que atingiu grande destaque na meta-
de da década de setenta. Depois de uma 
excelente temporada no Piauí, o nosso ho-
menageado foi transferido para defender 
as cores do tradicional Fortaleza Esporte 
Clube. Nessa época, ele foi considerado um 
dos melhores laterais do Nordeste.

Em Fortaleza, onde até hoje a torci-
da lembra de suas jogadas com técnica 
refinada, Ivan Lopes também defendeu 
as cores do Ferroviário Atlético Clube, 
sempre usando a braçadeira de capitão. E 
como o bom filho sempre retorna ao lar, o 
nosso craque retornou para a Paraíba para 
defender as cores do Treze Futebol Clube 
e encerrar a sua destacada carreira como 
atleta.

Como treinador da base do Campinen-
se Clube e do Treze Futebol Clube, Ivan Lo-
pes ajudou a revelar vários bons jogadores 
nessas duas agremiações. O seu conheci-
mento adquirido em campo ajudava muito 
na revelação de novos talentos.

Ivan Lopes também levou o seu co-
nhecimento para a AGAP – PB, Associação 
de Garantia ao Atleta Profissional de Fu-
tebol, quando presidiu aquela importante 
instituição por dois mandatos ajudando 

e protegendo os ex-atletas de futebol do 
nosso sofrido estado.

Quando foi agora no mês de fevereiro 
de 2021, com 69 anos de idade, o nosso 
craque, que estava internado em um dos 
hospitais da cidade de Campina Grande, 
não resistiu ao novo coronavírus e faleceu.

Ivan Lopes nos deixou um grande 
legado da época em que jogador de futebol 

não ganhava dinheiro, não recebia o apoio 
material e estrutural existente hoje, mas 
possuía bastante intimidade com a bola.

Para nós torcedores, cronistas e des-
portistas paraibanos, ficou a certeza de 
que Ivan Lopes da Silva, o popular “Ivan 
Lopes”, escreveu o seu nome com tintas 
douradas e perpétuas na brilhante história 
do futebol paraibano.

Você se lembra de Ivan Lopes?
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O volante Luciano Ítalo, de 18 anos, que se destacou na Copa do Nordeste Sub-20 do ano passado, vestindo a camisa da Desportiva Perilima, acabou de assinar contrato com o Fortaleza

Foto: Ramon Smith/Perilima
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Entidade fala das dificuldades enfrentadas ao longo da pandemia para concluir o mais importante campeonato

O Campeonato Brasileiro 
mais tumultuado do século, o 
“Brasileirão da covid” chegou 
ao fim nesta quinta-feira(25) 
com sentimento de alívio 
para a CBF e os clubes. A ma-
ratona de 380 jogos concen-
trados em pouco mais de seis 
meses foi considerada por to-
dos como uma espécie de su-
foco necessário. O calendário 
congestionado, os desfalques 
gerados pelo novo corona-
vírus e o desgaste dos times 
foram prejuízos menores do 
que cancelar a competição e 
abrir mão de verbas de trans-
missão e patrocínio.

“Mais do que um alívio, 
terminar o Brasileirão é um 
sentimento de sucesso e de 
coragem. Não houve nenhum 
outro calendário no mundo 
que não tenha sido encurta-
do ou com torneios cancela-
dos. Tivemos gestão capaz 
de enfrentar a crise”, disse ao 
Estadão o secretário geral da 
CBF, Walter Feldman.

A coragem teve um pre-
ço. Alguns times encararam 
surtos de covid-19, alguns 
com cerca de 20 casos si-
multâneos, como Flamengo, 
Palmeiras e Goiás. A falta de 
datas no calendário atrasou 
diversos jogos e fez com que 
somente na 36.ª rodada todos 
os times tivessem o mesmo 
número de partidas disputa-
das. Teve futebol no domin-
go de carnaval e equipes que 
entraram em campo somente 
dois dias depois do compro-
misso anterior.

“Se o futebol não tivesse 
voltado, o desemprego nos 
clubes seria gigantesco. Eles 
estariam em uma condição 
pré-falimentar. O público tam-
bém não teria divertimento. 
Mais do que nunca, o futebol 
se tornou fundamental”, disse 
Feldman. Para compensar a 
falta de bilheteria nos jogos, a 
CBF abriu o cofre. A entidade 
abriu uma linha de crédito de 
R$ 100 milhões para os times 
da Série A e bancou todos os 
testes de covid-19.

“A maior contribuição da 

Ciro Campos e
Fábio Hecico
Agência Estado

Fim do tumultuado Brasileirão
traz alívio para comando da CBF

CBF é manter a estabilidade 
das competições previstas 
no calendário, garantindo 
aos clubes o cumprimento de 
seus contratos de patrocínio 
e direitos de transmissão”, 
disse o presidente da entida-
de, Rogério Caboclo. Antes de 
cada rodada, todos os joga-
dores, membros da comissão 
técnica e árbitros passaram 
por exames PCR.

A falta de dinheiro e os 
seguidos desfalques causados 
pelo coronavírus levaram os 
clubes a apostarem nas cate-
gorias de base O Santos, por 
exemplo, até escalou o atacan-
te Ângelo, de apenas 15 anos. 
Um estudo do Centro Interna-
cional de Estudos de Espor-
te, na Suíça, comprovou essa 
mudança. Em comparação ao 
Brasileirão de 2019, a presen-
ça de jogadores revelados nos 
próprios clubes aumentou de 
14,7% para 18,5%. Por outro 
lado, houve uma redução na 
quantidade de jogadores re-
cém-contratados escalados. 
Caiu de 46,7% para 41,8%.

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Classificação Final do Campeonato Brasileiro da Série A

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º Flamengo 71 38 21 8 9 68 48 20
2º Internacional 70 38 20 10 8 61 35 26
3º Atlético-MG 68 38 20 8 10 64 45 19
4º São Paulo 66 38 18 12 8 59 41 18
5º Fluminense 64 38 18 10 10 55 42 13
6º Grêmio 59 38 14 17 7 53 40 13
7º Palmeiras 58 38 15 13 10 51 37 14
8º Santos 54 38 14 12 12 52 51 1
9º Athletico-PR 53 38 15 8 15 38 36 2
10º Bragantino 53 38 13 14 11 50 40 10
11º Ceará 52 38 14 10 14 54 51 3
12º Corinthians 51 38 13 12 13 45 45 0

13º Atlético-GO 50 38 12 14 12 40 45 -5
14º Bahia 44 38 12 8 18 48 59 -11
15º Sport-PE 42 38 12 6 20 31 50 -19
16º Fortaleza 41 38 10 11 17 34 44 -10
17º Vasco 41 38 10 11 17 37 56 -19
18º Goiás 37 38 9 10 19 41 63 -22
19º Coritiba 31 38 7 10 21 31 54 -23
20º Botafogo 27 38 5 12 21 32 62 -30

O Flamengo repetiu a dose de 2019 e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2020, depois de 380 jogos envolvendo os 20 participantes, uma das competições mais complicadas,segundo a CBF

A conquista do título 
brasileiro deve dar condi-
ções para Rogério Ceni fa-
zer mudanças no Flamengo 
para o restante de 2021. 
Após duas temporadas vi-
toriosas, o grupo poderá 
sofrer alterações principal-
mente na defesa e no meio 
de campo. O Flamengo con-
quistou o bi após perder de 
2 a 1 para o São Paulo, mas 
ser beneficiado com oem-
pate sem gols entre Inter e 
Corinthians.

A lateral-direita po-
derá ser retomada por Ra-
finha, integrante do time 
campeão da Copa Liberta-
dores de 2019. Depois de 
uma temporada no Olym-
piacos, o jogador está de 
férias no Rio e o clube da 
Gávea já apresentou um 
contrato de um ano aos re-
presentantes do atleta.

Em pouco tempo de 
Flamengo, Ceni encontrou 
novas funções para Diego 
e Arão. O veterano meio-
campista deixou a armação 
para Arrascaeta e Everton 
Ribeiro e passou a atuar 
como volante, enquanto 
Arão foi deslocado para a 
zaga central. Os dois tive-
ram bom desempenho, mas 
a diretoria quer encontrar 
nomes fortes para enrique-
cer o plantel.

No meio-campo, en-
quanto Gerson e Arrascaeta 
mantêm bom nível, Everton 
Ribeiro teve uma tempora-
da bastante irregular, prin-
cipalmente depois que foi 
convocado para a seleção 
brasileira. Mais um arma-
dor está na lista de reforços 
para a nova temporada.

