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Um quarto das cidades da PB 
não registra homicídios em 2020
Levantamento feito pelo Anuário da Segurança Pública revela, ainda, redução da criminalidade no Estado. Página 4

Alvo de constante tráfego de automóveis 4x4 na areia da praia e em área de mangue, a Praia de Tambaba, no Litoral Sul, tem sido constantemente fiscalizada. Página 5

Órgãos coíbem veículos em trilhas clandestinas

Para TCE, prefeitos e vereadores 
não podem ter reajuste em 2021
Órgão vai instalar inspeção especial para analisar a legalidade 
dos aumentos de salário concedidos em 2020. Página 13

NA PARAÍBA

A covid em números
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Eu sigo vendo a Mata do Cabo Branco ir minguando 
nesses últimos anos. A mata se transformando em depósito de 
lixo, estacionamento para motos, passagem.  Página 15

Sandra Raquew Azevêdo

Colunas

‘Furor de Máscaras’ Anna Apolinário envereda 
pelo experimentalismo em antologia poética. Página 9
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Bancos decidem fechar as
agências durante o Carnaval

PMs são promovidos no dia do 
aniversário da corporação

Dia de Combate ao Câncer: mais 
de 11 mil têm a doença na PB

Apesar do decreto que extingue ponto facultativo no Estado, 
sindicato diz que segue orientação nacional. Página 18

Data foi marcada pela ascensão de mais 49 policiais militares 
nas graduações de subtenente e 1o sargento. Página 6

Estima-se que 80% dos casos tenham motivação externa, 
como a poluição, por exemplo. Página 8

Paraíba

Últimas

Esportes

Uso excessivo Procura por serviços de 
manutenção cresce durante a pandemia. Página 17

A economia criativa pode gerar resultados positivos, mas para 
isso é preciso investir em soluções criativas, em processos sustentáveis, 

inovadores e estratégicos para o mercado atual.  Página 17

Regina Amorim

Metrô+: consórcio metropolitano 
de JP tem adesão de 12 cidades
Prefeitos se reuniram na capital, ontem, para estabelecer o 
modelo jurídico a ser adotado pelo projeto. Página 4

Cultura

Políticas

Economia

Copa do Nordeste Sorteio define, hoje, os grupos para a temporada 2021 da competição; em 2019, o Botafogo da Paraíba (foto) chegou a vice-campeão. Página 21
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Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com
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O consórcio entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa estabelece um horizonte bastante promissor para a capi-
tal paraibana, no plano político-administrativo. A aliança é oportuna 
porque não se fundamenta na promoção pessoal, mas na resolução 
com maior urgência e grau de eficácia de problemas que afetam a 
qualidade de vida da população.

A cidade de João Pessoa tem equipamentos públicos municipais 
que demandam intervenção imediata, tanto no que diz respeito ao 
restauro de sua estrutura física, como também da recuperação e 
ampliação dos objetivos que nortearam sua construção, como é o 
caso, por exemplo, da Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura & Artes, 
localizada no Altiplano.

O meio ambiente solicita atenção redobrada do poder público, haja 
vista que sua degradação afeta a saúde do povo, coloca em perigo de 
extinção espécies animais e vegetais e compromete o desenvolvimento 
econômico do município. A conservação da Barreira do Cabo Branco, 
a título de exemplo, é inadiável, devido a questões relacionadas à ação 
natural e humana.

Conciliar a ocupação do solo com fins econômicos com o resguardo 
do patrimônio ambiental requer um planejamento estratégico minu-
cioso; uma carta de princípios que espelhe os interesses da comuni-
dade, e a união de forças entre o Governo da Paraíba e a Prefeitura 
de João Pessoa facilita a exploração racional das potencialidades do 
município.

Sozinho é sempre mais difícil superar obstáculos. Esse parece ser 
o lema anteposto pelo governador João Azevêdo e o prefeito Cícero 
Lucena, para presidir a coalizão político-administrativa firmada com o 
intuito de injetar criatividade e eficiência no plano de desenvolvimento 
da cidade. Ganha a população, agora sob os cuidados de duas gestões.

Quisera esse tipo de consórcio proliferasse no país por inteiro, 
como já acontece, de maneira inovadora, entre os estados nordestinos. 
A vontade do presidente da Reapública sintonizada com a aspiração 
dos governadores e os quereres dos prefeitos, funcionando, este ane-
lo revolucionário, exclusivamente em prol da evolução das cidades, 
núcleo medular da nação. 

Consórcio A ternura
Quando duas pessoas que se 

gostam vivem numa eterna decla-
ração de mútuos afetos, com cer-
teza, estarão sempre irradiando 
ternura. Essa é a mais eficaz for-
ma de azeitar a chama do amor. Na 
ternura há um comprometimento 
recíproco de vidas em comum. O 
compartilhamento permanente de 
sentimentos de compreensão, com-
panheirismo e apego.

O enternecimento que domina 
a alma dos enamorados torna-os 
mais felizes. Pratica-
mos a ternura no olhar, 
no falar, no abraçar, 
no oferecer atenção e 
cuidado, a alguém que 
amamos, sem exigir 
nada em troca. Na ofer-
ta da ternura não há 
cobranças, nem pres-
são. Tudo é expressão 
da espontaneidade dos 
sentimentos de cari-
nho que nascem numa convivência 
amorosa.

Impossível compreender a se-
xualidade plena sem a existência 
da ternura num envolvimento de 
apaixonados. É condição primei-
ra para que se afirme a pureza da 
sensualidade, desprovida de fal-
sos pudores. Na ternura não há 
dominação na parceria, ambos são 
cúmplices iguais na vivência dos 
prazeres do amor.

O complexo machista que ain-

da domina nossos conceitos cultu-
rais, muitas vezes teima em querer 
classificar a ternura como uma ca-
racterística feminina, como se aos 
homens não fossem permitidos 
gestos de delicadeza no encontro 
entre dois amantes.

O guerrilheiro Che Guevara 
tem uma célebre frase que diz: “É 
preciso ser duro, mas sem perder a 
ternura, jamais...”. Isso quer dizer 
que, mesmo nas horas em que haja 
necessidade de se afirmar forte, 

ninguém pode se dar ao 
direito de perder a ter-
nura, nunca.

As nossas primei-
ras experiências com a 
ternura acontecem na 
infância quando recebe-
mos o colo amoroso da 
mãe, que se entrega por 
completo na dedicação 
ao filho. Na família ao 
recebermos a atenção 

cuidadosa de nossos pais, no acon-
chego de proteção e devotamento.

São nos pequenos detalhes que 
demonstramos a ternura. São ma-
nifestações que surpreendem, são 
atitudes que emocionam por serem 
inesperadas, emoções que sensibi-
lizam porque brotam do coração. O 
ser humano vive em paz quando é 
terno, porque no seu espírito estão 
consolidados sentimentos de mei-
guice, amor e afabilidade, para com 
o próximo.

Com Cabral chegou a corrupção
Quando Cabral aportou nas costas 

da Bahia e, das naus de sua esquadra 
avistou-se um monte alto a que se deno-
minou Monte Pascoal, começou a nascer 
um país que, quinhentos anos depois, ain-
da refletiria a semente plantada naquela 
terça-feira, 21 de abril. Não me acanho de 
repetir o lugar comum de que, a qualidade 
da gente trazida para ficar e se misturar 
com os índios não germinaria bons frutos. 
Pero Vaz de Caminha mandaria dizer a 
dom Manuel, o Venturoso, que o Capitão 
“mandou com eles (os índios) para ficar, 
um mancebo degredado, 
criado de dom João Telo, de 
nome Afonso Ribeiro, para 
lá andar com eles e saber 
de seu viver e maneiras. O 
degredado levava uma ba-
cia pequena e duas ou três 
carapuças vermelhas para 
lá as dar ao senhor, se lá o 
houvesse”. Foi a primeira 
ação de corrupção com pa-
gamento de propina que se 
registrou nesta terra de Vera Cruz.

“O Capitão, quando eles (os índios) 
vieram, estava sentado em uma cadeira, 
aos pés uma alcatifa por estrado; e bem 
vestido, com um colar de ouro, mui gran-
de, ao pescoço...acenderam-se tochas e 
eles entraram... um deles fitou o colar do 
Capitão, e começou a fazer acenos com a 
mão em direção à terra, e depois para o co-
lar, como se quisesse dizer-nos que havia 
ouro na terra. E também olhou para um 
castiçal de prata e assim mesmo acenava 
para a terra e novamente para o castiçal, 
como se lá também houvesse prata!... Isto 
tomávamos nós nesse sentido, por assim o 
desejarmos!”, narrou o escrivão da frota. 

Os portugueses, sem dúvida, esta-
vam interessados no ouro e na prata. A 

procura de especiarias era só uma des-
culpa para quem saiu com destino às Ín-
dias e, desviado da rota por falta de vento 
terminou por descobrir novas terras. Os 
silvícolas pediam pouco. Encantaram-se 
com as contas de um rosário e pediram-
nas de presente, enfeitando de logo seus 
pescoços.

Através de gestos, propunham a tro-
ca das contas por ouro e prata que, ao que 
indicava, era abundante na nova terra. Os 
visitantes tomaram a resolução de levar 
dois daqueles índios, mesmo à força, à 

presença do Rei de Portu-
gal, deixando em seu lugar 
dois degradados. A primei-
ra tentativa de sequestro 
entre nós foi abortada pela 
sugestão de que, os degre-
dados, ficando em terra, 
teriam muito mais a contar 
sobre o território conquis-
tado. “E desta maneira dou 
aqui a Vossa Alteza conta 
do que nesta Vossa terra vi. 

E se a um pouco alonguei, Ela me perdoe. 
Porque o desejo que tinha de Vos dizer, mo 
fez por assim pelo miúdo”, concluiria Pero 
Vaz.Na despedida, contudo, não deixou de 
cobrar do seu amo, um pequeno favor.

Bastou demorar-se por aqui e respi-
rar o nosso clima por alguns dias, para 
descobrir o jeitinho brasileiro. Escreveria 
ao final de sua famosa Carta: “E pois que, 
Senhor, é certo que tanto neste cargo que 
levo como em outra qualquer coisa que 
Vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser 
de mim bem servida, a Ela peço que, por 
me fazer singular mercê, mande vir da 
ilha de São Tomé, a Jorge de Osorio, meu 
genro, o que d’Ela receberei em muita 
mercê.” Era a primeira notícia do nepotis-
mo em terras brasilienses.

 ..mesmo nas horas 
em que haja 

necessidade de se 
afirmar forte, ninguém 
pode se dar ao direito 

de perder a ternura   

 Bastou demorar-se 
por aqui e respirar o 

nosso clima por alguns 
dias, para descobrir o 
jeitinho brasileiro.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Processo seletivo habilitou 19 profissionais para atuarem em quatro cidades; outro concurso deve ser aberto em breve

A Secretaria de Estado da 
Administração/Escola do Ser-
viço Público do Estado da Pa-
raíba (Espep) divulgou ontem 
no Diário Oficial da Paraíba 
(DOE) o resultado final, após 
recursos, do Processo Seletivo 
Simplificado para contratação 
de médicos. No entanto, devi-
do a um erro gráfico, o edital foi 
republicado na edição de hoje 
do DOE. São 15 profissionais 
habilitados para os cargos de 
clínico geral e quatro médicos 
intensivistas (total de 19). No 
entanto, como nem todas as 
vagas foram preenchidas, uma 
nova seleção será realizada. 

“Sobrou uma certa quan-
tidade de vagas, inclusive em 
algumas cidades chegaram a 
não preencher nenhuma. As-
sim, com urgência, demos esse 
resultado e vamos abrir o edi-
tal novamente com uma nova 
seleção para atingir ou che-
gar perto desse número que é 
preciso de médicos”, declarou 
a superintendente da Espep, 
Ivanilda Matias.

Os 15 classificados estão 
distribuídos entre os cargos 
de Clínico Geral, nas cidades 
de Cajazeiras (3), Campina 
Grande (10) e Piancó (2), 
além de quatro médicos in-
tensivistas em João Pessoa. 
As funções de clínico geral no 
município de Patos e de mé-
dico intensivista em Campina 
Grande não tiveram candida-
tos habilitados.

As inscrições para este 
processo seletivo ocorreram 
entre os dias 16 e 22 de Janei-
ro deste ano. As vagas a se-
rem preenchidas inicialmen-
te e publicadas no Edital nº 
001/2021/Sead/Ses/Espep 
eram de Clínico Geral em Caja-
zeiras (05), Patos (05), Piancó 
(05) e Campina Grande (10). 
Esta última cidade também 
tinha disponíveis mais 10 va-
gas para médico intensivista e 

João Pessoa oferecia cinco va-
gas para o mesmo cargo. 

Os locais de trabalho se-
rão as unidades de saúde re-
ferência no enfrentamento à 
covid-19. A previsão, confor-
me a superintendente, é que 
os profissionais comecem a 
trabalhar nos próximos dias, 
já que a Secretaria de Saúde 
(SES), responsável pela con-
vocação e contratação já pos-
sui os dados dos classificados 
para convocação

 “O objetivo foi a seleção 
de clínico geral e médico in-
tensivista para os hospitais 
que fazem o combate à covid. 
A contratação será pratica-
mente imediata. Pela neces-
sidade entre essa semana e 
a próxima a SES já entra em 
contato com os candidatos 
para contratar”, acrescentou a 
gestora do Espep.

O edital n.º 004/2021/
Sead/Ses/Espep republicado 
nesta quinta-feira traz o re-
sultado das interposições de 
recursos e resultado final do 
Processo Seletivo Simplificado 
para contratação de médicos 
para prestação de serviços, em 
caráter temporário e excepcio-
nal. Eles irão atuar nos Servi-
ços da Rede Estadual de Saúde, 
principalmente nas ações de 
enfretamento da Emergência 
de Saúde Pública Internacional 
(ESPIN) devido à covid-19. 

O documento, de autoria 
das Secretarias de Estado da 
Saúde, Secretária da Adminis-
tração e da Espep, apresen-
ta os candidatos habilitados 
e com recursos indeferidos 
além dos não habilitados por 
falta de documentação na fun-
ção pretendida.

Esta é a primeira se-
leção realizada pela Espep 
neste ano, porém, em 2020 
vários outros processos para 
contratação de pessoas para 
atuar nas unidades de saúde 
já aconteceram. Inclusive, es-
tes profissionais já estão tra-
balhando.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br 

Estado contrata mais médicos 
para ações contra a covid-19

Veneziano Vital do Rêgo é o 
quarto parlamentar paraibano 
a figurar em cargos relevantes 
na mesa diretora do Senado. 
Em legislaturas passadas, se-
nadores paraibanos estiveram 
nessa condição, com destaque 
para Humberto Lucena (MDB), 
que presidiu o Senado por 
duas vezes. Efraim Morais foi 
1º secretário e Cássio Cunha 
Lima 1º vice-presidente.

Na Mesa do seNado 
Coordenador da bancada fe-
deral paraibana, Efraim Filho 
concluirá seu biênio no vindou-
ro março e afirma que não pre-
tende continuar à frente dessa 
função – “Eu mesmo defendo 
o rodízio”, disse. Ele confirmou 
que até meados do mês referi-
do a bancada se reunirá para 
indicar um novo coordenador. 
“Ainda não há um nome esco-
lhido”, afirmou. 

 O deputado Efraim Filho fez uma 
leitura sobre o distanciamento do 
Democratas do ex-presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, que defen-
deu a candidatura de Baleia Rossi, e 
sobre o apoio da legenda a Arthur 
Lira: “Dá ao Democratas um viés 
mais à direita do processo [eleitoral, 
de 2022]. Há um distanciamento do 
eixo de centro de João Dória”.  

“Viés Mais à direita” 

VeNeziaNo protagoNiza, eNquaNto aguiNaldo sofre 

pressão para deixar lideraNça da Maioria e relatoria

“eu defeNdo o rodízio” 

A eleição de Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (DEM) como presidentes da Câmara dos Deputados e do Se-
nado, respectivamente, deverá reverberar, podemos assim dizer, nos encaminhamentos para as eleições do 
próximo ano, no que diz respeito à construção de alianças e formação de chapas majoritárias.  Em primeiro 
lugar – e esse é o fato mais notório, nessa leitura – temos a eleição de Veneziano Vital do Rêgo (foto), do MDB, 
para a 1ª vice-presidência do Senado. Para além do fato de que ele se se tornou o primeiro na linha sucessó-

ria da casa, tem a questão do prestígio político que o cargo, de relevância nacional, lhe dá. E, sendo assim, 
o senador, que tem mandato até 2026, catapulta ainda mais a sua força política para fazer indicações na 
chapa majoritária – por exemplo, seria plausível que sua esposa, Ana Cláudia, figurasse como candidata 
a vice-governadora. Na Câmara Federal, apesar de o vencedor ter sido um deputado do PP, portanto seu 
correligionário, Aguinaldo Ribeiro distanciou-se da mesa diretora, porque apoiou Baleia Rossi (MDB) e, 
por isso, há pressões para retirá-lo da liderança da maioria e também da relatoria do projeto de reforma 
tributária. Porém, como habilidoso articulador, a perda de espaços no parlamento não significa que, no 
plano local, ele não possa costurar parcerias que o levem à condição de candidato ao Senado. Resta 

saber em qual chapa majoritária ele fundará a sua postulação.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A coluna provocou o deputado federal Frei Anas-
tácio para que ele opinasse sobre um eventual 
movimento de Ricardo Coutinho em direção ao 
PT. Sua fala foi contundente: “Em relação aos 
boatos de que Ricardo quer vir para o PT, o que 
posso dizer é que ele não será bem-vindo, que 
fique lá onde está”. Lula, possivelmente, não di-
ria o mesmo.   

 aNastácio Não quer ricardo 
No pt: “Não será beM-ViNdo”

líderes e protagoNistas 

“essa pauta Não existe” 

 Deputados federais paraibanos estão prota-
gonizando na Câmara dos Deputados como 
líderes de seus partidos. Estão nessa condi-
ção Efraim Filho, reconduzido à liderança 
do Democratas; Wellington Roberto, que se 
manteve na liderança do Partido Liberal, e 
Hugo Motta, que foi escolhido para liderar a 
bancada de 31 deputados do Republicanos. 

Presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo nega 
movimento para a filiação do ex-governador Ricardo 
Coutinho (PSB) ao partido. “Esse debate nem partiu 
de Ricardo nem partiu do PT, essa pauta não existe”, 
refutou, “nosso foco agora é reorganizar o partido, 
trabalhar pela reeleição do federal [Frei Anastácio] e 
aumentar a nossa bancada na ALPB”

A cidade de Campina 
Grande recebeu, na noite de 
ontem, 18 pacientes para 
tratamento de covid-19 
oriundos de Manaus. Des-
tes, dez foram internados 
em leitos do Hospital Uni-
versitário Alcides Carneiro 
(HUAC-UFCG), e os outros 
oito estão recebendo aten-
dimento no Hospital Mu-
nicipal Pedro I.  O voo da 
aeronave da Força Aérea 
Brasileira (FAB), provenien-
te da capital amazonense, 
chegou em Campina às 20h 
e coube à Secretaria de Saú-

de municipal o transporte 
dos pacientes. 

De acordo com o su-
perintendente do HUAC-U-
FCG, Homero Rodrigues, 
uma equipe da gestão do 
Hospital Universitário esta-
rá coordenando a chegada 
na instituição dos primei-
ros pacientes de covid-19 
vindos de Manaus. “O hos-
pital está fazendo isso com 
o máximo de prazer e de-
dicação para ajudar esses 
irmãos de Manaus, toda a 
equipe está envolvida no 
melhor atendimento e na 

melhor assistência médica 
possível”, explicou.

O estado clínico dos 
pacientes que chegaram à 
Campina Grande é consi-
derado mediano, de acordo 
com o HUAC. Que assegurou 
a manutenção dos demais 
atendimentos na institui-
ção. “Os serviços normais 
do hospital continuarão, 
como cirurgias, atendimen-
tos ambulatoriais e exames, 
porque esse espaço onde os 
pacientes ficarão está sub-
metido a um isolamento de 
tal maneira que não haverá 

convergência de pacientes 
com covid e os demais usuá-
rios do hospital”, garantiu 
Homero.

Hospitais de Campina Grande 
recebem 18 pacientes de Manaus

Hospital Universitário 
da UFCG atenderá dez 
pacientes e o Hospital 
Municipal Pedro I, os 
outros oito nos leitos 

disponibilizados

 Superintendência da Espep 
fará novo processo seletivo
 com vagas remanescentes
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Anuário da Segurança Pública aponta também que a Paraíba está entre os três estados do NE com menor taxa de assassinatos
O Anuário da Segurança 

Pública na Paraíba, divulga-
do no final de janeiro pela 
Secretaria da Segurança e 
da Defesa Social, trouxe os 
números e análises dos indi-
cadores criminais em 2020. 
O comparativo desses dados 
com 2019 mostra a redução 
da criminalidade no Estado 
sob vários aspectos e ainda 
de que, dos 223 municípios 
paraibanos, 56 não regis-
traram assassinatos nos 12 
meses do ano. 

 De acordo com a publi-
cação, baseada no trabalho 
do Núcleo de Análise Crimi-
nal e Estatística (Nace) da 
pasta, o número equivale a 
25% das cidades que com-
põem o território paraiba-
no. Além disso, municípios 
como Gurjão, na região do 
Agreste, e Salgadinho, no 
Sertão, estão há uma década 
sem nenhuma notificação de 
Crime Violento Letal Inten-
cional (CVLI) – homicídios 
dolosos ou qualquer outro 
crime doloso que resulte em 
morte. Não à toa os números 
de homicídios apresenta-
dos pelo Anuário colocam 
a Paraíba entre os três esta-
dos da região Nordeste com 
menor taxa nesse tipo cri-
me, sendo a taxa de 2020 a 
segunda menor nos últimos 
dez anos. 

 A queda nos números 
dos CVLI está ligada, tam-
bém, à redução de outros 
índices, como por exemplo: 
ataques a bancos (-47%), 
roubos e furto de automó-

veis (- 38%) e outros cri-
mes violentos patrimoniais. 
Aliado a isso, ainda houve a 
apreensão recorde de entor-
pecentes (4,5T) e a apreen-
são de 3.502 armas de fogo. 

 O Anuário da Seguran-
ça Pública da Paraíba 2020 
está disponível na página 
da Sesds (https://paraiba.
pb.gov.br/diretas/secreta-
ria-da-seguranca-e-defesa-
social/), para download. 
Confira abaixo a lista de ci-
dades sem homicídios no 
ano passado:

Água Branca, Aguiar, 
Areia de Baraúnas, Areial, 
Barra de São Miguel, Bernar-
dino Batista, Boa Ventura, 
Boa Vista, Bom Jesus, Caba-
ceiras, Cajazeirinhas, Carra-
pateira, Casserengue, Catu-
rité, Coxixola, Curral Velho, 
Duas Estradas, Emas, Frei 
Martinho, Gurjão, Igaracy, 
Joca Claudino, Lastro, Mãe 
D’água, Malta, Mato Gros-
so, Montadas, Nazarezinho, 
Olho D’água, Ouro Velho, Pe-
dra Branca, Pedra Lavrada, 
Pedro Régis, Prata, Quixaba, 
Riacho de Santo Antonio, 
Riacho dos Cavalos, Salga-
dinho, Santa Helena, Santa 
Terezinha, São Bentinho, São 
Domingos de Pombal, São 
José da Lagoa Tapada, São 
José de Espinharas, São José 
do Brejo do Cruz, São José 
do Sabugi, São José dos Cor-
deiros, São José dos Ramos, 
Serra da Raiz, Serra Redon-
da, Serraria, Sertãozinho, 
Sossêgo, Tenório, Vieirópo-
lis e Vista Serrana.

25% das cidades da PB não 
tiveram homicídios em 2020

Metrô+

Doze municípios aderem a novo consórcio 
da Região Metropolitana de João Pessoa

O prefeito Cícero Lu-
cena e o vice-prefeito Leo 
Bezerra receberam, na tar-
de de ontem, os gestores 
e representantes de 11 ci-
dades dispostas a integrar, 
junto à Capital, o consórcio 
de municípios da Região 
Metropolitana de João Pes-
soa, batizado de Metrô+. 
O encontro aconteceu no 
Paço Municipal e foi o espa-
ço para definição do modelo 
jurídico a ser adotado, além 
da assinatura do protocolo 
inicial. 

De acordo com o pre-
feito da Capital, o protocolo 
será encaminhado por cada 
gestão à sua respectiva câ-
mara municipal. “Isso para 
que sejamos autorizados 

pelo legislativo a formali-
zar esse consórcio que tem 
o objetivo de fazer um in-
tercâmbio de experiências, 
nos ajudarmos na busca 
das soluções para os nossos 
problemas e compartilhar 
toda experiência exitosa 
que exista em cada Prefeitu-
ra. Motivo de muita alegria, 
pois vamos avançar no que 
se refere ao meio ambiente, 
saúde, mobilidade, entre 
outras áreas”, adiantou o 
gestor.

Participaram da reu-
nião os prefeitos de Cabe-
delo, Victor Hugo, (acom-
panhado do vice-prefeito 
Mercinho Lucena); do Con-
de, Karla Pimentel; de Cruz 
do Espírito Santo, Aliny 

Farias; de Lucena, Leo Ban-
deira; de Alhandra, Marce-
lo Rodrigues; de Caaporã, 
Kiko Monteiro; de Pedras de 
Fogo, Manoel Júnior; e de Pi-
timbu, Jorge Santos. Ainda 
estiveram presentes o pro-
curador-geral do Município 
de Bayeux, Cecílio Ramalho, 
o chefe de gabinete da Pre-
feitura de Santa Rita, Rafael 
Monteiro, e o representante 
da Procuradoria-Geral de 
Rio Tinto, Hallyson Mendes. 

O prefeito Victor Hugo 
afirmou que o consórcio 
chega para aprimorar a 
gestão e reduzir custos em 
benefício da população. Já a 
prefeita do Conde, Karla Pi-
mentel, falou sobre a cren-
ça conjunta no reerguer da 

economia. “Temos certeza 
que todos os municípios en-
volvidos possuem o mesmo 
direcionamento, que é uma 
gestão de qualidade, volta-
da para o social e para o for-
talecimento dos municípios 
e da Paraíba”, afirmou. 

Um dos primeiros pro-
cessos de cooperação a ser 
realizado entre os municí-
pios é a realização do Censo 
dos Servidores, o que será 
possível com tecnologia 
obtida pela Prefeitura de 
Cabedelo. “De nossa parte 
já nos comprometemos a 
avançar na realização das 
cirurgias eletivas, o que vai 
atender também a todos 
os municípios”, explicou 
Cícero.

Representantes do Mi-
nistério da Saúde, do ins-
tituto russo Gamaleya, fa-
bricante da vacina Sputnik 
V, e do laboratório indiano 
Bharat Biotech, fornecedor 
do imunizante Covaxin, reú-
nem-se amanhã para nego-
ciar a aquisição de mais 30 
milhões de doses de vacinas 
contra a covid-19.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o avanço nas ne-
gociações foi decidido de-
pois que a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) autorizou o novo pro-
tocolo com simplificação do 
processo de concessão de 
uso emergencial e temporá-
rio de vacinas, dispensando 
a realização de estudos clí-
nicos de Fase 3. O ministério 
espera ter acesso aos imuni-
zantes ainda neste mês.

No encontro, serão dis-
cutidos também os termos 
contratuais, de acordo com 
as minutas de contrato soli-
citadas ontem, incluindo as 

bases das negociação, além 
do cronograma de entrega e 
dos valores das doses dos 
imunizantes.

A farmacêutica russa 
Gamaleya, que instalou 
uma linha de produção no 
Distrito Federal, adiantou 
ao Ministério da Saúde que, 
havendo acordo com a pas-
ta, terá condições para en-
tregar 10 milhões da Sput-
nik V, que serão importadas 
da Rússia, nos meses de 
fevereiro e março. A em-
presa russa informou que, 
a partir de abril, passará 
a produzir mensalmente o 
Ingrediente Farmacêutico 
Ativo (IFA) e 8 milhões de 
doses no Brasil.

O laboratório indiano 
Bharat Biotech também dis-
se acreditar no êxito das 
negociações com o gover-
no brasileiro. Caso isso se 
viabilize, poderá entregar 
mais 8 milhões de doses da 
Covaxin ainda neste mês. A 
empresa afirmou ter con-
dições de entregar mais 12 
milhões de sua vacina em 
março.