Rogério Ceni
deve fazer
mudanças
no Flamengo

Felipe Rosa Mendes
Agência Estado

Artilheiro

Claudinho se consagra no Brasileirão

A disputa acirrada na última rodada 
do Brasileirão não se restringiu à briga 
pelo título, entre Flamengo e Internacio-
nal. Também havia expectativa quanto à 
definição do artilheiro do campeonato. 
Afinal, quatro jogadores chegaram à 38.ª 
rodada com chances de ficar com esta 
honraria. Claudinho, Luciano, Marinho e 
Thiago Galhardo somavam 17 gols cada 
antes de a bola rolar na noite desta quin-
ta-feira.

Do quarteto, apenas Claudinho e 
Luciano balançaram as redes no último 
jogo de Red Bull Bragantino e São Paulo, 
respectivamente, e dividiram o prêmio, 
ontem, na cerimônia de premiação do 
Brasileirão.

Titulares nesta rodada final, os dois 
atacantes chegaram aos 18 gols. Galhar-
do entrou em campo somente aos 24 mi-

nutos do segundo tempo e teve poucas 
chances para deixar sua marca nesta noi-
te. Marinho sequer usufruiu desta opor-
tunidade. Diagnosticado com covid-19, 
o jogador do Santos foi vetado do duelo 
contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Claudinho marcou o seu 18º gol 
aos 7 minutos do segundo tempo e foi o 
responsável pela vitória do Bragantino 
sobre o Grêmio por 1 a 0. Seu time ter-
minou o campeonato num honroso 10º 
posto, após correr risco de rebaixamen-
to. E o meia-atacante pode terminar o 
Brasileirão com diversos prêmios indi-
viduais, como revelação ou mesmo o de 
melhor jogador da competição.

Sem futuro definido, o jogador de 24 
anos pode atuar na Europa na sequência 
do ano. E já está sendo considerado para 
futuras convocações da seleção brasi-
leira. Se não se transferir para o Velho 
Continente, deve acertar com um clube 

de maior peso e tradição na-
cionais.

Luciano, por sua vez, se 
consolida como um dos prin-
cipais atacantes do Brasil, após 
frustrar expectativas em suas pas-
sagens por Corinthians e Grêmio. 
O jogador marcou seu 18º gol em 
cobrança de falta, ainda no primeiro 
tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Fla-
mengo, que veio a se sagrar bicampeão 
nesta quinta

O gol ajudou o São Paulo a asse-
gurar a quarta colocação da tabela, 
sacramentando a vaga direta na fase 
de grupos da Copa Libertadores. 
Além disso, levou o time ao topo 
da artilharia após quase 20 anos. 
O último a fazer isso foi Luiz Fa-
biano em 2002. Na época, com 19 
gols, empatou na lista de goleado-
res com Rodrigo Fabri, do Grêmio.

Claudinho, do 
Bragantino (foto), 

ao lado de Luciano, 
do São Paulo, foram 
os artilheiros do 
Brasileirão 2020
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Dor da espera por pessoa desaparecida desperta impotência, culpa, medo e tristeza, mas traz sentimento de esperança e fé

Luto da dúvida é uma perda 
aberta e sem tempo definido

“Nenhum corpo foi encon-
trado. No meu coração não existe 
luto, apenas esperança. Há tantas 
histórias de reencontros depois de 
anos que fortalecem o meu cora-
ção. Apesar de toda angústia e so-
frimento pela ausência de respos-
tas, escolhemos não viver um luto 
enquanto tivermos esperança e fé”, 
desabafou a jornalista Neide Dona-
to, tia do educador físico e jogador 
de vôlei Daniel Alexandre Sousa da 
Silva, de 34 anos, desaparecido há 
quase cinco meses. Esse é o senti-
mento de quem vive a angústia de 
ter um familiar ou amigo desapare-
cido, o chamado luto da dúvida ou 
presumido.

O jovem desapareceu no dia 
29 de setembro de 2020, no Geisel, 
bairro da capital paraibana onde 
sempre viveu desde a infância. A fa-
mília e amigos fizeram uma mobili-
zação nas redes sociais, mas até o 
momento só apareceu pistas falsas 
de seu paradeiro. A família garante 
que Daniel não é envolvido com ne-
nhum tipo de criminalidade.

“Ele saiu de casa pela manhã 
como se fosse ao mercado, levou 
apenas o celular e desde então não 
foi mais visto. Como ele é bem ca-
seiro, a avó começou a sentir falta. 
Ao anoitecer, procuramos a Dele-
gacia de Crimes Contra a Pessoa da 
Capital. A polícia e a imprensa fo-
ram maravilhosos, nos deram todo 
o apoio e assistência, mas têm coi-
sas que fogem ao controle humano 
e entendemos isso”, informou a 
jornalista.

A psicóloga Alessandra Pereira 
explica que o luto da dúvida é uma 
perda aberta sem tempo defini-
do, tornando-se um processo mais 
complexo que o luto. A dor da espe-
ra oscila entre vários sentimentos, 
como impotência, culpa, medo, tris-
teza, mas também se fortalece com 
o sentimento de esperança e fé.

“A pessoa vive na dúvida até 
que o desaparecimento tenha um 

Aforismo
“Os sentimentos precisam ser sentidos, 

expressados. Segurar, reprimir e guardar o 
sofrimento, a angústia é algo que pode nos 

levar a um adoecimento físico ou emocional”

(Renata Toscano)

956 — Teofilacto, patriarca de Constantinopla
1712 — Bahadur I, imperador mogol indiano
2011 — Moacyr Scliar, escritor brasileiro
2015 — Ivanildo Viana, jornalista e radialista (PB)

Mortes na História

Obituário

Martha Stewart
17/2/2021 – Aos 98 anos. Atriz conhe-
cida por estrelar os filmes ‘Êxtase do 
Amor’ e ‘No Silêncio da Noite’. Conheci-
da por seus papéis em filmes clássicos 
de Hollywood dos anos de 1940 e 50, 
fez sua estreia no cinema na comédia 
musical de 1945 ‘Doll Face’. Também foi cantora. Uma 
apresentação no Stork Club, em Manhattan, a levou à des-
coberta por um caçador de talentos de Hollywood. Atuou 
na Broadway, em ‘Park Avenue’, de 1946 a 1947.

Foto: Istoé Gente

Aruká Juma
17/2/2021 – Pela covid-19. Último ancião 
do povo Juma. Ficou internado cerca de 
um mês devido à doença. Deixou três fi-
lhas, netos e bisnetos. Ele foi um dos sete 
sobreviventes do massacre no Rio Assuã, 
no sul do Amazonas, em 1964. O ataque 
foi perpetrado por comerciantes interessados na sorva e na 
castanha do território Juma. Mais de 60 pessoas foram as-
sassinadas. No fim dos anos de 1990, ele conquistou o reco-
nhecimento de seu território e virou um símbolo de luta e 
resistência dos povos indígenas da Amazônia. Estima-se que 
no século XVIII existiam 15 mil indivíduos do povo Juma. Em 
2002 restavam apenas cinco indivíduos: um pai com suas 
três filhas e uma neta. Os Juma são falantes de uma língua 
Tupi-Kagwahiva, a mesma dos povos Uru-eu-Wau-Wau, 
Amondawa, Tenharim e Parintitim.

Foto: Reprodução

Victorino Nhany
17/2/2021 – Aos 62 anos, em Luanda (An-
gola). Ex-secretário-geral da União Nacio-
nal para a Independência Total de Angola 
(Unita) e deputado da Assembleia Nacio-
nal. General reformado, integrou as Forças 
Armadas Angolanas (FAA) e foi chefe da Di-
visão de Logística do Estado Maior.

Foto: Correio Kianda

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

# Caixões lançados ao mar
Um deslizamento de terra em uma falésia que abrigava um 
cemitério vertical na cidade de Camogli, na província de Gê-
nova, na Itália, acabou lançando ao mar cerca de 200 cai-
xões e destruiu duas pequenas capelas no local no último 
dia 22. O incidente ocorreu por conta da erosão da falésia 
e funcionários relataram que estavam monitorando toda a 

Breves & Curtas

área porque começaram a sentir leves tremores e “barulhos 
anormais” nos últimos dias.

# Conspiração para assassinato I
Novas alegações em torno do assassinato de Malcolm X, lí-
der dos direitos civis nos Estados Unidos, foram tornadas 
públicas no último dia 20 em uma carta de um ex-oficial de 
polícia já falecido. A carta afirma que o Departamento de Po-
lícia de Nova Iorque participou de uma conspiração com o 
FBI que acabou levando à morte de Malcolm X, em 1965.

# Conspiração para assassinato II
Reggie Wood, primo do ex-oficial da polícia nova-iorquina, 
Raymond Wood, disse durante uma coletiva de imprensa 
que seu falecido primo confessou a ele que havia sido pres-
sionado por seus supervisores para atrair dois membros da 
segurança de Malcolm X para cometer crimes que resulta-
ram em suas prisões poucos dias antes do tiro fatal do ícone 
dos direitos civis, no Audubon Ballroom, no Harlem.

# Órfãos do feminicídio
O aumento de casos de feminicídio no país cria um drama 
paralelo, o das crianças que perdem a mãe para a violên-
cia e o pai para a prisão. A cada ano, o feminicídio deixa 
duas mil crianças órfãs no Brasil, segundo levantamento do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As consequências 
emocionais dessas perdas costumam acompanhá-las ao 
longo da vida.

# Bibi Ferreira no YouTube
A última peça de teatro estrelada pela atriz, cantora, direto-
ra e produtora carioca Bibi Ferreira (1922-2019), a comédia 
política ‘Às Favas com os Escrúpulos’ chegou à rede (You-
Tube) no último dia 13, dia em que a artista saiu de cena 
há dois anos, vítima de uma parada cardíaca aos 96 anos. 
Escrita e coestrelada por Juca de Oliveira, o espetáculo é um 
vaudeville sobre as artimanhas de um deputado corrupto 
que tenta desviar verba pública enquanto mantém um caso 
extraconjugal com sua secretária.

Foto: Divulgação

desfecho, seja com o aparecimento 
da pessoa ausente ou a confirma-
ção de sua morte. Apesar de todo o 
sofrimento, os familiares se fortale-
cem na fé e na esperança do reen-
contro”, explicou a psicóloga.

Para reagir diante da incerteza, 
as pessoas que possuem familiares 
ou amigos desaparecidos procuram 
dar sentido à vida criando recursos 
internos e externos. “O que é um 
recurso interno? É a forma que en-
contramos para não desabar diante 
das circunstâncias. A pessoa desa-
parecida passa a viver dentro de 
nós. São nossas memórias afetivas 
que nos mantêm de pé, aflorando 
a nossa capacidade de resiliência. 
Um exemplo de recurso externo é 
dar continuidade aos projetos da 
pessoa desaparecida, ocupando um 
lugar temporário”, exemplificou.

É assim que Maria de Lour-
des de Sousa, de 80 anos e avó de 
Daniel, procura viver seus dias de 
espera. “Todos os netos estão bem, 

só está faltando um. Têm dias que 
acordo um pouco triste, em outros 
fortaleço minha fé indo à igreja. 
Essa dor uniu nossa família ainda 
mais. Deus sempre será nossa for-
taleza. Espero que a nossa história 
sirva de inspiração para outras fa-
mílias”, afirmou.

A especialista enfatiza que 
não há fórmula pronta para lidar 
com o desaparecimento de uma 
pessoa querida, pois cada expe-
riencia é muito individual e sub-
jetiva, mas o apoio no momento 
de fragilidade é fundamental. “De-
vemos ter a sensibilidade que foi 
uma separação repentina e ines-
perada de alguém que você ama. O 
mais importante é acolher a dor da 
pessoa que vive o luto da dúvida, 
ouvindo suas angústias. Por mais 
que o tempo passe, não devemos 
julgá-la por continuar tendo espe-
rança, pois manter a fé e esperança 
dá sentido à vida de quem aguarda 
por respostas”, finalizou.

Daniel Alexandre Sousa da Silva, de 34 anos, está desaparecido desde setembro do ano passado

Mais de 30 desaparecidos
Em João Pessoa, esse tipo de ocorrência é investigado 

pela Delegacia de Crimes Contra Pessoa (DCCPes), localizada 
na Central de Polícia Civil, no Geisel, bairro onde Daniel está 
desaparecido. Do dia 1º de janeiro até o momento, 31 bole-
tins relacionados a pessoas desaparecidas foram registrados.

“O delegado Víctor Melo está à frente dessa diligência, 
mas recentemente foi afastado por ter sido acometido pela 
covid-19, por isso não podemos precisar o quantitativo de 
casos solucionados, mas podemos atestar que a maioria foi 
elucidada”, disse a delegada adjunta Emília Ferraz, que ocupa 
temporariamente a função do delegado.

Na Paraíba, o desaparecimento de uma pessoa pode ser 
registrado de forma presencial, em uma delegacia física, ou 
por meio da Delegacia Online (www. delegaciaonline.pb.gov.
br). A Delegacia de Crimes Contra Pessoa da Capital conta 
com o apoio de diversos órgãos da segurança pública para 
que seja solucionado o mais rápido possível.

“O primeiro passo é acolher o familiar do desaparecido, 
pois sabemos que a dor por falta de informação é muito gran-
de. A partir do registro da ocorrência no Sistema do Programa 
Policial, cuja função é interligar as informações de todas as 
delegacias, encaminhamos a equipe plantonista mais próxi-
ma da localidade do desaparecimento. Levantamos os dados 
relacionados à investigação: depoimento das pessoas mais 
próximas, rastreamos o número de telefone através do serviço 
de inteligência, verificamos as câmeras na Semob para traçar 
o último trajeto. A investigação só finda quando localizamos 
o desaparecido, vivo ou com a consumação de sua morte. 
Se o caso não for elucidado em 72 horas, transformamos em 
inquérito policial”, esclareceu.

A maioria dos desaparecimentos acontece de forma vo-
luntária. “Geralmente as pessoas desaparecidas são maiores 
de idade. O desaparecimento de crianças no estado é raro, 
quando acontece está relacionado a alguma disputa judicial 
pela guarda do menor. Os dois últimos casos elucidados, por 
exemplo, eram pessoas que tinham problemas com depen-
dência química que teriam saído de casa, pois descobriram 
que a família ia fazer uma internação compulsória”.

Os casos devem ser informados à polícia o mais rápido 
possível. É necessário repassar fotos e descrição física do 
procurado. Também é importante informar se o desapareci-
do usa remédios controlados, tem histórico de tentativa de 
homicídio ou envolvimento com drogas. Além das investiga-
ções realizadas pelos policiais civis paraibanos, os registros 
cruzados com bancos de dados de outros estados também 
facilitam o encontro de desaparecidos. Com isso, há maior 
eficiência na busca, já que autoridades policiais de outras 
unidades da Federação também podem ser informadas dos 
desaparecimentos de residentes na Paraíba.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00011/2021, do tipo menor preço por item, para contratação profissionais na área 
de saúde (pessoa física), para o centro de treinamento de Covid-19, cuja abertura será no dia 
16.03.2021 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-
1180,  pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 26 de fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00012/2021,  do tipo menor preço global, para elaboração do projeto do açude 
abobora, no município de Aguiar, cuja abertura será no dia 16.03.2021 às 16:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar—PB. O edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180,  pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 26 de fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portalcompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. 
Abertura da sessão pública: 09:30 horas do dia 11 de Março 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. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portalcompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 26 de Fevereiro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portalcompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 11 de Março 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. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.portalcompraspublicas.com.br. 