Foto: Secom-JP

Alana Gandra
Agência Brasil

Paulo Roberto Netto
Agência Estado

Ação da Polícia Mi-
litar do Rio de Janeiro 
em oito comunidades 
da Zona Norte da capital 
resultou na morte de 10 
pessoas ontem. Segundo 
a Polícia Militar (PM), os 
mortos eram suspeitos de 
entrar em confronto com 
os policiais.

Na operação tam-
bém foram apreendidos 
cinco fuzis, quatro pis-
tolas e uma submetra-
lhadora, além de rádios 
de comunicação e ma-
terial entorpecente. Os 
policiais do Comando 
de Operações Especiais, 
como o Batalhão de Ope-
rações Policiais Especiais 
(Bope) e a tropa de Cho-
que participaram direta-
mente da ação, cercando 
os principais pontos de 
acessos às comunidades, 
com apoio dos batalhões 
da PM, responsáveis pelo 
policiamento ostensivo e 
repressivo.

Comunidades
A operação envol-

veu 300 militares numa 
ampla ação nas comuni-
dades da Caixa D’Água e 
do Morro do Dezoito, em 
Quintino, no Morro do 
Urubu, em Pilares, e do 
Flechal, no Engenho da 
Rainha, e da Rua Barão, 

Bateau Mouche e Cha-
crinha, na Praça Seca. 
Segundo a polícia,  ação 
visa estabilizar toda a re-
gião, que vem sendo ob-
jeto de disputa entre gru-
pos de criminosos rivais 
pelo domínio territorial, 
com a finalidade de am-
pliação do tráfico de en-
torpecentes e controle 
de serviços fornecidos 
à população local, como 
a venda de gás, botijões 
de água, cerveja e refri-
gerantes, fornecimento 
de internet e sinal de TV 
a cabo. Esses serviços só 
podem ser adquiridos 
nas comunidades. Os 
moradores não podem 
adquirir esses serviços 
no comércio e levar para 
as comunidades.

De acordo com a PM, 
a ação teve como finali-
dade interromper os con-
frontos armados entre 
quadrilhas criminosas 
rivais, que disputam o 
controle dessas comu-
nidades, com o objetivo 
de explorar atividades 
ilegais. De acordo com 
o porta-voz da corpora-
ção, major Ivan Blaz, o 
número de mortos foi 
alto devido a “marginais 
que resistiram duramen-
te à ação policial. Mas ti-
vemos seis criminosos 
presos que se renderam 
por conta da operação 
policial”, afirmou.

Rio: confronto em ação 
da PM tem dez mortos
Douglas Corrêa
Agência Brasil

O encontro aconteceu no Paço Municipal da capital e foi o espaço para definição do modelo jurídico a ser adotado, além da assinatura do protocolo inicial

Vacinas: Saúde quer 
30 milhões de doses

O juiz federal Vallis-
ney de Souza Oliveira, da 
10ª Vara Federal Criminal, 
condenou ontem, Marluce 
Quadros Vieira Lima, mãe 
do ex-ministro Geddel Viei-
ra Lima, no caso do ‘bunker’ 
de R$ 51 milhões em Sal-
vador. A sentença fixou a 
pena em dez anos de prisão 
pelos crimes de lavagem 
de dinheiro e associação 
criminosa, porém devido à 
‘idade avançada e o estado 
de saúde precário’ de Mar-
luce, o magistrado permitiu 
que a pena seja cumprida 
em regime domiciliar ou 
‘outro meio mais adequado’

Em outubro de 2019, 
Geddel e seu irmão, o ex-de-
putado Lúcio Vieira Lima, 
foram condenados no mes-
mo caso a 14 anos e dez me-
ses e 10 anos e seis meses 
de prisão, respectivamente. 
Devido à prerrogativa de 
foro privilegiado, o proces-
so dos dois foi analisado 
pela Segunda Turma do 

Supremo Tribunal Federal 
enquanto a denúncia con-
tra Marluce foi enviada à 
primeira instância.

Segundo o juiz Vallis-
ney Oliveira, o Ministério 
Público Federal (MPF) 
apresentou provas de que 
os irmãos Vieira Lima, jun-
to da mãe, ‘iniciaram uma 
impressionante corrente 
de lavagem de dinheiro’ até 
a apreensão dos R$ 51 mi-
lhões no bunker em Salva-
dor, em setembro de 2017.

“Não tenho dúvidas de 
que Marluce Vieira Lima 
também teve participação 
nos mesmos delitos de la-
vagem, associando-se aos 
filhos, e com atuação pró
-ativa e efetiva no recebi-
mento, movimentação e 
depósito de dinheiro, com 
a finalidade de ocultar e 
reintroduzir no mercado 
o dinheiro obtido de modo 
ilícito pelos filhos na quali-
dade de agentes públicos”, 
frisou o juiz.

O bunker ficava a pou-
co mais de um quilômetro 
da casa da matriarca.

Mãe de Geddel pega 
10 anos de prisão



Paraíba
Início das vistorias
O calendário de vistorias de transportes escolares será 
aberto neste sábado pelo Detran-PB, em parceria 
com o MPPB, no interior do estado. Página 7 Fo
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Trabalho começou na Praia do Cabo Branco; estão sendo removidas espécies como castanholas com até três metros de altura 

Para preservar a vege-
tação de restinga, predo-
minante na faixa de areia 
das praias, a Secretaria 
de Meio Ambiente de João 
Pessoa (Semam-JP) iniciou 
primeira etapa de remoção 
dessas plantas ‘invasoras’ 
pela Praia do Cabo Bran-
co, que encerrará amanhã. 
A ação prosseguirá pelas 
próximas semanas de fe-
vereiro,  respectivamente, 
nas praias de Tambaú, Ma-
naíra e Bessa.  

De acordo com o chefe 
da Divisão de Arborização 
e Reflorestamento (Divar), 
o engenheiro agrônomo 
Anderson Fontes, a Se-
mam-JP, essas espécies de 
plantas invasoras são no-
civas para a preservação 
da área. “Então, estamos 
fazendo a retirada dessas 
invasoras que estão  com 
cerca de dois metros a três 
metros de altura, para que 
essas espécies não cres-
çam em agrupamento e vi-
rem àquelas ‘florestinhas’ 
que não são ideais para a 
sobrevivência da vegeta-
ção fixadora de dunas e 
que deixam ecologicamen-
te a área desequilibrada”, 
afirmou.

Ele acrescentou que 

nessa primeira semana 
de fevereiro o trabalho de 
intervenção será concen-
trado na retirada as casta-
nholas que estão doentes 
ou mortas e outras plantas 
invasoras da vegetação fi-
xadora de dunas. “Essas 
plantas altas junto às du-
nas são espécies que se 
proliferam, fazendo som-
breamento e dificultando 
desenvolvimento fisioló-
gico da flora litorânea”, co-
mentou. 

Anderson Fontes 
acrescentou que “as plan-
tas invasoras causam tam-
bém problemas e interfe-
rem na microfauna local, 
que são aqueles animais 
que se proliferam para con-
tribuir para o equilíbrio da 
praia, com siri, algum tipo 
de caranguejo, que moram 
ali e fazem todo o trabalho 
de equilibro dessas áreas. 
Esses animais sofrem com 
essa mudança no ecossis-
tema desenvolvido na área 
em que essa vegetação é 
considerada invasora”.

O engenheiro salien-
tou que “o prejuízo am-
biental que essas vege-
tações invasoras trazem 
é que as dunas de areias 
são móveis, elas passam 
por um processo de mo-
vimento, tem período do 
ano que elas têm influên-

cia do vento e se não tiver 
essa vegetação de restinga 
ela vai toda embora para o 
interior do continente. Daí 
não terá mais essas peque-
nas dunas que são típicas 
nas nossas praias, como 
em Cabo Branco e Tambaú, 
que são destaque no Brasil 
inteiro, pois não encontra-
mos em outras praias do 
país e isso é um diferencial 
de João Pessoa”. 

Um dos principais da-
nos que essa vegetação 
‘invasora’ provoca é não 
promover a fixação das du-
nas e, por conta disso, cau-
sar um desequilíbrio am-
biental. Anderson Fontes 
acrescenta que “além da 
questão da proliferação da 
microfauna local, que são 
e se não tiver essas dunas, 
esses animais e as plantas 
nativas vão deixar de exis-
tir e ocorrerá um desequi-
líbrio ecológico”.

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br 

Semam remove vegetação 
‘invasora’ na orla da capital

Importância das plantas nativas
Entre as principais plantas in-

vasoras das áreas de preservação 
permanente (APP) de João Pessoa, o 
engenheiro destaca a castanhola com 
a campeã no quesito ‘apropriação 
indevida de território’. “Em relação à 
proliferação de plantas invasoras, em 
primeiro lugar está a também conhe-
cida como amendoeira da praia ou 
castanheira. Temos também espécies 
de palmas (os cactos de praia) e vá-
rios tipos de leucenas, que impedem 
permanência da vegetação nativa e 
compromete os processos ecológicos 
naturais”, frisou Anderson Fontes. 

As espécies típicas da restinga 
e litoral pessoense, vegetações fixa-
doras das dunas, são as ipomoeas, 
mais conhecida popularmente como 
‘salsa da praia’, o feijão bravo – que 
é responsável pela fixação do nitrogê-
nio no solo, processo da fotossíntese 
para liberação de oxigênio para o ar, 
os capins rasteiros e alguns tipos de 
guabiroba, guapuruvu (que são umas 
árvores mais altas e podem ter folhas 
amarelas) e guagiru (plantas rasteiras 
e com frutinhos vermelhos). “Todas 
essas plantas são necessárias para se 
manter a sincronia da ecologia, que 
contribuem para a fixação das dunas 
nas nossas orlas”, reforça o engenhei-
ro agrônomo. 

Segundo Anderson Fontes, os 

trabalhos para preservação da faixa 
litorânea “começaram com o plane-
jamento, que foi feito em janeiro, 
classificando todas as condições das 
plantas conservadoras nas áreas já 
monitoradas e agora estamos exe-
cutando as ações que também são 
preventivas em relação à barreira do 
Cabo Branco, onde estão sendo apli-
cadas práticas de manejos arbóreos, 
como as podas na área da mata, para 
evitar acidentes, quedas de galhos 
ou tombamentos”. O trabalho é uma 
preparação para o período chuvoso 
que ocorre a partir do mês de março, 
com o final do verão. 

A moradora do Cabo Branco, 
Maria das Dores, de 42 anos, relata 
que nunca imaginou que algumas 
das árvores que ela vê diariamente na 
orla, quando pratica sua caminhada 
matinal, fossem nocivas à vegetação 
local. “Confesso que jamais cogitei 
questionar a existência dessas palmas 
aqui na praia.  Inclusive, sempre fico 
admirando as abelhas que posam nas 
flores amarelas desses cactos e acho 
muito bonita essa paisagem formada 
por coqueiros, castanholas e outras 
árvores... Mas, se elas estão fazendo 
mal ao meio ambiente é preciso ser 
retiradas mesmo, para que possamos 
preservar as plantas que são realmen-
te nativas daqui”.

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira

Funcionários da Semam utilizam guindastes e motoserras para fazer o corte das árvores da vegetação que não é típica da restinga e que, por isso, é prejudicial para o meio ambiente, como as pequenas dunas da orla pessoense

Em Tambaba

Sudema combate tráfego de veículos na praia
A Superintendência 

de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema), junta-
mente com o Batalhão Am-
biental e a Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), 
tem intensificado, nas úl-
timas semanas, suas ações 
educativas na Área de Pro-
teção Ambiental (APA) de 

Tambaba. No local, mais 
precisamente na Praia da 
Barra do Graú, é comum 
o tráfego de veículos 4x4 
em trilhas clandestinas, na 
faixa de areia e em área de 
mangue.

O objetivo da ação 
é impedir o trânsito de 
veículos automotores na 
região, o que é proibido, 
de acordo com o Plano de 

Manejo da APA de Tamba-
ba e o Decreto Estadual nº 
26.617/2005. Tal atitude 
tem causado a destruição 
da vegetação nativa do tre-
cho, atingindo as áreas de 
mangue e de topo de du-
nas. Além disso, os veícu-
los têm invadido um espa-
ço destinado unicamente 
à prática do naturismo, 
próximo à Barra do Graú.            

O decreto determina 
ainda, em seu art. 4º, que 
a referida região deve ser 
destinada a atividades de 
conservação e manejo de 
tartarugas marinhas, sen-
do vedada qualquer tipo 
de ocupação alheia a isso. 
“Práticas como a de turis-
mo de aventura ou pas-
seios de quadriciclos são 
proibidas por nossa legis-

lação. Relatórios da ONG 
IPAS apontam que dos 50 
registros de atividades re-
produtivas das tartarugas 
marinhas em toda a faixa 
de Conde, uma média de 
16 são realizadas nesse 
trecho”, explicou Natália 
Pessoa, engenheira am-
biental da Coordenadoria 
de Estudos Ambientais 
(CEA) da Sudema.

A ação da Sudema visa 
impedir a prática de con-
duzir, permitir ou autori-
zar a condução de veículo 
automotor em desacordo 
com os limites e exigências 
ambientais previstos na le-
gislação, o que configura o 
crime, conforme o artigo 
68 da Lei n° 9.605/98. O 
infrator pode ser multado 
em até R$ 10 mil. 

Equipes da Semam 
prosseguirão a remoção 

de árvores invasoras 
nas próximas semanas 
nas praias de Tambaú, 

Manaíra e Bessa.
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João Azevêdo autoriza publicação de ascensões para as graduações de subtenente e 1o sargento, sendo 21 por bravura

Policiais são promovidos no dia 
do aniversário da corporação

O governador João Aze-
vêdo autorizou a publica-
ção das promoções de mais 
49 policiais militares para 
este dia 3 de fevereiro, data 
que marca o aniversário de 
189 anos da corporação. As 
ascensões são para as gra-
duações de subtenente e 1º 
sargento. O comandante-ge-
ral da Polícia Militar, coro-
nel Euller Chaves, destacou 
que essas promoções têm 
um simbolismo a mais, pois 
acontecem em meio às co-
memorações da Corporação, 
que chega aos 189 anos de 
história protegendo e servin-
do ainda mais a população.