Alagoa Nova - PB, 26 de Fevereiro de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
 AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Torna público a alteração do valor do item 4 e do valor total estimados divulgado no Edital e no 

www.comprasgovernamentais.gov.br do referido edital, tendo sido alterado no edital e no sistema.
Alagoa Nova - PB, 26 de Fevereiro de 2021

TATIARA GOMES DE ALMEIDA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00003/2021
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 12 DE MARÇO DE 2021,lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 26 de fevereiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de insumos Médico Injetáveis, destinados ao Hospital Mu-

nicipal e aos ESF’s deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. 
DOTAÇÃO: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2005.2025 – Manutenção do Pro-
grama de Atenção Básica – PAB FIXO 10.302.2020.2029 – Manter as Atividades dos Serviços 
Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 – Manter Ativ. de Média e Alta Complexidade Amb. Hosp. 
3.3.90.30.03 – Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara eCT Nº 00017/2021 - 24.02.21 - A 
COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 84.097,00; CT 
Nº 00022/2021 - 26.02.21 - PHOSPODONT LTDA - R$ 4.011,00; CT Nº 00023/2021 - 26.02.21 - 
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 7.320,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Médico Hospitalar, destinados ao Hospital Municipal 

e aos ESF’s deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, e PAB FIXO: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.2005.2025 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB FIXO 10.302.2020.2029 – 
Manter as Atividades dos Serviços Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 – Manter Ativ. de Média e 
Alta Complexidade Amb. Hosp. 3.3.90.30.03 – Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab.. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: 
CT Nº 00018/2021 - 25.02.21 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 110.715,45; CT 
Nº 00021/2021 - 25.02.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA-ME - R$ 62.480,88; CT Nº 00025/2021 - 26.02.21 - PHOSPODONT LTDA - R$ 14.641,50; CT Nº 
00026/2021 - 26.02.21 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 9.264,00; CT Nº 00027/2021 - 26.02.21 - HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, CO-
MERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE - R$ 101.400,00; CT Nº 00028/2021 
- 26.02.21 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 62.838,65; CT Nº 00030/2021 - 26.02.21 - MODERNA 
HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 20.660,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material Odontológicos de Consumo e Permanente, para 

suprir as necessidades dos ESF´s, deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS, MAC, SB e PAB FIXO: 06.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2005.2025 – Manutenção do Programa de Atenção Básica 
– PAB FIXO 10.301.2005.2044 – Manutenção do Programa Saúde Bucal – SB 10.302.2020.2029 
– Manter as Atividades dos Serviços Públicos de Saúde 10.302.2020.2047 – Manter Ativ. de Média e 
Alta Complexidade Amb. Hosp. 3.3.90.30.03 – Mat. Médico Hosp. Odont. e Lab. 4.4.90.52.01 – Equi-
pamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e:CT Nº 00019/2021 - 24.02.21 - DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP - R$ 88.116,41; CT Nº 00029/2021 - 26.02.21 - CRM 
COMERCIAL LTDA - R$ 3.096,80; CT Nº 00031/2021 - 26.02.21 - D-X INDUSTRIA, COMERCIO, 
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 15.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, para abastecer a frota de veículos perten-

centes e/ou locados a esta edilidade. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. 
DOTAÇÃO: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO 04.122.1002.2003 – Manutenção das Atividades do 
Gabinete do Prefeito 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – Manutenção 
das Ativ. da Secretaria de Administração 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.1002.2008 
– Manutenção das Ativ. da Secretaria de Finanças 05.00 – SECRETARIA EDUCAÇÃO E CUL-
TURA 12.361.2008.2012 – Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 
12.361.2008.2014 – Manter Atividades da Educação Básica – MDE 06.00 – FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – S.M.S 10.301.0005.2025 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB 
FIXO 10.302.2020.2028 – Manutenção das Atividades dos Serviços de Urgências – SAMU 
10.302.2020.2029 – Manter as Ativ. dos Serviços Públicos de Saúde 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA – SMTS 08.244.2004.2037 – Manter Ativ. da Secretaria de Ação Social. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara 
e: CT Nº 00024/2021 - 26.02.21 - CAVALCANTE E SILVA LTDA - R$ 1.132.665,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 04.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, às 08h30min, do dia 12.03.2021, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
MATERIAIS DE LIMPEZA e HIGIENE PESSOAL, destinados à manutenção do Gabinete da Prefeita, 
Secretarias Municipais e ao Fundo Municipal de Saúde, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: 
www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 26 de fevereiro de 2021.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 06.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 08h30min, do dia 16.03.2021, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios, destinados aos atendimentos da MERENDA ESCOLAR / PNAE / PETI / CRAS 
/ PROJOVEM / IDOSOS / CESTAS BÁSICAS / CRECHE MUNICIPAL / CASA DE APOIO e FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, exercício 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min, dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 26 de fevereiro de 2021.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha – PB, às 14h00min, do dia 12.03.2021, licitação modali-
dade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de 
CARNES BOVINA, FRANGO, PEIXE e LINGÜIÇA, destinados ao PETI, CRECHE, PRO JOVEM, 
CRAS, CASA DE APOIO, MERENDA ESCOLAR e demais setores da Administração, exercício 
2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min, dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 26 de fevereiro de 2021.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de lubrificantes para utilização 
em veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via 
locação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: 
http://aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br

Aroeiras - PB, 26 de fevereiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para fornecimentos 
de peças e acessórios novos e genuínos/similar, por percentual de desconto oferecido das linhas, 
Renault, Citroen, Fiat, Mercedes-Benz, Nissan e etc., destinados a utilização em veículos e equi-
pamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da municipalidade via locação. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Aroeiras - PB, 26 de fevereiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de Pessoa(s) Física(s) ou Jurídica(s) para lo-
cação de veículos destinados as diversas Secretarias e Fundos Municipais. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Aroeiras - PB, 26 de fevereiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento das demandas daSecretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 11 de março de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas 
do dia 11 de março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 26 de fevereiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL 
- BLL, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS 
PARA ATENDIMENTO DA FROTA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AREIA/
PB. Abertura da sessão publica: 13:00 horas do dia 15 de Março de 2021. Início da fase de lances: 
13:30 horas do dia 15 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 
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) 33621237. E-
-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; BOLSA DE 
LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 26 de Fevereiro de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL 
- BLL, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material medico hospitalar 
destinados ao abastecimento das Unidades Básicas de Saúde e Hospital Municipal Dr. Hercilio 
Rodrigues. Abertura da sessão publica: 07:30 horas do dia 12 de Março de 2021. Início da fase de 
lances: 08:00 horas do dia 12 de Março 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; Decreto Federal 
nº 7.892/13; 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) 
33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.
br; BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 26 de Fevereiro de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 012/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.. Data de abertura: 
10/03/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 26 de fevereiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 013/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS. Data de abertura: 
11/03/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 26 de fevereiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados a manutenção da merenda 
escolar e demais secretarias e programas da administração pública do Município de Borborema – 
PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 01/03/2021 no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 11/03/2021 às 08h01min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda 
a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Borborema/PB, sito a 
Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, Telefone: (083) 3360-1010, Edital: 
http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

##DAT Borborema - PB, 25 de fevereiro de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SAÚDE (TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO) 

PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB, 
CONFORME PROPOSTA DE Nº 11429.813000/1200-03, MEDIANTE EDITAL E SEU TERMO DE 
REFERÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BELÉM E: CT Nº 00075/2020 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SER-
VIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA - CNPJ Nº 00.029.372/0002-21 
- 2º ADITIVO - PRORROGA O PRAZO POR MAIS 04 (QUATRO) MESES. ASSINATURA: 26.02.21.

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 EQUIPAMEN-
TOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA Nº 11228.592000/1200-03 do Fundo 
Nacional de Saúde. Data de abertura: 12/03/2021 às 09:00hr (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 e 14h00min 
às 18h00min. Outras informações pelo E-mail cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: www.bar-
radesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br

Barra de São Miguel – PB 26 de fevereiro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios perecíveis (CARNES E FRIOS) para atender as diversas secretarias e 
merenda escolar do município de Cachoeira dos Índios; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório: Licitação Deserta. 