 “Sem dúvidas, vivemos 
um dos anos mais desafia-
dores de toda a história da 
Polícia Militar da Paraíba, 
pois, além de nossa atribui-
ção, tivemos um chamamen-
to público para proteger as 
pessoas do inimigo invisível, 
que é o novo coronavírus. 
Atuamos também de forma 
solidária com as campanhas 
para arrecadar alimentos e 
produtos de higiene pessoal 
e agora vivemos um momen-
to de esperança, trabalhan-
do na segurança das vacinas 
que chegaram para a popu-
lação. Essas promoções que 
o governador João Azevêdo 
nos autoriza é, além de tudo, 
mais um gesto de homena-
gem a todos os profissionais 
que dedicam suas vidas em 
favor do próximo”, destacou.

 Com essas promoções, 
o governador João Azevêdo 
atinge a marca de 2.058 as-
censões na corporação, desde 
janeiro de 2019, sendo 292 
de oficiais e 1.866 de praças. 
Além das promoções regula-
res, por critérios de antigui-
dade e merecimento, o chefe 
do Executivo promoveu tam-

bém 21 policiais por ato de 
bravura, que é quando o PM 
realiza intervenções em favor 
do cidadão, mesmo estando 
fora do horário de serviço.

Aniversário
Na Paraíba, a PM atua 

não somente na segurança 
pública, como também na 

Educação e na Saúde. Na ca-
pital, a Polícia tem o Colégio 
da Polícia Militar: Estudante 
Rebeca Cristina Alves Simões 
(CPM), que foi fundado em 
1994 e está localizado no 
bairro de Mangabeira. O Hos-
pital da Polícia Militar Gene-
ral Edson Ramalho também 
é um diferencial, atendendo 

pacientes civis e militares 
de todo o estado. Somente 
em 2020, foram 3.085 partos 
realizados pela instituição, 
519 a mais do que em 2019.

Nesta quarta-feira, 189 
policiais militares serão con-
decorados com láureas e 
medalhas em todo o estado. 
Além disso, 49 policiais serão 

promovidos. O comandante-
geral da Polícia Militar, coro-
nel Euller Chaves, destacou 
que essas promoções têm 
um simbolismo a mais, pois 
acontecem em meio às come-
morações da Corporação, que 
chega aos 189 anos de histó-
ria protegendo e servindo 
ainda mais à população.

Na Paraíba, a PM atua não somente 
na segurança pública, como também 

na educação, com o Centro de 
Educação e o Colégio Militar, e na saúde, 

com o Hospital Edson Ramalho

Foto: PMPB

Feminicídio

Acusado tem preventiva 
decretada e é procurado

O juiz Nilson Bandeira 
do Nascimento, da 1ª Vara 
Mixta de Bayeux, decretou 
a prisão preventiva do mar-
chante José Adriano Vieira 
da Cruz, de 38 anos apon-
tado como autor do assas-
sinato da servidora pública, 
do município de Bayeux, 
Maria Adriana Costa da 
Cruz, de 37 anos. A decisão 
do magistrado atendeu so-
licitação do delegado Ade-
mir Fernandes que preside 
o inquérito que apura o fe-
minicídio.

José Adriano está fo-
ragido desde a data do fe-
minicídio – dia 27 do mês 
passado naquela cidade da 
Região Metropolitana de 
João Pessoa. O marchante 
foi visto pela última vez 
quando esteve na casa 
onde ocorreu o crime, na 
rua José Ricardo Alves de 
Souza, no bairro de Ima-
culada, em Bayeux a pro-
cura de seus documentos 
pessoais. “Se ele quiser os 
documentos venha buscar 
aqui na delegacia”, disse o 
delegado.

No final da tarde de 
terça-feira (2) aconteceu 
a missa de sétimo dia da 
morte da servidora muni-
cipal. A família de Adriana 
e amigos compareceram 
a celebração e todos te-
miam, pois o marchante 

A Polícia Civil está 
investigando um duplo 
assassinato ocorrido no 
assentamento Bom Suces-
so, em Lucena. As vítimas 
foram os agricultores José 
Carlos de Oliveira Sousa, 
36 anos e João Hermínio 
Pereira, 68 anos.

De acordo com a Po-
lícia Civil os dois homens 
estavam em frente a uma 
casa, no assentamento 
quando foram surpreen-
didos por quatro homens 
encapuzados. Os crimino-
sos saíram de um cana-
vial existente no local, já 
atirando. 

José Carlos entrou na 
casa, mas foi perseguido 
e os homens pergunta-
vam por uma pistola de 
propriedade da vítima. A 
arma foi localizada pela 
polícia, sendo constatada 
se tratar de uma arma re-
gistrada.

O delegado Diego Gar-
cia informou que José Car-
los tinha licença de posse 
da arma, mas a notícia de 
que ele teria essa arma de 
fogo em casa se espalhou 
pela comunidade. “Os in-
divíduos, sabendo disso, 
investiram contra ele e um 
vizinho que estava se ofe-
recendo para prestar um 
serviço de pedreiro”, con-
tou o delegado.

No local do crime, 
testemunhas contaram 
que os criminosos exigiam 

que o homem entregasse 
a arma. A outra vítima era 
pedreiro e estaria fazendo 
um contrato para realizar 
um trabalho.

Briga de vizinho
Um homem identifica-

do apenas por Washington 
está sendo procurado pela 
polícia como suspeito de 
ter assassinado seu vizi-
nho, Fábio Silva Ferreira, 
de 22 anos com dois golpes 
de faca. A vítima ainda foi 
socorrida por uma unida-
de do Samu para o Hospital 
de Emergência e Trauma, 
de Campina Grande.

O crime ocorreu nessa 
terça-feira (2), na rua Se-
verino de Souza Sales, no 
bairro da Catingueira, em 
Campina Grande. Segundo 
a polícia, Fábio era vizinho 
de Washington e estava 
realizando um serviço de 
pedreiro numa casa pró-
ximo onde residia, quan-
do o suspeito pediu para 
que ele pintasse sua casa e 
ofereceu um valor que não 
foi aceito pela vítima. Em 
seguida foi para sua casa, 
almoçar.

Insatisfeito com a res-
posta do vizinho, Washin-
gton aguardou o retorno 
de Fábio e praticou o cri-
me. Segundo a polícia, a 
vítima usava tornozeleira 
eletrônica, pois havia sido 
preso por ter praticado 
um roubo.

Dois homens mortos 
a tiros em Lucena

Um inquérito foi ins-
taurado para apurar as 
causas do acidente que 
matou duas crianças, de 
4 e 7 anos e deixou ferida 
Aristia Pereira da Silva, de 
32 anos, mãe dos garo-
tos. O delegado Ilamilton 
Simplício, da seccional de 
Queimadas, informou que 
vai aguardar o laudo das 
perícias realizadas no local 
do acidente e no veículo 
dirigido pela mulher, para 
que as condições em que 
ocorreu o acidente sejam 
conclusivas.

Segundo Ilamilton, 
os laudos irão definir se as 
crianças usavam cintos de 
segurança e se estavam em 
cadeirinhas. “Vamos espe-
rar que a mãe se recupere 
psicologicamente para ser 
ouvida e possa oferecer sua 
versão”, explicou o delegado.

Outro ponto impor-
tante é em relação as in-
formações de que Aristia 
estava dirigindo seu veícu-
lo, numa estrada na zona 
rural de Alcantil quando se 
deparou com motociclis-
tas praticando manobras 
perigosas, inclusive empi-
nando os veículos. 

O acidente que ma-
tou Guilherme, de 7 anos 
e Thobias, de 4 aconteceu 
no domingo (31), quando 
Aristia retornava da casa 
de sua mãe, na zona rural 
de Alcantil.

Inquérito 
investiga 
causas de 
acidente

está fazendo constantes 
ameaças, principalmente 
a uma irmã da vítima.

O delegado Ademir 
Fernandes informou que 
já ouviu várias pessoas e 
espera contar com o apoio 
da população de Bayeux 
com o objetivo de localizar 
e prender José Adriano. 
Várias pessoas disseram 
que o acusado pelo crime 
já foi visto nos bairros da 
Imaculada e Mutirão, no 
entanto, quando a polícia 
chega ele já tem desapa-
recido. “Todos nós espera-
mos que aquele monstro 
seja preso”, aguarda a fa-
mília de Adriana.

Maria Lucilene, irmã 
da vítima falou que Adria-

na sofria agressões do 
marchante, no entanto, ele 
pedia perdão e a servido-
ra aceitava o retorno dele. 
Casada há 21 anos a mu-
lher resolveu se separar 
quando flagrou o marido 
com outra mulher, inclu-
sive também casada, mas 
ele não aceitava o fim do 
relacionamento e prome-
tia matá-la caso se concre-
tizasse a separação.

Uma medida protetiva 
imposta pela justiça não 
foi suficiente para evitar o 
crime. O corpo da mulher 
foi encontrado enrolado 
num lençol sobre a cama 
do casal apresentando vá-
rias perfurações de arma 
branca.

Delegado Ademir Fernandes preside inquérito da morte de servidora

Foto: Reprodução
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Anúncio foi feito pelo prefeito Cícero Lucena durante visita ao Condomínio Vista Verde I, ontem pela manhã
Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

O Prefeito Cícero 
Lucena (Progressistas) 
pretende entregar pelo 
menos 11 mil moradias 
no que chamou de meta 
inicial do governo munici-
pal. O anúncio foi feito na 
manhã de ontem durante 
visita ao Condomínio Vis-
ta Verde I, entregue pelo 
gestor no último dia 25. 
Durante a visita, onde to-
mou café da manhã com 
moradores, o prefeito fa-
lou ainda sobre melho-
rias na infraestrutura do 
bairro. Educação, saúde e 
transporte também serão 
oferecidos como forma de 
melhorar a vida das pes-
soas. 

Entregue no final do 
mês passado, o condomí-
nio localizado no Bairro 
das Indústrias recebeu 
192 famílias que viviam 
em situação vulnerável, 
ocupando áreas de risco 
e terrenos irregulares da 
capital. 

“Entrar no aparta-
mento, ver a família or-
ganizada, feliz, alegre, é 
motivo para a gente se 
alegrar também e agra-
decer a Deus por essa 
oportunidade. Estamos 
voltando ao condomínio 
exatamente no sentimen-
to de que nós queremos 
saber como eles estão e o 
que precisa ser feito, por-
que ouvindo a comunida-
de e tendo sensibilidade 
nós iremos poder ajudar 
cada vez mais a essas fa-
mílias”. 

Sobre as novas mo-
radias, o prefeito adian-
tou que está sendo provi-
denciada a regularização 
fundiária de pelo menos 
2.500 imóveis e que há ou-

PMJP tem meta de construir 
11 mil moradias populares

tros projetos em andamen-
to. “Dra. Socorro Gadelha 
(secretária de Habitação) e 
sua equipe já estão tratan-
do desses projetos, alguns 
já em andamento, e con-
sequentemente buscando 
recursos para que a gente 
possa cumprir a meta. 

Acredito que só esse 
ano nós já vamos atingir a 
metade dessa meta”. Cícero 
Lucena anunciou também 
mais uma parceria com o 
Governo do Estado no in-
tuito de facilitar o acesso 
ao bairro. “Essa é uma re-
gião que cresceu muito, a 
população aumentou e as 
vias são praticamente as 
mesmas. Precisamos de 

alternativas para que o 
trânsito possa fluir e que 
o transporte coletivo te-
nha condições de trafegar, 
fazendo o deslocamento 
mais rápido e confortável”.

Moradores
Para quem morava em 

um barraco feito de peda-
ços de plástico e madeira, 
ocupar um apartamento, 
com toda a estrutura, é a 
realização de um sonho. 
Foi o que disse Josemar 
Oliveira. O aposentado que 
vivia com esposa, filha, 
neta e genro em uma área 
de invasão na comunidade 
das Três Lagoas,  comemo-
ra a nova fase. “Um lazer 

desse a pessoa não tem 
nem o que falar. Isso aqui é 
um céu, um sonho”. 

Dona Rosilda lembra 
sem nenhuma saudade dos 
sete anos em que viveu no 
barraco. “Num dia de chu-
va a gente se juntava tudi-
nho no meio da cama por-
que a água tomava conta, 
tanto vinha de cima quan-
to de baixo. Hoje graças 
a Deus estamos na nossa 
casa com tudo direitinho”. 

Cidcleide Oliveira es-
tava duplamente anima-
da. “Primeiro ter a minha 
casa, um sonho de crian-
ça, e segundo por receber 
o prefeito aqui”. O café da 
manhã foi servido no apar-

tamento da dona de casa. 
“Imagine você mãe soltei-
ra, com um filho que ain-
da depende de você, tendo 
que pagar aluguel. Teve 
dia de eu escolher entre o 
aluguel e a comida”, conta 
a moradora que vivia em 
uma casa simples de chão 
batido na Vila Nassau, Por-
to do Capim. 

E tem mais, no condo-
mínio Vista Verde I, a nova 
moradora não está só, pelo 
menos 26 famílias da Vila 
Nassau estão de casa nova. 
“Vida nova com velhos 
vizinhos. Essa é a minha 
família e estamos todos 
juntos nesse momento es-
pecial de nossas vidas”. 

Foto: Secom-JP

Detran inicia vistorias  
de transporte escolar

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran
-PB) e o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) abrirão 
o calendário de vistorias 
dos transportes escolares 
do estado neste sábado (6), 
com a finalidade de fiscali-
zar e coibir irregularidades 
do setor. Nesse primeiro 
semestre, as fiscalizações 
ocorrerão até o dia 12 de 
junho.

Segundo o coorde-
nador de Vistorias do 
Transporte Escolar do 
Detran-PB, Renato Prado, 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus, serão 
observadas algumas exi-
gências, em cumprimento 
à segurança sanitária de to-
dos os envolvidos. São elas: 
uso obrigatório de másca-
ra; higienização prévia do 
veículo; apenas o condu-
tor deverá comparecer ao 
local, na data prevista no 
calendário, e, com o intui-
to de evitar aglomeração 
nos Postos e Ciretrans, as 
prefeituras deverão dispo-
nibilizar um servidor para 
apresentação de documen-

tação prévia, enquanto os 
condutores aguardam nos 
veículos.

A fiscalização é feita 
pelo Detran, com o apoio 
do MPPB, Batalhão de Poli-
ciamento de Trânsito (BP-
Tran), Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Departa-
mento de Estradas de Ro-
dagens (DER) e Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).

As duas equipes com-
postas pela autarquia de 
trânsito, em parceria com 
o MPPB e demais órgãos 
envolvidos, atuarão nos fi-
nais de semana. Ainda de 
acordo com Renato Prado, 
em junho será divulgado o 
calendário para o segundo 
semestre.

Através do QR Code, confira 
o calendário de vistorias

Ocupação do espaço público

Feira de Oitizeiro passará por um 
reordenamento a partir de hoje

A Feira de Oitizeiro passa-
rá por reordenamento a partir 
hoje para organizar os espaços 
dos comerciantes que atuam do 
lado de fora do mercado, espaço 
para pedestres e desobstrução 
de vias. O trabalho será reali-
zado pela Secretaria de Desen-
volvimento Urbano (Sedurb), 
que está cadastrando todos os 
comerciantes em situação ir-
regular, para estabelecer locais 
adequados para o comércio, de 
maneira que não seja prejudica-
do o passeio público do pedes-
tre, nem o trânsito no entorno 
do local.

 O objetivo principal é 
desobstruir a Avenida Cruz 
das Armas, atendendo às soli-
citações da população do bair-
ro, que atualmente sofre com 
problemas de acessibilidade. A 
demarcação dos espaços já ini-
cia nesta quinta-feira e, no final 
de semana, será realizada uma 
ação educativa no local.

 Após reunião realizada 
nesta quarta-feira (03) entre 

representantes da Secretaria 
e  feirantes de Oitizeiro, os co-
merciantes concordaram em 
se cadastrar para que, uma vez 
regularizados, a Sedurb possa 
colocá-los nas dependências 
do mercado público. "O diálogo 
de hoje foi essencial para que 
a gente consiga desobstruir a 
Avenida Cruz das Armas, uma 
das entradas principais da ci-
dade. Vamos manter essa con-
versa de maneira permanente 
com a categoria, que concordou 
em se regularizar e auxiliar o 
nosso trabalho. Ninguém será 
prejudicado, até porque temos 
uma responsabilidade social 
com essas pessoas, inclusive 
pelo momento econômico que 
vivemos", destacou Eduardo 
Pedroza, chefe de gabinete da 
Sedurb.

Essa é apenas a primeira 
ação de ordenamento na Fei-
ra de Oitizeiro e o objetivo é 
proporcionar conforto e aces-
sibilidade aos frequentadores 
do mercado público. A Sedurb 

recebeu uma série de reclama-
ções por parte da população, 
que se sente prejudicada por 
não conseguir transitar no local. 
"Iniciamos esse diálogo com a 
categoria, mas já orientamos os 
nossos agentes de controle ur-
bano a reforçar o trabalho edu-
cativo junto aos comerciantes 
que trabalham no interior do 
mercado,  para desobstrução 
dos corredores", reiterou Eduar-
do Pedroza.

 Nesta quinta-feira, equi-
pes do Núcleo de Cadastro de 
Áreas Públicas (Nucad) vão 
até o mercado para iniciar o 
cadastro desses trabalhadores 
na Prefeitura. Na reunião desta 
quarta, foi solicitado que eles 
levassem a documentação ne-
cessária para iniciar o processo 
(RG, CPF, comprovante de resi-
dência). Na ocasião, as equipes 
vão demarcar os pontos onde é 
possível comercializar.

 Os comerciantes relata-
ram que alguns feirantes vem 
de outras cidades com carri-

nhos de fruta e ocupam inde-
vidamente os espaços. Diante 
disso, as equipes da Sedurb 
vão estar atentas a esse tipo de 
ocupação. "A prioridade do es-
paço será para os feirantes que 
estão há anos no local e que já 
procuram se regularizar. Vamos 
padronizar esse pessoal cadas-
trado, com crachás e proporcio-
nar espaços de tamanhos iguais, 
para que eles trabalhem sem 
obstruir o passeio", reiterou 
Eduardo Pedroza.

Trabalho Educativo 
Em parceria com a Supe-

rintendência de Mobilidade Ur-
bana (Semob) e com a Guarda 
Civil Municipal (CGM), a Sedurb 
vai estar no mercado durante 
o final de semana, para garan-
tir o ordenamento do local. Só 
será permitido o comércio na 
parte de fora do mercado, para 
os comerciantes devidamente 
cadastrados e nos espaços que 
serão demarcados pela equipe 
na ação desta quinta-feira.

Defesa Civil 
atendeu 40 
chamadas 
em janeiro

Equipes da Coordena-
doria Municipal de Proteção 
e Defesa Civil (Compdec) rea-
lizaram, no mês de janeiro, 
mais de 40 atendimentos em 
diversos bairros da cidade. Os 
casos com maiores deman-
das foram os de rachaduras 
em imóveis (13) e avaliação 
estruturais prediais (7). Para 
solicitar a presença da Comp-
dec, basta ligar para o 0800-
285-9020.  

Alberto Sabino, diretor 
de minimização de desas-
tres da Defesa Civil, ressal-
tou que o órgão se manteve, 
durante todo o mês, atento 
às demandas da população, 
sempre buscando soluções 
imediatas. “O nosso Disk De-
fesa Civil está disponível para 
a população 24h, sempre bus-
cando soluções rápidas para 
garantir a segurança das pes-
soas que precisam do nosso 
serviço”, disse.

 Outras demandas foram 
atendidas pela Defesa Civil, 
como a invasão de áreas pú-
blicas (2), muros em riscos 
(5) e árvores em riscos (4). 
Já os moradores que mais 
procuram o serviço moram 
nos seguintes bairros: Centro 
(5), Cabo Branco (4), São José 
(4), Valentina (4) e Manga-
beira (3).

A Defesa Civil irá dia-
logar com as empresas de 
telefonia para o retorno do 
serviço que encaminha men-
sagem de texto (SMS) para 
a população. O serviço será 
gratuito e disponibilizará pre-
visão de chuva, alertas sobre 
interdição de ruas, queda de 
árvores e serviços nas gale-
rias.

Condomínio Vista Verde I, que foi entregue pela prefeitura da capital no último dia 25 de janeiro, recebeu 192 famílias que viviam em situação vulnerável
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Inca estima que atualmente, na Paraíba, mais de 11 mil pessoas tenham a doença, sendo três mil delas na capital

Resultado de uma muta-
ção genética responsável por 
descontrolar o crescimento 
das células e destruir órgãos, o 
câncer agride as mais variadas 
regiões do corpo e pode levar 
à morte. O Instituto Nacional 
do Câncer (Inca) aponta para 
a existência de mais de cem 
tipos de neoplasmas malignos 
capazes de se espalhar pelo 
corpo, dificultar o tratamento 
e, posteriormente, a cura da 
doença.

As causas de câncer são 
diversas e podem estar rela-
cionadas a agentes externos, 
como exposição à poluição, por 
exemplo, ou a fatores internos, 
tais quais desordem hormonal. 
Segundo o Inca, as motivações 
externas são responsáveis por 
80% dos casos de câncer e suas 
razões são comumente identi-
ficadas como “cancerígenos”. Já 
os fatores internos da doença 
estão relacionados à habili-
dade de defesa do organismo 
contra ataques externos.

O Inca estima que, na Pa-
raíba, mais de onze mil pessoas 
têm câncer, sendo mais de 3 
mil delas residentes da capital. 
Dentre os tipos de câncer que 
mais afetam a população estão 

o de próstata e o de mama, aco-
metendo homens e mulheres, 
respectivamente. 29,2% dos 
homens possuem esta versão 
da doença, enquanto 29,7% 
das mulheres sofrem com cân-
cer de mama. No estado, exis-
tem 1.120 casos de câncer de 
mama feminino e 1.740 diag-
nósticos de câncer de próstata.

Hoje, 4 de fevereiro, é 
celebrado o Dia Mundial de 
Combate ao Câncer, organiza-
do pela União Internacional do 
Controle do Câncer (UICC), em 
que as medidas preventivas 
são relembradas, de maneira 
educativa, no enfrentamento 
à doença. Existem dois tipos 
de atitudes preventivas: a pri-
mária, em que o desenvolvi-
mento do câncer é impedido e 
a secundária, por meio da qual 
é feita a detecção e tratamento. 

Prevenção é importante
A mastologista Ana The-

reza Uchôa destaca a impor-
tância da precaução. “Quando 
falamos em prevenção de cân-
cer, na verdade, nos referimos 
ao seu diagnóstico na fase mais 
inicial possível; possibilitando 
seu tratamento e cura. Não se 
pode evitar a maioria dos cân-
ceres, mas seu diagnóstico na 
forma mais precoce propor-
ciona maiores taxas de cura.” 

A doutora ainda associa 
um estilo de vida saudável à 
menor incidência de neopla-
sias malignas. A prevenção in-
clui a adoção de hábitos de vida 
saudáveis, como a prática de 
exercícios físicos, o não taba-
gismo e etilismo, alimentação 
balanceada e controle perió-
dico dos resultados médicos. 
“Evitar exposições a radiações, 
ingerir água e procurar cuidar 
da saúde mental também con-
tribui para reduzir o apareci-
mento do câncer”, conclui.

Referência no diagnósti-
co precoce do câncer de colo 
de útero e mama, o Centro de 
Diagnóstico de Câncer (CEDC) 
lançou, em 2020, um site para 
divulgação on-line do resul-
tado de biópsias realizadas 
no local, devido à pandemia 
do novo coronavírus. O CEDC 
disponibiliza serviço especia-
lizado à população pessoense 
e de mais cem municípios pa-
raibanos, realizando em média 
8 mil exames mensalmente.

Em João Pessoa, algumas 
instituições atuam no combate 
à doença e como referência 
no tratramento. A Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 
se organiza a partir de seus 
próprios recursos e doações 
e conta com mais de duzentos 
voluntários que auxiliam no 
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80% dos casos de câncer têm 
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tratamento de pacientes caren-
tes, buscando oferecer acolhi-
da com dignidade e respeito. 
A fundação desenvolve ações 
terapêuticas e de entreteni-
mento, bem como atividades 
para auxiliar na melhora da 
autoestima dos pacientes. O 
Hospital Napoleão Laureano é 
referência em todo o estado no 
tratamento do câncer.

A Casa da Criança com 
Câncer também presta assis-

tência a crianças do interior do 
estado durante o tratamento 
na capital paraibana, oferecen-
do hospedagem, alimentação, 
vestimenta, acompanhamento 
médico, formas de descontra-
ção e transporte. A conscien-
tização e tratamento são im-
portantes para o aumento das 
situações de cura. “É impor-
tante fazermos o tratamento 
contra o câncer para que com o 
mesmo haja alguma esperança 

Hospital Napoleão Laurano é referência no tratamento do câncer na Paraíba

Foto: Ortilo Antonio
do paciente e dos familiares em 
relação à cura. É uma situação 
agoniante ver um filho sofrer 
e não poder fazer nada em re-
lação. É preciso fazer o trata-
mento e ter fé que tudo dará 
certo”, diz Geysa Avelino, mãe 
de Cauã César, ex- paciente, 
acolhido pela Casa da Criança 
com Câncer.

Em 2021 o Inca promove 
o Desafio 21 dias. Nele, serão 
publicadas hoje e no dia 24 de 
fevereiro sugestões de ativida-
des relacionadas ao bem-estar 
e práticas de vidas saudáveis. 
O Inca reforça que os desafios 
têm o intuito de serem rápidos, 
fáceis e divertidos. Com o tema 
“Eu Sou E Eu Vou: juntas, todas 
as nossas ações são importan-
tes”, a UICC procura lembrar 
que cada ação consciente dos 
indivíduos direciona a popula-
ção a um futuro mais saudável.

Através do QR Code, participe da 
ação do Inca



Acesse o QR Code acima 
para adquirir a

coletânea de poesia
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Diversidade em cena
Ciclo de Debates e Estudos em Artes Cênicas da UFPB está com as 
inscrições abertas para um festival virtual em vídeo nas linguagens 
de circo, dança, performance e teatro. Página 12
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Anna Apolinário envereda pelo experimentalismo 
literário que resultou em ‘Furor de Máscaras’, uma 
antologia poética de cunho surrealista

“Foi uma experiência 
bem desafiadora, rica e inte-
ressante, porque testou meu 
poder de síntese e me permi-
tiu criar os poemas mergu-
lhando no inconsciente”. Com 
tais palavras, a poetisa parai-
bana Anna Apolinário des-
creveu sobre sua experiência 
em um projeto experimental 
literário que resultou na edi-
ção do livro Furor de Más-
caras (Cintra/ARC Edições), 
lançado recentemente, além 
de uma série fotográfica ho-
mônima. No total, são 50 poe-
mas de cunho surrealista, dos 
quais ela escreveu metade. Os 
demais são de autoria do poe-
ta cearense Floriano Martins, 
também responsável pela tra-
dução para o espanhol.

Apolinário explicou que 
o convite partiu do Martins, 
que já tem experiência na es-
crita automática. “Essa é uma 
técnica que surgiu e tem raí-
zes no Surrealismo. Ambos, 
eu e Floriano, nos identifica-
mos com a poesia surrealista. 
Então, durante cinco dias de 
janeiro, mais especificamente 
cinco noites, escrevemos cin-
co poemas a cada noite”, con-
tou a poetisa, que também 
registrou as fotos, as quais 
foram trabalhadas plastica-
mente por Floriano Martins 
para o livro, cujo prefácio é 
assinado pela poetisa colom-
biana Berta Lúcia Estrada.

A escritora explicou que 
seu processo de criação dos 
textos não foram com temas 
fechados. “Os meus poemas 
são mais curtos do que os 
de Floriano, que também é 
poliglota, ensaísta e tradu-
tor. Meus poemas exploram 
o universo surrealista em al-
gumas facetas, como o amor, 
o erotismo e o universo dos 
sonhos, ou seja, tudo que está 
na arena dos sentimentos 
humanos. Nesse mergulho, 
tive que manter o controle, o 
equilíbrio entre a lucidez e o 
delírio”, explicou.

Para ela, o Furor de Más-
caras é “uma febril aventura 
criativa, poemário mágico 
e experimental, alimentado 
pela notável cumplicidade 
poética entre dois raros ar-
tistas. Durante cinco noites, 
eu e Floriano mergulhamos 
no transe da escrita automá-
tica, a partir de uma troca de 
motes espontâneos, faíscas 
que deflagraram a criação de 
cada poema. O primeiro ver-
so de cada poema meu era 
ofertado por Floriano e vice-
versa e, assim, prosseguimos 
neste caminho de invenções 
delirantes, urdindo a trama 
inebriante dos poemas auto-
máticos”, acrescentou.