Cachoeira dos Índios - PB, 25 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DE SOUSA BATISTA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE KITS ESCO-
LARES. Data de abertura: 11/03/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à 
Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 26 de fevereiro de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de gêneros alimentícios destinados 
à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB. Data e 
horário do recebimento das propostas: até às 09:50 horas do dia 12/03/2021. Data e horário do 
início da disputa: 10:00 horas do dia 12/03/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede tempo-
rária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão 
João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 26 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de material de limpeza e higiene 
destinados à todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 07:50 horas do dia 12/03/2021. Data e horário 
do início da disputa: 08:00 horas do dia 12/03/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede tempo-
rária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão 
João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 26 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de gêneros alimentícios para 
utilização na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Conceição - PB. Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 09:50 horas do dia 11/03/2021. Data e horário do 
início da disputa: 10:00 horas do dia 11/03/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 
8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.
com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede tempo-
rária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão 
João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 26 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de equipamentos de laboratório 
para a secretaria de Saúde do Município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 07:50 horas do dia 11/03/2021. Data e horário do início da disputa: 08:00 horas 
do dia 11/03/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LO-
CAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. 
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 26 de fevereiro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 12 de março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação na prestação, de forma continuada, de serviços de locação de veículos para 
ficar à disposição das diversas secretarias do Município de Conceição - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 26 de fevereiro de 2021
KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Ca-
bedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Abril de 2021, licitação modalidade Concorrência, do 
tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO ENTORNO DO PORTO DE CABEDELO/
PB. Recursos: PROPRIO/FEDERAL. 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 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 26 de Fevereiro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CHAMADA PÚBLICA 01.2021. 
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Sala da CPL 

localizada no Prédio Sede da Prefeitura Municipal à Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, Centro 
– Cuitegi/PB, às 14h00min, do dia 02.04.2021, “Chamada Pública 01.2021”, para aquisições parce-
ladas de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE. Fundamento Legal: Leis Federais 
8.666/93 / 11.947/2009 e de conformidade ao disposto nas Resoluções/CD/FNDE nº 26/2013, de 
17/06/2013 e 04/2015, de 03/04/2015 e demais legislações pertinentes. Informações: no horário 
das 08h00min às 12h00min, dos dias úteis, na Secretaria Municipal de Educação. sites: www.
cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br.

Cuitegi/PB, 24 de fevereiro de 2021. 
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
realização de exames laboratoriais diários conforme solicitações, destinados a manutenção das 
atividades do Cons. Interm. de Saúde dos Munic. do Alto Sertão Paraibano. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 009/2006. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: 
(083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 09:30horas do dia 11 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de serviços de con-
sultas e exames especializados em Oftamologia destinada às atividades do AME - CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
AME SAÚDE - CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Barão do Rio Branco, S/N - Centro - Cajazeiras - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação direta de um 
profissional especializado na área de pediatria, alergologia e exame específico destinado às ativi-
dades do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios do Alto Sertão Paraibano. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 009/2006. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado.Telefone: (083) 35314814.

Cajazeiras - PB, 26 de Fevereiro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Aquisição de testes CO-
VID–19, para a Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - R$ 18.725,00.

Damião - PB, 23 de Fevereiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de testes COVID–19, para a Secretaria de Saúde deste Município. FUNDA-

MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Damião:06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. SAUDE) –10.301.2009.2029 – MAN-
TER ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00028/2021 - 23.02.21 - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP - R$ 18.725,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00007/2021, 
onde se lê: “restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados”; 
leia-se: “sem restrição”. 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 e das 13:30 Às 17:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 26 de Fevereiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de recapeamento asfáltico do Município de Dona Inês/PB. Recursos: CR 900932/2020/MDR/CAI-
XA–PMDI. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: CLPT 
CONSTRUTORA EIRELI - Valor: R$ 287.046,22. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 26 de Fevereiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material médico hospitalar; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ENDOMED COMERCIO E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - R$ 234.813,00; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40.283,90; LG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA ME - R$ 703.259,60; MEGAMED COMERCIO LTDA - R$ 24.140,00; MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 22.668,50; NNMED DIST., 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40.668,50; PHOSPODONT LTDA 
- R$ 18.724,80; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 10.800,00.

Dona Inês - PB, 23 de Fevereiro de 2021
SOFIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material médico hospitalar. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 15.150– 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 10.301.2012.2035/10.301.0171.2061/10.301.0176.2062/10.
301.0171.2066/10.302.0176.2068,10.301.0171.2083.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00012/2021 - 23.02.21 
- ENDOMED COMERCIO E REPRES. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP - R$ 234.813,00; CT Nº 
00013/2021 - 23.02.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40.283,90; 
CT Nº 00014/2021 - 23.02.21 - LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - R$ 703.259,60; CT 
Nº 00015/2021 - 23.02.21 - MEGAMED COMERCIO LTDA - R$ 24.140,00; CT Nº 00016/2021 - 
23.02.21 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
LTDA - R$ 22.668,50; CT Nº 00017/2021 - 23.02.21 - NNMED DIST., IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 40.668,50; CT Nº 00018/2021 - 23.02.21 - PHOSPODONT 
LTDA - R$ 18.724,80; CT Nº 00019/2021 - 23.02.21 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE 
FERREIRA E CIA LTDA - R$ 10.800,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de material para 
composição do kit escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE 
SOUTO - R$ 20.464,00; BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 31.350,00; FREITAS 
& COSTA LTDA ME - R$ 9.380,00; THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME - R$ 
4.100,00.

Dona Ines - PB, 23 de Fevereiro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de material para composição do kit escolar dos alunos matriculados 

na Rede Municipal de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 06.060 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2007.2013, 12.361.2007.2014,12.361.2007.2015,12.361.0
231.2086. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona 
Inês e: CT Nº 00018/2021 - 23.02.21 - ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 20.464,00; CT 
Nº 00019/2021 - 23.02.21 - BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 31.350,00; CT Nº 
00020/2021 - 23.02.21 - FREITAS & COSTA LTDA ME - R$ 9.380,00; CT Nº 00021/2021 - 23.02.21 
- THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA MENDES EIRELI ME - R$ 4.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0012/2019

O Prefeito do Município de Dona Inês, torna público que a Tomada de Preços nº 0012/2019, cujo 
objeto é a Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de construção 
de Capela de Velório Municipal, na Rua Jose Herminio de Araújo, neste Município, foi REVOGADA 
por razões de interesse público, nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, em virtude da referida 
obra ter sido abandonada pela empresa vencedora, bem como, encontra-se vencido desde o dia 
03.02.2021 o 1º Termo aditivo ao Contrato, não havendo qualquer justificativa ou manifestação de 
interesse em continuar a execução da obra pela empresa contratada.

Dona Inês/PB, 25 de Fevereiro de 2021.
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB
AVISO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, FAZ 
SABER QUE SERÁ REALIZADO UM PROCESSO SELETIVO PARA VAGAS TEMPORÁRIAS PARA 
O QUADRO PESSOAL DA PREFEITURA DE GURJÃO. O PROCESSO SELETIVO CONTARÁ COM 
ENTREVISTAS PARA TODOS OS CARGOS, PROVA PRÁTICA PARA OS CARGOS DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL E PROVAS DE TÍTULOS PARA O NÍVEL SUPERIOR. O EDITAL E SEUS ANEXOS 
ESTARÃO DISPONÍVEIS A PARTIR DO DIA 01 DE MARÇO DE 2021 NO ROL DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO ÚNICO REGULAMENTO DO PROCESSO 
SELETIVO QUE SERÁ REALIZADO SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 
DA ÁPICE CONSULTORIA CONFORME CONTRATO ESTABELECIDO. 

TORNA PÚBLICO AINDA QUE AS INSCRIÇÕES PARA O RESPECTIVO PROCESSO SELETIVO 
ESTARÃO ABERTAS PRESENCIALMENTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO 
DAS 08:00H ÀS 12:00H DE 01 E 03 DE MARÇO DE 2021.  

GURJÃO, 26 DE FEVEREIRO DE 2021
JOSÉ ELIAS BORGES BATISTA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE IMPUGNICAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000015/2021

A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna-se públi-
co para conhecimento dos interessados, a interposição recursal ao Edital do Pregão Presencial 
00015/2021, pela empresa META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ Nº 29.903.019/0001-20, 
torna-se para o conhecimento dos interessados para querendo apresentar contra   razão a impug-
nação no prazo no legal, como também fica suspenso a abertura do certame previsto para o dia 
02/03/2021 às 08:00 horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados na 
sala de Licitação, E-mail –  cpl@igaracy.pb.gov.br

Igaracy-PB 26 de fevereiro de 2021
George Carlos Vieira Lopes

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação Temporária para o serviço de Atendimento Móvel de urgência – SAMÚ 
192. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TASSIO TA-
VARES TORRES BADU - Valor: R$ 416.562,08. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes 
Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 25 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para Agricultura Familiar, destinados a Secretaria 
de educação, demais secretarias e o Fundo Municipal de saúde do município de Igaracy–PB, Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, por conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. PROPONENTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da 
contratação: EVA TOMAZ PEREIRA - Valor: R$ 16.475,00. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 26 de Fevereiro de 2021
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00002/2021, cujo objeto é a aquisição 
de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Juarez 
Távora, e veículos locados.