Anna Apolinário lem-
brou que, nessa parceria, 
o desafio incluía ainda que 
cada poema não ultrapassas-
se a casa de cinco minutos 
em sua feitura. “Mais do que 
importar o método e sua pa-
recença com o Surrealismo, o 
que apreende de sua leitura é 
a densidade estética e o trata-
mento dos temas propostos”, 
defendeu a escritora.

Floriano Martins esclare-
ceu que o título, assim como o 
conteúdo da obra, nada tem a 
ver com a pandemia. “O livro 

Poetisa paraibana lança obra 
com base na escrita automática
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Livro contém um total de 50 poemas, metade deles escritos por 
Anna Apolinário (ao lado); os demais são de autoria do poeta 
cearense Floriano Martins (acima), idealizador do projeto e 
também responsável pela tradução para o espanhol

Foto: Nielson Lourenço/Divulgação

Imagem: Divulgação

foi concebido como um de-
safio que nos impusemos de 
criar, de modo improvisado, 
um conjunto de poemas com 
tempo determinado, sequen-
cialmente, em cinco sessões 
diárias, sendo que o primeiro 
verso de cada poema era dado 
pelo outro poeta. Com isto, 
criamos uma série de másca-
ras, pois disto se trata a cria-
ção poética, e o modo frenéti-
co como elas foram surgindo 
definiu o 'furor' do título”.

O poeta cearense jus-
tificou o convite formulado 
à escritora paraibana para 
concretizar o projeto. “Anna é 
uma querida poeta com quem 
dialogo há algum tempo e an-
tes deste livro já havíamos 
participado de uma outra 
experiência de criação cole-
tiva, envolvendo sete poetas 
de distintos países. Além de 
poeta, sou editor, ensaísta e 
tradutor, de modo que foi um 
exercício tranquilo o de tra-
duzir ao espanhol este livro”, 
afirmou o coautor.

O livro Furor de Máscaras 
já está disponível em formato 
digital para Kindle, na Ama-
zon, com leitura gratuita para 
assinantes, ou ainda pode ser 
adquirido na versão impressa, 
ao preço de R$ 24,99.

 Mais do que 
importar o método e 
sua parecença com o 
Surrealismo, o que 

apreende de sua leitura 
é a densidade estética e 
o tratamento dos temas 

propostos 

Coletânea anterior de Anna Apolinário ganhará 
projeto audiovisual através da Lei Aldir Blanc

Bruxas sussurram meu nome 
é o título do novo livro de poe-
mas que Anna Apolinário pre-
tende lançar ainda no decorrer 
deste ano, mas ainda sem data 
prevista. No momento, ela con-
tou que vem trabalhando na 
produção da obra, que deverá 
conter cerca de 50 poemas.

A paraibana antecipou que 
a obra abordará vários temas, 
a exemplo do misticismo, o 
universo das mulheres e sua 
ancestralidade, e também o 
empoderamento feminino.

Quanto ao ‘Sarau Selváti-
cas’, criado em 2017, o intuito 
é retomar as atividades com 
transmissões ao vivo, por meio 
das redes sociais do projeto, o 
que provavelmente acontecerá 
a partir do próximo mês.

Outro projeto da escritora 
são cinco poemas do livro A 
Chave Selvagem do Sonho, lan-
çado pela Editora Triluna no ano 
passado, ganharão versão au-
diovisual neste ano. A iniciativa 
foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, 
da Prefeitura Municipal, através 
do Fundo Municipal de Cultura 
(FMC) da Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope).

A poetisa informou que as 
gravações devem começar neste 

mês, em espaços ao ar livre e em 
ambiente de floresta, e que pre-
tende, posteriormente, fazer a 
divulgação por suas redes sociais 
no YouTube e Instagram.

Os versos presentes no 
projeto A Chave Selvagem do 
Sonho – Poesia em Performan-
ce serão apresentados por sua 
irmã, Raquel Apolinário. “Sou 
autora do roteiro e a equipe 
técnica ainda é formada por 
Evandro de Oliveira na direção 
de arte, Bruno Vinelli na direção 

de fotografia, e edição de Léo 
Santiago. Pretendemos gravar 
em vários sets ao ar livre, sendo 
um nas ruínas da Igreja de Bon-
sucesso, em Lucena”, destacou 
Anna Apolinário.

A autora comentou que seu 
novo projeto tem dois objetivos. 
“Um é de alcance geral, pois 
quero apresentar poemas do 
livro através de performance 
cênica, explorando o universo 
lírico da obra, em partituras 
corporais e construções sines-
tésicas, proporcionando um 
rico diálogo entre poesia e 
performace para fortalecer a 
disseminação da poesia con-
temporânea feita por mulheres 
na Paraíba e proporcionar o 
acesso do público às produções 
artísticas desenvolvidas por 
artistas locais. O outro objeti-
vo reúne aspectos específicos, 
que são o de proporcionar a 
apreciação de poemas como 
forma de ampliar o acesso 
e fruição estética do gênero 
poético; apresentar mescla de 
linguagens artísticas, através 
da exibição de vídeopoemas, 
explorando a integração da 
linguagem poética com a lin-
guagem cênica em construção 
performática”, concluiu.

Serão cinco poemas de ‘A Chave Selvagem 
do Sonho’ que vão se tornar performances 

Imagem: Divulgação

Foto: Socorro Nunes/Divulgação
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Dando sequência às reflexões anteriores so-
bre a obra ‘Hexaméron’, de Franz Liszt, e suas li-
gações históricas com a política, literatura, dra-
maturgia e poesia, vamos discorrer um pouco, 
musicalmente, sobre a peça que se estruturou no 
tema ‘A Marcha dos Puritanos’, da ópera ‘I Purita-
ni’, de Vincenzo Bellini.

Para a criação destas seis heróicas variações 
sobre o tema da marcha, célebres músicos de seu 
tempo, Sigismond Thalberg, Johann Peter Pixis, 
Henri Herz, Carl Czerny e Frédéric Chopin aceita-
ram o desafiador e ousado convite. Liszt escreveu 
a introdução, a primeira apresentação do tema, a 
2ª variação (a 1ª é de Thalberg), o final e mais três 
interlúdios que ligam as demais partes, conferindo 
unidade ao hexâmero. Terminou se apaixonando 
pela ideia, à qual acrescentou duas versões para 
dois pianos e mais uma para piano e orquestra. 
Outras formas surgiram ao longo de quase dois sé-
culos, incluindo uma composta por seis pianistas 
da atualidade, que estreou em 2010, no Festival da 
American Liszt Society, em Nebraska, EUA.

Na concepção original, cada partícipe desta 
inusitada criação imprimiu sua personalidade. 
Ainda que imaginado por Liszt com perfil de con-
certo, o ‘Hexaméron’.

Neste exemplo tão especial, o espírito é o mes-
mo, porém, substancialmente reforçado pela admi-
rável criatividade com que os artistas do talentoso 
“sexteto” se abraçaram em total sintonia, incenti-
vados pela nobre princesa. A sequência em que eles 
aparecem com suas variações, sem considerar o 
“regente” da ideia, e Bellini, autor da marcha ope-
rística que o originou, é a seguinte:

1º) Franz Liszt (1811-1886);
2º) Sigismond Thalberg (1812-1871);
3º) Johann Peter Pixis (1788-1874);
4º) Henri Herz (1803-1888);
5º) Carl Czerny (1791-1857);
6º) Frederic Chopin (1810-1849).

A introdução, claro, coube a Liszt, que constrói 
um solene portal de entrada, com células de colcheias 
e semicolcheias sincopadas, anunciando o que pre-
tende e já exibe, por entre o suspense dos graves tri-
nados, pequenos fragmentos do tema principal, sem 
mostrá-lo por inteiro. Em seguida, doce e delicada-
mente, descortina-o com a força de sua personalida-
de virtuosística, quando procede à primeira exibição 
da marcha com merecida pompa.

(continua na próxima semana - final)

Um precioso 
rosário (IV)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

O professor-doutor Hildeberto Barbosa Filho constitui-
se, indiscutivelmente, num dos mais autênticos homens de 
letras do estado da Paraíba; numa personalidade para quem, 
valendo-nos das palavras proferidas, certa feita, pelo genial 
Machado de Assis, a literatura configura-se como “uma espécie 
de segunda alma”, uma extensão natural do seu corpo e espírito, 
o seu peculiar jeito de ser e de estar no mundo, a sua Pasárgada 
permanentemente perseguida. Hildeberto respira literatura, e 
dela retira a seiva e o sumo de que se nutre a sua existência, que 
se poderia cartografar, dentre outras possibilidades conceituais, 
como uma vida entre livros, para nos instrumentalizarmos do 
título de um apreciado livro de autoria do bibliófilo José Min-
dlin, que se constitui numa das afinidades eletivas do criador de 
A Ira do Viver e outros poemas.

A travessia intelectual de Hildeberto nas cenas e cenários 
da cultura paraibana assinala um pacto infrangível que ele tem 
assinado com a palavra em estado de estesia, por ele concebi-
da como a indispensável senha de que se utiliza o ser humano 
nas múltiplas interações que estabelece consigo mesmo e 
com o outro no palco numeroso e multiplicado da realidade 
cotidiana. No ser plural que emblematiza o itinerário do ilus-
tre cidadão de uma Comarca das Pedras chamada Aroeiras, 
motivo recorrente de todas as poéticas cultivadas pelo autor 
de O Livro da Agonia, convivem, em admirável amálgama: o 
professor universitário respeitado; o crítico literário incan-
savelmente militante; o poeta cercado de paixões por todos 
os lados; o acadêmico dignificador da Casa de Coriolano de 
Medeiros, a legendária Academia Paraibana de Letras; e, 
mais recentemente, o cronista literário atilado, outra face do 
seu espírito irresistivelmente inquieto e vocacionado para a 
arte-ciência do ato/processo da criação literária em suas mais 
diversas modalidades de manifestação.

Gênero anfíbio da literatura, permanentemente transido 
entre o imediatismo circunstancial e o apelo à transcendência, 
de conformidade com o lapidar juízo crítico expendido pelo 
mestre Eduardo Portella, a crônica literária, em seu projeto de 
composição textual, parece consorciar a pressa do jornalista e 
a paciência do filósofo e do esteta, ao reclamar, no seu par-
ticular modo de confecção verbal, o domínio da língua, mas, 
sobretudo, a força da linguagem, por cujos vetores a obra de 
arte literária, nas lépidas asas da indispensável literariedade, 
pereniza-se e ganha estatuto de universalidade. Miúda e ocu-
pante de pequenos espaços físicos na totalidade de um jornal 
impresso, a crônica, em princípio, tinha tudo para se dissolver 
no universo precário da descartabilidade que a cerca; des-
cartabilidade essa que ainda mais se acentua num mundo em 
que a profusão das mídias digitais, ao captar em tempo real 
os acontecimentos do mundo, vai tornando obsoleto tudo 
aquilo que se esculpiu nas páginas dos jornais impressos, que 
se encontram ameaçados de desaparecimento, cada dia mais. 
E, no meio dessa perecibilidade triunfante, a crônica literária 
resiste, migra para o livro, que se lhe afigura ser uma morada 
mais durável, e se eterniza pela compleição da linguagem 
estética que a energiza.

A crônica literária praticada por Hildeberto Barbosa Filho 
exibe esses indeléveis traços, próprios de quem, atento à lição 

exarada por Carlos Drummond de Andrade, sabe “penetrar 
surdamente no reino das palavras”, lá onde, tanto quanto os 
poemas encontram-se as crônicas que esperam ser escritas. 
A crônica, gênero literário radicalmente marcado pelo hibri-
dismo constitucional, contracena com o poema em prosa, com 
o conto, com o ensaio, ainda que, no caso do ensaio, o faça de 
modo leve e desprovido de qualquer vestígio de verticalida-
de doutrinária, o que, em se efetivando, a descaracterizaria, 
sobremaneira, fazendo-a naufragar no território daquilo que 
Eduardo Portella chamou de a vocação suicida da crônica. A 
crônica literária de Hildeberto Barbosa Filho, mesmo correndo 
o risco inerente às desclassificações sempre redutoras, parece-
me ancorar no porto de uma dicção visceralmente lírica a que 
se acumplicia uma percepção meditativa que, roçando o sota-
que ensaístico, debruça-se sobre o mundo e a sua incontorná-
vel matéria temática. Por esse patamar marcadamente poético 
e inquiridor, a crônica literária de Hildeberto Barbosa Filho 
principia por acentuadas incursões pelos livros do mundo e 
pelo mundo dos livros, radicando numa espécie de acendrada 
ética da leitura, atividade em que o mestre caririzeiro tem se 
consumido e consumado, ao longo do seu viver.

Hildeberto Barbosa Filho, de igual modo, tem inarredável 
compromisso, em seu cronicário, com a realidade da poesia e a 
poesia da realidade. Dir-se-ia, aqui, que o cronista cultiva e exer-
cita uma espécie de olhar inaugural sobre tudo o que o cerca, 
de maneira a captar, por dentro e para além da epiderme das 
coisas, a dimensão metafísica e transcendental que as recobre. 
A cidade, personagem recorrente em todas as poéticas contem-
porâneas, é tópica onipresente no cronicário hildebertiano, seja 
a sua cidade natal, Aroeiras, a sua mitologia secreta e particular, 
diria Roland Barthes, seja João Pessoa, que o acolheu e foi por 
ele acolhida, seja Campina Grande, a sua neblinosa Serra da 
Borborema, seja, enfim, a cidade concebida para além de todas 
as demarcações geográficas particulares, visualizada como 
um símbolo universal dos ajuntamentos humanos, com todos 
os seus fascínios, mistérios, misérias e grandezas. O amor, a 
mulher, a solidão, a amizade, a morte, o sonho, o silêncio, dentre 
outros temários eminentemente humanos, são outros sememas 
que atravessam o diversificado corpus que compõe o cronicário 
de Hildeberto Barbosa Filho, tudo matizado pelo recurso da 
metalinguagem que, ao fim e ao cabo, potencializa a consciência 
criadora por que é tomado o admirado intelectual paraibano 
sempre que se entrega à luta com as palavras, emblematica-
mente postulada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade, à 
Guerra sem Testemunhas, sobre a qual brilhantemente discor-
reu o notável Osman Lins.

Hibridismo do hibridismo e entrelugar da linguagem, 
a crônica literária é a transfiguração lírica do indecifrável 
milagre da existência humana. A recriação poética de todos 
os reais humanos. Tudo tecido e destecido pelas migalhas 
que caem da “vida ao rés do chão”, conforme preconizado por 
Antonio Candido em paradigmático ensaio sobre a natureza 
essencial da crônica literária. A crônica literária praticada por 
Hildeberto Barbosa Filho caminha por essa seara que, ao par-
tir do chão nosso de cada dia, não menos anela atingir as mais 
altas e inalcançáveis estrelas do infinito.

A crônica literária de
Hildeberto Barbosa Filho

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Pianista e compositor austríaco nascido na Suíça Sigismond Thalberg

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Destaque

Ícone da ‘Art Nouveau’ tem 
mostra disponibilizada na web

Até o final do mês estará aberto o passeio virtual pela 
mostra Alphonse Mucha: o legado da Art Nouveau. Para ter 
acesso à visita, basta acessar o site do Centro Cultural Banco 
do Brasil-RJ (www.bb.com.br/cultura). Com sonorização e de-
talhes de todos os ambientes das galerias, o passeio permite 
a visão em 360° das setes salas ocupadas pelas mais de 100 
obras oriundas da Fundação Mucha, em Praga.

Festival online vai premiar, ao longo de 
2021, curtas-metragens independentes

O Festival Rio Inter-
national Monthly Awards 
(Rima) tem por objeti-
vo destacar e premiar os 
profissionais de todas as 
categorias dos curtas-me-
tragens independentes, 
nacionais e estrangeiros.

São 21 categorias para 
nacionais e 21 categorias 
para internacionais. As 
inscrições iniciaram em 
janeiro e percorrerão por 
todo o ano. Uma vez inscri-
to, cada filme estará apto a 

ser selecionado em qual-
quer mês do ano vigente.

Todo dia 1º será anun-
ciada a lista dos selecio-
nados. Cada dia 5, serão 
revelados os indicados nas 
42 categorias. Todo dia 10 
de cada mês, os vencedo-
res serão conhecidos. Cada 
categoria poderá receber 
uma ou duas indicações.

Podem se inscrever, 
curtas a partir de 2010, 
com duração máxima de 
40 minutos. Serão aceitos 

filmes dos gêneros ficção, 
animação e documentários.

O Rima é on-line e quer 
valorizar as qualidades dos 
filmes, mensalmente, para 
dinamizar o fluxo dos fil-
mes e suas premiações. Em 
dezembro serão reunidos 
todos os vencedores de to-
das as categorias, para con-
correm ao prêmio de Me-
lhor do Ano.

Mais informações atra-
vés do e-mail: rima.conta-
to2021@gmail.com.

Através do QR Code acima, acesse o 
site oficial do Festival Rio International 

Monthly Awards (Rima)

Foto: Edson Matos

Crônicas do escritor de Aroeiras abordam temas 
como amor, mulher, solidão, amizade, morte, 
sonho e silêncio, dentre outros
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Meu bisavô, coronel João Mendes costumava 
dizer que o espelho mostra o caráter das pessoas. 
Vendo fotos antigas é possível reconstruir o retra-
to escondido no tempo. A fotografia e o espelho aju-
dam no esboço da reconstrução de fatos guardados 
na memória, a fisionomia escondida de alguém.

Uma fotografia, que chegou para mim por 
meio de um grupo de amigos conectados às redes 
sociais, me transportou ao passado do início da 
década de 1960, em Serraria, quando meninos e 
meninas viviam a docilidade da vida que a ocasião 
proporcionava, frequentando o grupo escolar no 
verdor dos anos. Agora, mais de cinco décadas de-
pois, estamos todos cheios de recordações que as 
sombras da idade não escondem.

Olhando a fotografia em preto e branco, uma 
alegria com insondáveis lembranças misturou-se 
ao passado de dores e pranto, agora superadas pe-
las alegrias do entardecer.

Enquanto a imaginação retornou ao instantâ-
neo da fotografia registrando um momento no ano 
de 1962, no Grupo Escola Francisco Duarte, sob o 
olhar atento de Dona Eterna Carvalho, tentava des-
cobrir na fisionomia distante um rosto conhecido. 
Tudo nuvem e silêncio. Até que, aos pouco, chegam 
nomes e fisionomias. Os mais conhecidos são Wel-
lington Farias (Leto de Sales Cebolinha) e seu ir-
mão Dodó, Walter de Zito Carvalho, Donato Men-
des... Todos formando uma mesma família.

Aos nomes que a memória retém, em vão busco 
recompor a fisionomia, mas ficam à flor das lem-
branças, amigos que formaram minha paisagem 
nas conversas na praça Major Antônio Bento ou na 
escadaria da Igreja, e no Grupo Escolar, onde a voz 
da diretora se fazia medianeira.

Na contabilidade das amizades daquele tem-
po, ficou como saldo positivo Roberto de Padrinho 
Chico Neco, os irmãos Nivaldo, Noaldo e Nemésio 
Cavalcanti, Walter Carvalho, Roberto Menezes, 
Adroaldo Rocha, Zé Paulo, João de Rafael Nunes, 
Cassiano de Leovegildo, Orlando Mendes, Cobra 
Verde, João Pinheiro... Muitos  outros que busco 
lembrar o nome.  Não os identifiquei na fotografia 
postada nas mídias sociais, mas sempre são peda-
ços das lembranças daquele tempo.

A foto trouxe incontida alegria, porque fui bus-
car a nostalgia na distância do tempo que se renova 
ao encontro com aqueles que repartimos os mes-
mos devaneios, nas manhãs ou durante as tardes 
quando deixávamos as salas de aula, para a conver-
sa durante os recreios ou no retorno para casa pela 
estrada poeirenta e esburacada. 

Aquele tempo afastado na memória tem o ta-
manho que imagino, ultrapassa os limites que pos-
so conter a emoção quando adentro pelas serras 
que circundam a cidade, e minha vista se derrama 
sobre as palmeiras que tantas décadas depois con-
tinuam acenando ao meu derradeiro olhar.  

Morando no sítio, a convivência com os meni-
nos da rua trouxe para mim uma visão dos afasta-
dos do sibilar do vento espalhando os gravetos e 
folhas secas pelo terreiro, porque mesmo morando 
numa cidade rural, eles não tinham próximo o chei-
ro de curral.

Serraria nunca ganhará de mim um adeus, 
nem um olhar derradeiro. Está no poema que me 
alimenta, na brisa fresca que me segue. Como me 
acompanha os olhares que a fotografia trouxe-me 
de volta, rostos conhecidos a refletir no espelho da 
água que nunca se quebra.

O espelho e
a fotografia  

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaborador

Foram anunciados ontem os in-
dicados para o Globo de Ouro 2021. O 
filme Mank, de David Fincher, recebeu 
o maior número de indicações no Glo-
bo de Ouro, incluindo de Melhor Longa 
de Drama, Diretor e Ator. Como na pre-
miação do ano passado, a Netflix voltou 
a dominar a lista com suas produções, 
conquistando 22 indicações. Entre os 
filmes estrangeiros, o brasileiro Bacu-
rau não foi lembrado.

Em uma edição que promete na 
disputa das séries favoritas, The Crown 
está de volta. Com uma temporada es-
perada, a série concorre em seis cate-
gorias, com elenco disputando entre si. 
Em segundo lugar ficou Schitt’s Creek 
(5), Ozark e The Undoing, com quatro 

indicações cada, The Great e Ratched, 
com três indicações cada.

Entre as plataformas, a Netflix lidera 
a lista com 22 indicações em filmes e 20 
indicações para as séries de TV. A Amazon 
Studios teve sete indicações de filmes. A 
HBO concorre em 7 categorias de séries.

Dos cinco indicados ao prêmio de di-
reção, três são mulheres. São elas a cineas-
ta chinesa radicada no EUA Chloé Zhao, 
diretora de Nomadland, que é protagoni-
zado por Frances McDormand; a atriz e 
roteirista britânica Emerald Fennell, por 
Bela Vingança; e a atriz Regina King, por 
Uma Noite em Miami, filme que mostra 
amizade entre Malcolm X, Cassius Clay, 
Jim Brown e Sam Cooke, que marca a es-
treia dela na direção. Os demais indicados 
são David Fincher, por Mank, e Aaron Sor-
kin, por Os 7 de Chicago.

Na disputa do prêmio de Melhor 
Atriz, Emma Corrin e Olivia Colman con-
correm pela mesma série. Corrin estreou 
em The Crown no papel de Lady Di e Oli-
via repete o sucesso na quarta tempora-
da como a Rainha da Inglaterra. Também 
foram indicadas Jodie Comer (Killing 
Eve), Laura Linney (Ozark), e Sarah Paul-
son (Ratched).

Ainda com The Crown, Josh O’ Connor 
concorre na categoria Melhor Ator em Sé-
rie de Drama e vai disputar o prêmio com 
Jason Bateman (Ozark), Bob Odenkirk 
(Better Call Saul), Al Pacino (Hunters) e 
Matthew Rhys (Perry Mason).

Na cerimônia de premiação, a ser 
realizada no dia 28 deste mês, a atriz Jane 
Fonda, atriz camaleônica e ativista social, 
será homenageada por sua contribuição 
com o Prêmio Cecil B. DeMille.

Pré-Oscar

Netflix volta a dominar 
lista do Globo de Ouro

Foto: Divulgação

‘Mank’, longa de David Fincher sobre o roteirista de ‘Cidadão Kane’, recebeu o maior número de indicações no Globo de Ouro (6), incluindo a de Melhor Filme de Drama

Continuação

Legado expLosivo (Honest Thief, EUA. 
Dir: Mark Williams. Policial. 14 anos). Um 
ladrão de banco (Liam Neeson) resolve mu-
dar de vida e se tornar uma pessoa honesta 
quando se apaixona por uma mulher que 
trabalha em uma instalação de armazena-
mento, um lugar onde ele esconde todo o di-
nheiro que rouba. Mas fica cada vez mais di-
fícil limpar seu nome quando ele passa a ser 
investigado por um agente corrupto do FBI. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 20h50; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h50; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 4: 14h45 (leg.) - 20h20; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 20h20.

MuLher-MaraviLha 1984 (Won-
der Woman 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. 
Aventura e fantasia. 12 anos). Diana Prin-
ce/Mulher-Maravilha (Gal Gadot) está em 
1984, durante a Guerra Fria, entrando em 
conflito com dois grande inimigos: o empre-
sário de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) 
e a amiga que virou inimiga, Barbara Mi-
nerva/Cheetah (Kristen Wiig). CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 17h10 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.):  17h10 - 20h; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 5 (dub.): 16h - 19h15; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 (leg.): 17h; CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 1 (dub.): 16h - 19h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 15h30.

pinÓQuio (Pinocchio, Itália, França, Reino 
Unido. Dir: Matteo Garrone. Drama e fan-
tasia. 10 anos). O solitário marceneiro Ge-
peto (Roberto Benigni) tem o grande desejo 
de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico 
Ielapi), o boneco de madeira que acabou de 
construir, ganhe vida. Seu pedido é atendi-
do, mas a desobediência do jovem brinquedo 
faz com que ele se perca de casa e embarque 

em uma jornada repleta de mistérios e seres 
mágicos, que o levará a conhecer de fato os 
perigos do mundo. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 
(dub.): 16h50 - 19h30; CINE SERCLA PAR-
TAGE 1 (dub.): 16h50 - 19h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 (dub.): 15h30 - 18h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 10 (leg.): 14h (somente sáb. 
e dom.) - 20h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 15h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 17h - 20h.

estranho passageiro - sputnik 
(Sputnik, Rússia. Dir: Egor Abramenko. Sci-
fi e terror. 16 anos). Em meio a tensão do 
auge da Guerra Fria, uma cena terrível é 
descoberta no local de pouso da espaçonave 
Orbit-4. O comandante da embarcação é o 
único membro da tripulação encontrado vivo, 
mas perdeu a memória com a terrível expe-
riência e não consegue esclarecer a causa do 
acidente. Em uma instalação governamental 
isolada, sob a vigilância de guardas arma-
dos, a psicóloga Tatiana Klimova (Oksana 
Akinshina) é recrutada para tentar curar a 

amnésia do astronauta e desvendar o mis-
tério. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 (dub.): 17h30.

o Mensageiro do ÚLtiMo dia (The 
Empty Man, EUA, França. Dir: David Prior. Ter-
ror. 16 anos). Quando um grupo de adolescentes 
de uma pequena cidade começa a desaparecer 
misteriosamente, os moradores acreditam que é 
obra de uma lenda urbana local. Enquanto um 
policial aposentado investiga os desaparecimen-
tos, ele descobre um grupo secreto e suas tenta-
tivas de evocarem uma entidade sobrenatural, 
colocando a vida de todos em perigo. CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 17h15.

troLLs 2 (Trolls World Tour, EUA. Dir: 
Walt Dohrn. Animação. Livre). A aventu-
ra continua com a rainha Poppy e Branch, 
que fazem uma descoberta surpreendente: 
há outros mundos Troll além do seu, e suas 
diferenças criam grandes confrontos entre 
essas diversas tribos. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 15h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 
(dub.): 15h.

Numa semana sem estreias, Roberto Benigni é o Gepeto em ‘Pinóquio’, com sessões na capital e 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 Através de fotos antigas é possível reconstruir o retrato escondido no tempo

Foto: Divulgação

Agência Estado
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Propostas artísticas em vídeo nas linguagens de circo, dança, performance e teatro serão aceitas até domingo

As inscrições gratuitas para o 
Festival Somos Muites: Diversida-
des em Cena, que será realizado 
de forma virtual pelo Ciclo de De-
bates e Estudos em Artes Cênicas 
da Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), se estenderá até o pró-
ximo domingo (dia 7).

Os interessados em partici-
par devem acessar o site oficial 
do evento (www.
cicloartescenicas.
com), no qual es-
tão disponíveis o 
formulário para 
preenchimento das 
propostas artísti-
cas em vídeo nas 
linguagens de cir-
co, dança, perfor-
mance e teatro, que 
devem ser produ-
ções desenvolvidas 
nos segmentos da 
educação básica, 
do ensino superior 
e por artistas da cidade de João 
Pessoa, e também a Chamada Pú-
blica com todas as informações ne-
cessárias a respeito desta primeira 
edição, que ocorrerá entre os dias 
1 e 20 de março. No total, serão se-
lecionados 15 participantes e cada 
um receberá o valor de R$ 300, a 
título de premiação. 