EMPRESAS VENCEDORAS: GL ARAÚJO COMBUSTÍVEIS EIRELI – itens: 01,02,03 e 04, no 
valor total de R$ 1.187.050,00 (Hum milhão cento e oitenta e sete mil e cinquenta reais); e CARNEI-
RO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – itens: 
05,06,07,08,09,10 e 11, no valor total de R$ 23.890,00 (Vinte e três mil oitocentos e noventa reais).

Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 26/02/2021 – Republicado por incorreção.
 Juarez Távora, 25 de fevereiro de 2021.

MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA
PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00005/2021, cujo objeto é a aquisição 
de peças automotivas, para manutenção da frota de veículos da Prefeitura de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – lotes: 
02,05,07,08,17 e 18, no valor total de R$ 251.530,00 (Duzentos e cinquenta e um mil quinhentos 
e trinta reais); GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS 
LTDA – lotes: 01,03,04 e 19, no valor total de R$ 121.850,00 (Cento e vinte e um mil oitocentos e 
cinquenta reais); e  MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS – ME – lotes: 06,09,10,11,12,13,14,15,16 
e 20, no valor total de R$ 99.250,00 (Noventa e nove mil duzentos e cinquenta reais).

 Juarez Távora, 26 de fevereiro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
PROCESSO N.º 005/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
OBJETO: Locação de veículos, para atender as necessidades de diversas Secretarias do 

Município de Juarez Távora.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epí-
grafe a empresa LADIMIR LEAL LIRA - ME, no valor total de R$ 937.200,00 (Novecentos e trinta 
e sete mil e duzentos reais). 

 Juarez Távora(PB), 25 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
PROCESSO N.º 007/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021
OBJETO: Aquisição de peças para tratores e máquinas, para manutenção das máquinas e 

tratores pertencentes Prefeitura de Juarez Távora.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – lote 01, no valor total 
de R$ 23.450,00 (Vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais); GRANPEÇAS COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA – lote 02, no valor total de R$ 19.260,00 
(Dezenove mil duzentos e sessenta reais); e CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE 
PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – lotes 03 e 04, no valor total de R$ 23.005,00 
(Vinte e três mil e cinco reais). 

 Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
PROCESSO N.º 007/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021
OBJETO: Aquisição de peças para tratores e máquinas, para manutenção das máquinas e 

tratores pertencentes Prefeitura de Juarez Távora.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – lote 01, no valor total 
de R$ 23.450,00 (Vinte e três mil quatrocentos e cinquenta reais); GRANPEÇAS COMÉRCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA – lote 02, no valor total de R$ 19.260,00 
(Dezenove mil duzentos e sessenta reais); e CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE 
PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – lotes 03 e 04, no valor total de R$ 23.005,00 
(Vinte e três mil e cinco reais). 

 Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
PROCESSO N.º 008/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços mecânicos na 

manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juarez Távora.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe 
as empresas: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP – item 03, no valor total 
de R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais); CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS 
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – itens 01 e 04, no valor total de R$ 51.100,00 (Cinquenta 
e um mil e cem reais); e MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS – ME – item 02, no valor total de R$ 
14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais). 

 Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 06/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: LADIMIR LEAL LIRA – ME, CNPJ nº 14.718.953/0001-02.
OBJETO: Locação de veículos, para atender as necessidades de diversas Secretarias do 

Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 937.200,00 (Novecentos e trinta e sete mil e duzentos reais).
VIGÊNCIA: 12 meses.

Juarez Távora(PB), 25 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 08/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SER-

VIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.906.156/0001-97.
OBJETO: Aquisição de peças para tratores e máquinas, para manutenção das máquinas e 

tratores pertencentes Prefeitura de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 19.260,00 (Dezenove mil duzentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 26/02/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 08/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: GRANPEÇAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETÍFICA E SER-

VIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.906.156/0001-97.
OBJETO: Aquisição de peças para tratores e máquinas, para manutenção das máquinas e 

tratores pertencentes Prefeitura de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 19.260,00 (Dezenove mil duzentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 26/02/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 10/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP, CNPJ nº 

02.044.971/0001-69.
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços mecânicos na 

manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 37.000,00 (Trinta e sete mil reais).
VIGÊNCIA: 26/02/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 12/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: MARIA JOELMA MARINHO VIEGAS - ME, CNPJ nº 09.508.226/0001-72.
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços mecânicos na 

manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 14.800,00 (Quatorze mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 26/02/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 09/2021
PREGÃO PRESENCIAL 

N.º 00003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 20.335.256/0001-67.
OBJETO: Aquisição de peças para tratores e máquinas, para manutenção das máquinas e 

tratores pertencentes Prefeitura de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 23.005,00 (Vinte e três mil e cinco reais).
VIGÊNCIA: 26/02/2021 a 31/12/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de fevereiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
fornecimento de materiais de uso médico hospitalar para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Jericó/PB. Abertura da sessão publica: 08:00 horas do dia 12 
de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:30 horas do dia 12 de Março 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 26 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos de 
uso médico hospitalar para atender a demanda da secretaria municipal de saúde do município de 
jericó/PB. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 10 de Março de 2021. Início da fase de 
lances: 10:30 horas do dia 10 de Março 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 07:30 
as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 26 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimentos parcelado de medicamentos da Farmácia Básica, para atender a 
demanda da secretaria municipal de Saúde de Jericó/PB. Abertura da sessão publica: 08:30 horas 
do dia 10 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 10 de Março 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 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 26 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar 123/06 e 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Tomada 
de Preços do tipo Menor Preço GLOBAL objetivando Aquisição de peças automotivas novas, em 
sessão pública para abertura dos envelopes que realizar-se-á as 09:00hs do dia 16/03/2021, na 
sala da CPL, localizado no  prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores informações e 
aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou de forma eventual no 
endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Mari-PB, 25 de fevereiro de 2021.
JOAÃO ACASSIO NASCOIMENTO DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Município de Manaíra 
Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a licitação sob modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de consumo, didático e expediente 
destinado as diversas secretarias do município de Manaíra/PB. Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 11:30hs/min do dia 12/03/2021. Data e horário do início da disputa: 11:45hs/min 
do dia 12/03/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal 
de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser 
fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 26 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
RETIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, torna público a RETIFICAÇÃO do Aviso do Edital do 
Pregão Eletrônico Nº 00003/2021, que tem como objeto: Aquisição de material didático e expediente 
destinado ao programa brincando com o esporte no município de Manaíra/PB. Dessa forma onde 
se lê: Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:30hs/min do dia 09/03/2021. Data e 
horário do início da disputa: 11:45hs/min do dia 09/03/2021. Leia-se Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 09:15hs/min do dia 12/03/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/
min do dia 12/03/2021. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.
br. Modo de Disputa: Aberto

Manaíra – PB, 26 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 00001/2021
OBJETO: Credenciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante docu-

mentação, de serviços especializados de Médico para Programa UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (UBSF), NO DISTRITO DO SOCORRO, atendendo as necessidades do Município 
de Olho D’água-PB.

CONTRATADA: SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ nº 39.366.196/0001-78.
VALOR MENSAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos dos Artigos 25, II, § 1º. 
Ratifico o presente processo nos termos da lei
Publique-se. Cientifique-se.

Olho Dagua– PB, 26 de fevereiro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licita-

ção, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021, do tipo menor preço global, para Reforma  da Unidade 
Básica de Saúde no Distrito do Socorro, no município de Olho D’água-PB, atendendo a Proposta nº 
11471.4510001/20-002, cuja abertura será no dia 17.03.2021 às 14:00 horas, na sala de licitações 
deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário 
das 08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 26 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Processo Inexigibilidade nº 00001/2021. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’água-PB
CONTRATADA: SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - CNPJ nº 39.366.196/0001-78. 
OBJETO: Credenciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante docu-

mentação, de serviços especializados de Médico para Programa UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA (UBSF), NO DISTRITO DO SOCORRO, atendendo as necessidades do Município 
de Olho D’água-PB.

VALOR MENSAL: R$ 13.000,00 (treze mil reais).
VALOR GLOBAL: R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais).

Olho Dagua-PB – PB, 19 de Fevereiro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

 Prefeita Municipal 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Aviso de licitação Deserta

Pregão Presencial nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, através do Pregoeiro torna público que a licitação 

na modalidade Pregão Presencial nº 00012/2021 com objeto, Aquisição de combustíveis e óleo 
lubrificantes, não compareceu nenhum interessado ao certame, sendo considerada licitação Deserta.

Pedra Branca-PB, 26 de fevereiro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00016/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00016/2021, por 

menor preço por itens, com objeto, serviços de exames por imagem. Abertura dia 11/03/2021 às 10:00 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 26 de Fevereiro de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 
Nº 00017/2021

Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00017/2021, por 
menor preços unitário, com objeto, Aquisição de combustíveis e óleo lubrificantes. Abertura dia 
11/03/2021 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital 
encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail 
pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 26 de Fevereiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Locação de um veículo, emplacado, revisado, em bom estado de conservação, com 

ar condicionado, com no mínimo 75cv de potência, que transporte no mínimo 4 (quatro) pessoas, 
Para ficar à disposição da Câmara Municipal  de Pedra Brancas-PB por 2 meses, conforme espe-
cificações no contrato, pela contratação direta da empresa FF LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI 
- ME – CNPJ nº 30.058.024/0001-62, com o valor mensal de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais 
e valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca -  PB, em 15 de  fevereiro de 2021.

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara
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CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Câmara  Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

artigo 24, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação da 
Câmara, e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 
0001/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Locação de um veículo, emplacado, 
revisado, em bom estado de conservação, com ar condicionado, com no mínimo 75cv de potência, 
que transporte no mínimo 4 (quatro) pessoas, Para ficar à disposição da Câmara Municipal  de Pedra 
Brancas-PB por 2 meses, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa 
FF LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - ME – CNPJ nº 30.058.024/0001-62, com o valor mensal 
de 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais e valor global de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Pedra Branca -  PB, em 15 de  fevereiro de 2021.
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 0001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - FF LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI - ME – CNPJ nº 30.058.024/0001-62.
Locação de um veículo, emplacado, revisado, em bom estado de conservação, com ar condicio-

nado, com no mínimo 75cv de potência, que transporte no mínimo 4 (quatro) pessoas, Para ficar à 
disposição da Câmara Municipal  de Pedra Brancas-PB por 2 meses.

VALOR MENSAL R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
VALOR GLOBAL  R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA:  16.04.2021.

Pedra Branca -  PB, em 16 de  fevereiro de 2021.
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00018/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00018/2021, por menor 

preço por item, com objeto é Aquisição de material de expediente. Abertura dia 12/03/2021 às 08:30 
horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedra-
branca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 26 de Fevereiro de 2021.
Severino Luiz de Caldas  

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 11 de Março de 2021 as 11:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS. 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 disponível através do link https://pedroregis.pb.gov.
br/transparencia/licitacao/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, 26 de Fevereiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10002/2021, que objetiva: Serviços de confecção de 
próteses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ROBERTO 
PEREIRA DE OLIVEIRA (LABORATÓRIO SORRISO) - R$ 147.000,00.

Pocinhos - PB, 26 de Fevereiro de 2021
SÓSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS E MÉDICO HOSPITALAR. 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 26 de Fevereiro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviços de confecção de próteses. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

10002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pocinhos: 03.011 – SECRETARIA 
DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 03.011.10.122.1009.2032 – MANUTENÇÃO DOS 
SERVIÇOS DO FMS – 03.011.10.301.1009.2034 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRA-
MA SAÚDE BUCAL – 03.011.10.301.1009.2045 – PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF – 
03.011.10.302.1009.2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO – 3390.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 26/02/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Pocinhos e: CT Nº 10005/2021 - 26.02.21 - CARLOS 
ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA (LABORATÓRIO SORRISO) - R$ 147.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Medicamentos, 
“Farmácia Básica, Controlados e especiais” destinados a farmácia básica do município de Paulista/
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; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 26 de fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 12 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Hospitalar destinados 
ao Hospital, Samu e PSF no município de Paulista/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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 26 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 12 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Material Odontológico destinado as 
atividades do Fundo Municipal de Saúde e PSF no município de Paulista/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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 26 de fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 12 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado de Material de Laboratório 
da prefeitura municipal de paulista. 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 009/09; 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) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 26 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:30 horas do dia 12 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE 
DE LIXO DOMÉSTICO NO MUNICÍPIO DE PAULISTA–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 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 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) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 26 de fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de Peças para 
Reposição em veículos pertencentes ao Município de Paulista. 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 009/09; 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) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 26 de fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição 
Parcelada de Peças para veículos pertencentes a frota da secretaria de Educação do município de 
Paulista-PB. Abertura da sessão publica: 13:30 horas do dia 10 de Março de 2021. Início da fase 
de lances: 14:00 horas do dia 10 de Março 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; Decreto Federal 
nº 009/15; 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) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 26 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 10 de  março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPA. 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 001/10; Decreto Municipal nº 013/19; 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) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 26 de fevereiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE UM VEICULO ZERO KM, TIPO PICKUP. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de 
março 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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 26 de fevereiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO SETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES NO MERCADO 

PÚBLICO DO MUNICIPIO DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00048/2020 - Sena Construções Eireli - CNPJ: 
22.759.235/0001-02 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 26.02.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À FORMULAÇÃO DE CESTA PARA O DESJEJUM DA SEMANA 
SANTA, PARA A DOAÇÃO A FAMÍLIAS CARENTES. 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 001461/11; 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) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 26 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de veículo 
tipo caminhão compactador para a coleta dos resíduos sólidos da sede do Município de Riacho de 
Santo Antonio para Fazenda Logradouro II, PB 138 KM 10 – Campina Grande – PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: AUTO CAR SERVICOS DE LOCACAO E 
TURISMO EIRELI - R$ 15.200,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de veículo tipo caminhão compactador para a coleta dos resíduos sólidos 

da sede do Município de Riacho de Santo Antonio para Fazenda Logradouro II, PB 138 KM 10 – 
Campina Grande – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02100 – SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO E RURAL 15.122.2019.2029 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA – 33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA FÍSICA 33903900 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 
FONTE 001 – REC.PRÓPRIO. VIGÊNCIA: até 25/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00004/2021 - 26.02.21 - AUTO CAR SERVICOS 
DE LOCACAO E TURISMO EIRELI - R$ 15.200,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na R 
Senador Cabral, 397 - Centro - Riachão do Bacamarte - PB, às 10:00 horas do dia 10 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Nateriais 
de Gonstrução diversos, destinados a atender as necessidades municipais, nos quantitativos soli-
citados pelos referidos órgãos. 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33161070. E-mail: cplriachaobacamarte@gmail.com. Edital: www.tce.
pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Riachão do Bacamarte - PB, 26 de fevereiro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Pregão Presencial Nº 09/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de 
março de 2021, ás 08:30 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, objeto:Aquisição parcelada de cadernos padronizados para atender as necessi-
dades da prefeitura de São Francisco, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível no 
sitio do TCE PB, na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 24 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO DO NASCIMENTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Pregão Presencial Nº 10/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17 de 
março de 2021, ás 10:30 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, objeto:Aquisição parcelada de material de limpeza para atender a todas as secre-
tariasda prefeitura de São Francisco, conforme especificações constantes no Termo de Referência 
no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível no 
sitio do TCE PB, na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 24 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO DO NASCIMENTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15 de 
Março de 2021, ás 08:30 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modali-
dade Chamada Pública, objeto:contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
de exames de imagem (raiox e Ultrasson), diversos para atender as necessidades da Prefeitura 
de São Francisco, que encontra-se disponível no sitio do TCE PB, na sala da CPL no horário de 
expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal 
da transparência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 24 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO LOPES DELIMA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa para realização de serviços mecânicos em geral nos veículos e maquinas pertencentes 
a Prefeitura municipal e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB. Abertura da sessão 
publica: 08:30 horas do dia 15 de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 15 

de Março 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) 83 9. 9877–9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Bentinho - PB, 26 de Fevereiro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

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

ADITIVO DE VALOR
Termo aditivo 05 ao Contrato de Nº 00066/2019. Partes Prefeitura Municipal de São Seb. de 

Lagoa de Roça ePollyefe Construções,Objeto:Contratação de Empresa de Engenharia Civil para 
Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem no Perímetro Urbano do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça, (Rua Francisco da Cunha - Trecho 1, Rua Francisco da Cunha - Trecho 
03, Rua João Terto, Rua Projetada Gavião, Travessa Pedro dos Santos, Rua Projetada. Conforme 
Contrato de Repasse 1053093-59/2018, Celebrado Entre O Ministério das Cidades e a PMSSLR. 
Empreitada Por menor preço unitário, Tipo Menor Preço Global, Com Fornecimento de Mão de 
Obra e Todos os Seus Encargos, Materiais, Equipamentos, Maquinário, Ferramentas, Acessórios, 
Água, Energia e Tudo Quanto for necessário para a Perfeita Execução e Acabamento dos Serviços. 
Fundamento legal: TOMADA DE PREÇOS nº 00002/2019.02070.15.451.2009.1022-4490.51.00.00- 
001/940/Cont. de Rep. 1053093-59/2018 M. CIDADES. Objeto do Aditivo: Refere-se o presente 
aditivo de acréscimo de valor de R$ 6.712,46. Mantendo as demais Cláusulas Inalteradas, Com 
Fulcro No art. 65, I “a” e “b” §1º da LEI Nº 8.666/93, Assinam: Severo Luís do Nascimento Neto e 
Polyefe Construções.26/02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção doCentro de Atenção Psicossocial – Álcool 
e Drogas (CAPS AD), no Município de Sousa/PB. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 17 DE MARÇO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital 

na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou pelos sites: sousa.pb.gov.brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/
sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 26 de Fevereiro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: Aquisições de combustíveis 
diversos para atender as necessidades da Secretaria de Governo e seus demais órgãos (vinculados) 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA - R$ 871.700,00.

Sertãozinho - PB, 26 de Fevereiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021

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 08:31 horas do dia 11 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÔEM 
A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL 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, 26 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2021
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 12 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE – PB (EXCLUSIVA ME E 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, 26 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00030/2021
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 12 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APLICAÇÃO NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A 
FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL 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, 26 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo maior percentual de desconto, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto, 
mediante a apresentação de receita médica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 26 de  Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: contratação de veículo tipo 
caminhão com carroceria basculante, para atender a secretaria de serviços públicos, transportes 
e estradas deste Município, durante o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 26 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 11 de Março de  2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de óleos 
lubrificantes para a Frota Veicular, durante  o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 
2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com.br

Solânea - PB, 26  de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 
VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 08:30 horas do dia  16 de março de 2021, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO, ELÉTRICO 
E OUTROS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
REFORMAS PREDIAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS, SAMU-192, CENTRO DE 
ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS, CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA – CEO, 
POLÍCLINICA, DENTRE OUTROS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail:pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital:https://licitacoes.santarita.pb.gov.br 
/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 26 defevereiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-
ça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 17 de Março 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 10.024 de 2019; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. 
E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.
br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 26 de Fevereiro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS ACOMPANHADO DE IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS PARA ATENDER AOS CORTES DE TERRA DOS PRODUTORES RURAIS DO 
MUNICIPIO DE TACIMA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 26 de Fevereiro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construções diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. 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 005/17; 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) 33951478. E-mail: umbu-
zeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Fevereiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
de laboratório, para realização de exames de patologia clínica, diário e/ou periódicos, conforme 
necessidade da Secretaria de Saúde 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 005/17; 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) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Fevereiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais elétricos 
diversos, destinados as demandas operacionais 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 005/17; 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) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.
com. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Fevereiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa de constru-
ção civil, para execução dos serviços de ampliação no Prédio (Anexo III) do posto de saúde de 
Matinadas no município de Umbuzeiro – PB; Para atender a demanda da população referente ao 
COVID–19. 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: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.umbu-
zeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 24 de Fevereiro de 2021
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFETURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

CONVOCAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

A Prefeitura municipal de Umbuzeiro, através do Pregoeiro oficial, no uso de suas atribuições 
legais;COMUNICA E CONVOCA para continuidade dos trabalhos – Fase de Lances - PROCESSO: 
Pregão Presencial nº 00004-2021 que objetiva: Locação de veículos do tipo, carro de passeio 
e utilitário, destinados aos trabalhos desta Prefeitura.A sessão publicada será realizada no dia 
04de Marçode 2021 às 09h00min horas, INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av Carlos Pessoa, 
92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com.

.  Umbuzeiro - PB, 26 de Fevereiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA 

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº25/2020

Registro CGE Nº 20-01331-7
RUPUBLICAÇÃO

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – 
CPL, comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2020 (Obras de Pavimentação 
Asfáltica da Travessia Urbana da cidade de Pedra Branca.), conforme consta no Parecer PJ Nº 
065/2021, que a empresa AQ CONSTRUTORA EIRELI seja excluída do resultado do certame, já 
que a mesma se encontra punida e impedida de contratar com a Administração Estadual. Em virtude 
disto, consideramos classificadas as Empresas: 1º lugar - GL EMPREENDIMENTO LTDA – R$ 
887.949,28, 2º lugar - CONSTRUTOR GURGEL SOARES LTDA – R$ 893.214,04 e 3º lugar - CLPT 
CONSTRUTORA EIRELI – R$ 893.514,01

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa,26de fevereiro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AEAPB – ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA 
PARAÍBA EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL.
O PRESIDENTE da Associação dos Economiários Aposentados e Pensionistas da Paraíba, 

inscrita no CNPJ 01.453.835/0001-60, no uso que lhe confere seu Estatuto Social, artigo 9º em 
consonância com o artigo 12º, letra I, CONVOCA todos os associados desta Associação para par-
ticiparem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de março de 2021 na 
forma virtual, através do endereço eletrônico www.aeapb.org.br e por meio de link a ser enviado aos 
respectivos e-mails/whatsapps dos associados com seus cadastros devidamente atualizados, tendo 
em vista o surto pandêmico da COVID-19 e as medidas de afastamento social dele decorrentes, 
bem ainda a urgência na deliberação da ordem do dia.

I - APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
E DO BALANÇO REFERENTES AO ANO 2020.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2021.
 Adamar Tavares de Oliveira.
 Presidente - em exercício.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09 012 493 0001-54, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de instalação 
para obra de Recapeamento Asfáltico nas Ruas Avenida Oceano Índico e Avenida Mar Coral, bairro 
de Intermares, no município de Cabedelo: - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº26/2020

Registro CGE Nº 20-01334-2
RUPUBLICAÇÃO

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 25/2020 (Obras de Pavimentação As-
faltica da Travessia Urbana da cidade de Santana de Mangueira), conforme consta no Parecer PJ 
Nº 067/2021, que a empresa AQ CONSTRUTORA EIRELI seja excluída do resultado do certame, 
já que a mesma se encontra punida e impedida de contratar com a Administração Estadual.  Em 
virtude disto, consideramos classificadas as Empresas: 1º lugar - GL EMPREENDIMENTO LTDA – R$ 
941.845,88, 2º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI– R$ 948.766,16 e 3º lugar - CONSTRUTOR 
GURGEL SOARES LTDA – R$ 950.666,21

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa,26de fevereiro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS  
Nº 32/2020
Registro CGE Nº 21-
00253-4

16/03/2021 10:00

Conservação Rotineira (Terraplenagem e Dre-
nagem) na Malha Rodoviária Pavimentada do 
Estado da Paraíba, sob jurisdição das Residên-
cias Rodoviárias de Sumé e Patos
Valor estimado da obra: R$ 1.900.732,37
Prazo de execução: 720 (setecentos e vinte) 
dias corridos

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

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COOPERATIVA DE PRODUCAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA – COOPENORTE-PB 
CNPJ: 07.805.882/0001-01 ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Israel Bezerra de Lima Filho Presidente da COOPERATIVA DE PRODUCAO DA ZONA DA MATA 
NORTE DA PARAIBA – COOPENORTE-PB, inscrita no CNPJ: 07.805.882/0001-01 no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, para 
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de março de  2021 na sua 
sede social, na Rua Adelaide Chaves de Araújo, sn, centro, município de SAPE, Estado da Paraíba, 
às 8:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados,  em primeira convocação; às 
9:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; e em 
terceira e última convocação as 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos: ORDEM DO DIA: Mudança de endereço; Constituição 
de uma filial; Outros assuntos de interesse social. Sape – PB, 27de fevereiro de 2021.  Israel 
Bezerra de Lima Filho  Presidente.

A Drogaria Drogavista LTDA, CNPJ: 00.958.548/0033-26, torna público que requereu na SEMAM 
- Secretaria de Meio Ambiente, a licença ambiental de funcionamento para comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (Drogaria), situado na Rua Flodoaldo Peixoto 
Filho, 694, Planalto Boa Esperança, João Pessoa-Pb.
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