Um dos organizadores do fes-
tival, o ator, professor de Teatro e 
produtor Aelson Felinto, informou 
que professores e alunos da rede de 
ensino da capital paraibana e do-
centes e estudantes da UFPB e do 

Instituto Federal da Paraíba (IFPB) 
podem se inscrever para o evento. 
“Como será virtual, para não ficar 
cansativo para o público, os vídeos 
não serão longos, mas devem ter 
duração de, no mínimo, três minu-
tos e, no máximo, cinco minutos e 
não precisam ser necessariamen-
te inéditos. Se alguém já tiver algo 
gravado em vídeo pode inscrever”, 
explicou. Além de Felinto, a equipe 
é formado por Márcia Chiamulera, 
Miguel Segundo, Myka Barros e 

Rute Prazim.
O festival é 

organizado pelo 
Ciclo de Debates e 
Estudos em Artes 
Cênicas, que utiliza 
recursos da Lei Lei 
Aldir Blanc, atra-
vés do Edital nº 
005/2020 do Fun-
do Municipal de 
Cultura (FMC), da 
Prefeitura de João 
Pessoa. “O objetivo 
do evento é congre-
gar, mesclar, unir as 

diversidades presentes em cada uma 
das três vertentes do conhecimento, 
que são o ensino básico, o ensino su-
perior e o fazer artístico independen-
te”, pontuou Aelson Felinto. “Sabemos 
que em cada um destes segmentos os 
materiais utilizados para produzir 
são diferentes, mas o fio condutor 
que liga os três é o fato de que o que 
se faz é arte”, disse o organizador.

“Muites”
O que chama atenção é o pe-

culiar batismo do evento com um 
neologismo: Festival Somos Mui-

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Inscrições estão abertas para 
evento focado na diversidade

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

A organização do festival fica por conta dos membros do Ciclo de Debates e Estudos em Artes Cênicas da Universidade Federal da Paraíba, os artistas Aelson Felinto, Márcia Chiamulera, Miguel Segundo, Myka Barros e Rute Prazim (da esq. p/ dir.)

O objetivo do evento é 
congregar, mesclar, unir as 
diversidades presentes em 

cada uma das três 
vertentes do conhecimento, 
que são o ensino básico, o 
ensino superior e o fazer 

artístico independente 

Fotos: Divulgação

tes: Diversidades em Cena. “O títu-
lo do festival tem a palavra ‘muites’ 
porque estamos pensando, dentro 
dessa linguagem neutra, incluir 
todos os segmentos e fazedores 
de arte, pensando nessa diversida-
de de gênero, etnia, classe social e 
tudo”, esclareceu Aelson Felinto. 

O produtor informou que a 
programação do evento consistirá 
na divulgação de um novo vídeo de 
segunda a sexta-feira, em horário 
ainda a ser definido. Essa parte é 
denominada de Vozes em Cena. 

Já aos sábados, a programa-
ção terá duas atividades, uma pela 

manhã, que deve começar entre 
9h e 10h, denominada Vozes em 
Movimento, que será fechada, 
destinada apenas aos participan-
tes do festival, com o intuito de 
falarem sobre suas produções, 
num intercâmbio, e, à tarde, a 
partir das 16h, transmissão de 
lives chamadas de Vozes da Cena, 
abertas ao público com participa-
ção de convidados para debater 
sobre temas que serão escolhidos 
depois da seleção dos vídeos, que 
servirão de assunto para tal dis-
cussão on-line, com transmissão 
pelo Youtube (/cicloartescenicas).

Através do QR Code acima, acesse o site 
oficial do Ciclo de Debates e Estudos em 

Artes Cênicas da UFPB

Primeira edição ocorrerá entre os dias 1 e 20 de março, sendo selecionados 15 participantes que receberão R$ 300 a título de premiação

Foto: Divulgação

som do Scorpions era uma de suas 
companhias preferidas. Naquela 
manhã, enquanto outros escutavam 
forrós plastificados, esperando 
mais um jogo da seleção brasileira, 

pelos ouvidos e pelo coração do poeta Cris-
tiano Luís já haviam passado mais de dez 
vezes os sons de ‘Send me an angel’.

Cristiano tinha algumas dificuldades, 
como a de explicar ao seu pai que estudar 
Letras representava mais a sua vida do que 
ser médico, advogado ou engenheiro. Explicar 
aos amigos que noites de “baladas” não eram 
de seu interesse.

Nascido e criado em São Paulo, o jovem 
poeta não passava mais de um mês sem 
entrar num museu de arte, num sebo literário, 
num teatro...

Sua preferência maior era nos finais de 
tardes ir à Livraria Cultura, na Avenida Pau-
lista, e viajar entre grandes – velhos e novos –  
autores, não importando suas nacionalidades 
e tendências estéticas. 

Chegava a praticar rituais, como depois 
da morte de José Saramago, quando transfor-
mou seu quarto num miniconsulado particular 
de Portugal.

nnnnnnnnnn

No ano passado, quando no Bloomday, 
passou o dia inteiro fazendo de conta que 

Fazendo de conta que estava em Dublin   Como morreu 
Gatsby, Jay Gatsby, “O 
grande Gatsby”, de F. 
Scott Fitzgerald?
          O Gatsby descrito 
pelo romancista 
“maldito no paraíso”, 
que nasceu há 122 anos 
num 24 de setembro, 
para morrer em 1940. 
O personagem Gatsby 
e seu autor viveram 
o tal mundo febril da 
“geração perdida” numa 
época logo posterior à 
Primeira Guerra. Foi 
também o início da era 
de ouro do jazz.
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         “Havia apenas 
um leve, quase 
imperceptível 
movimento de água, 
causado pelo fluxo 
que, partindo de uma 
extremidade da piscina, 
se escoava na outra, em 
direção dos drenos. Com 
pequenas ondulações, 
o colchão pneumático 
movia-se, de maneira 
irregular, sobre a água. 
Uma ligeira lufada de 

vento, que mal enrugou 
a superfície, foi o 
bastante para modificar, 
por acaso, o seu curso 
acidental. O toque de 
um ramo fê-lo girar 
lentamente, revelando 
como um obstáculo de 
trânsito, um pequeno 
círculo vermelho sobre 
a água”. 
         Era o sangue de Jay 
Gatsby. 
         Era a maneira de 
F. Scott Fitzgerald 
descrever o mundo 
que tanto viu, amou, 
aprendeu e detestou. 
         O romance de 
estreia de Fitzgerald, 
Este lado do paraíso, 
era um tanto 
autobiográfico. 
Mostrava uma 
geração crescendo e 
descobrindo que Deus 
não existe e que os 
homens não merecem 
confiança.
        Belos e malditos 
confirmaria a posição do 
autor como cronista da 
juventude desesperada 
e desenfreada do seu 
tempo.

Scott Fitzgerald

São Paulo era 
Dublin (foto).

Primei-
ro foi para a 
calçada do 
Shopping 
Higienópolis 
e distribiu 
cem resumos 
biográficos de 
James Joyce 
que impri-
miu em seu 
computador. 
Em seguida, foi 
para a parte 
mais antiga do 
bairro e, como fazia muito frio em junho, 
brincou de ser irlandês e estar em Dublin. 
De lá foi a um quarteirão somente com ba-
res de classe média e, num deles, pediu uma 
dose de uísque sem gelo e ficou falando alto 
em inglês. Ninguém o interrompia. Pensa-
vam que era um jovem louco.

Voltou para o apartamento e dormiu 
alegre, pensando que tinha ganho mais uma 
batalha contra “os idiotas do mundo”.
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O maior amor de Cristiano Luís estava 
na literatura. Por isso, nenhum de seus 

namoros tinha 
durado mais 
de um mês. 
 Cristia-
no disse à 
sua última 
namorada  
que desejava 
ter Fernan-
do Pessoa e 
Augusto dos 
Anjos como 
amigos. Até 
pensou que 
o português 
e o parai-
bano eram 

amigos seus; não soube como provocar 
o encontro. Se não fosse possível Pessoa 
ou Augusto, alguém como Marguerite 
Yourcenar ou seu “personagem” Adriano, 
ou então as projeções múltiplas do que 
foi e do que seria.

Conheci Cristiano Luís numa visita que 
fiz ao Museu de Arte de São Paulo. Ficamos 
amigos e cheguei a dizer-lhe, uma semana 
depois, que se nos fosse dado o direito de 
conversarmos, a qualquer hora, com “vivos” 
e “mortos”, aprenderíamos generalidades 
profundas de filosofia, inclusive aquela de 
que “Deus está em toda a parte, exceto em 
si próprio”.

O
Foto: Divulgação
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TCE vai instalar inspeção especial para analisar a legalidade de todos os aumentos de subsídios concedidos ao longo de 2020
Prefeitos, vice-prefeitos, 

secretários municipais e ve-
readores não podem aplicar 
qualquer aumento salarial ou 
de subsídios no ano de 2021, 
em razão de vedação impos-
ta pela Lei Complementar 
173/20, editada em decor-
rência da calamidade pública 
da covid-19 e publicada em 
maio de 2020.

A decisão é do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraí-
ba (TCE-PB), ao apreciar, na 
sessão de ontem, consultas 
formuladas pelo prefeito de 
Sousa, Fábio Tyrone (Cida-
dania), e pelo presidente da 
Câmara Municipal, vereador 
Radamés Genesis Marques 
Estrela (PDT). Os salários te-
rão que ser iguais ao praticado 
em 2020.

O relator do processo, 
conselheiro substituto Oscar 
Mamede Santiago Melo, ex-
plicou que a vedação deve ser 
mantida até o final do ano de 

Prefeitos e vereadores não 
podem ter reajustes em 2021

Comissões permanentes
Mesa diretora da ALPB decidiu esperar que os líderes de bancadas terminem 
a indicação dos novos titulares e suplentes das comissões permanentes da 
Casa para iniciar os trabalhos efetivos na semana que vem. Página 14
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2021, estando, portanto, irre-
gulares, qualquer majoração 
salarial ocorrida no período 
de vigência da lei. Na decisão, 
a Corte de Contas decidiu ins-

talar inspeção especial para 
analisar a legalidade de todos 
os reajustes de Câmaras Mu-
nicipais concedidos ao longo 
de 2020.

Ele destacou que, por 
disposição constitucional, ca-
beria às Câmaras Municipais 
em 2020 – em virtude da ante-
rioridade da lei – a fixação dos 

subsídios da legislação subse-
quente, ou seja, 2021-2024, 
mas com a possibilidade de 
implantação apenas em 2022.

No caso dos prefeitos, 
vice-prefeitos e secretários 
municipais, os atos admi-
nistrativos serão analisados 
nos processos de acompa-
nhamento da gestão em cada 
municipalidade. A decisão do 
TCE será encaminhada a todas 
as prefeituras e Câmaras Mu-
nicipais do Estado.

Medidas cautelares
Já com base no posicio-

namento da Corte em relação 
ao aumento salarial de verea-
dores, foram aprovadas duas 
medidas cautelares expedidas 
pelo conselheiro Antônio Go-
mes Vieira Filho para sustar e 
fazer retroceder aos valores 
pagos na legislação passada os 
reajustes de subsídios conce-
didos pelas Câmaras Munici-
pais de Alhandra e Passagem.

No voto, o relator, ao re-
forçar a posição do TCE, ain-
da destacou os pareceres do 
Ministério Público de Contas 
(MPC), que vem apresentando 
representações contra atos 
expedidos pelos Poderes Le-
gislativos que estão reajus-
tando os subsídios dos verea-
dores em desacordo com a lei.

Presidida pelo conse-
lheiro Fernando Catão, o TCE 
realizou ontem a sua 2293ª 
sessão ordinária remota, 
por meio de videoconferên-
cia, com a participação dos 
conselheiros Arnóbio Alves 
Viana, André Carlo Torres 
Pontes, Nominando Diniz e 
Antônio Gomes Vieira Filho. 
Também, os conselheiros 
substitutos Antônio Cláudio 
Silva Santos, Oscar Mamede 
Santiago Melo e Renato Sér-
gio Santiago Melo. O Ministé-
rio Público de Contas foi re-
presentado pelo procurador 
Marcílio Franca Filho.

Prefeito de Sousa, Fábio Tyrone, 
foi um dos que consultaram 
a legalidade dos aumentos 
salariais  aprovados pelas 

Câmaras de Vereadores

Foto: Divulgação

Vereadora aponta o abandono de escola
A situação das unida-

des de ensino da capital foi 
avaliada pelos vereadores 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) na segunda 
ação do ‘Câmara Itinerante’, 
que aconteceu na manhã de 
ontem. Diferentes realidades 
estruturais foram encontra-
das pelos parlamentares em 
visita à Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Ana 
Cristina Rolim Machado e 
ao Centro de Referência em 
Educação Infantil (Crei) Re-
beca Cristina Alves Simões, 
ambas localizadas no bairro 
de Mangabeira.

Para a vereadora Eliza 
Virgínia (Progressistas), o es-
tado da escola de Ensino Fun-
damental é preocupante. “A 
estrutura da escola está críti-
ca, sem banheiros e cobertu-
ra nas passarelas. Se chover 
será impossibilitado o trân-
sito de alunos e servidores 
entre um setor e outro. Sem 
energia elétrica e encanação 
hidráulica com problemas. A 
escola é grande, bonita, agra-
dável, mas os serviços nela 
foram abandonados. A gente 

vai ver questões sobre a re-
forma necessária para que 
as aulas possam voltar e seus 
alunos possam retornar às 
atividades escolares”, avaliou 
a vereadora enfatizando que 
o intuito dessas visitas não 
é denunciar, mas contribuir 
com a gestão na promoção 
de melhorias.

“Fiquei surpreso quan-
do soube que, das quase 100 
escolas, quase 50% estão 
impossibilitadas de rece-
ber estudantes, quando nas 
escolas particulares, quase 
todos os alunos já voltaram 
às aulas. Este não pode ser 
mais um fator de desigual-
dade. A prefeitura vai fazer 
com que, da forma mais sim-
ples e mais ágil, as escolas 
estejam habilitadas para 
receber os alunos, a fim de 
que eles voltem a estudar e 
os professores possam dar 
aulas em um panorama mais 
positivo para a educação da 
capital”, frisou o vereador 
Thiago Lucena (PRTB).

A diretora pedagógica 
Claudeilza Nóbrega afirmou 
que as aulas da Escola Ana 

Cristina Rolim Machado co-
meçarão na próxima semana 
ainda de forma remota, com 
uso de tecnologias, mas com 
previsão de implantação do 
ensino presencial de forma 
gradativa.

“O novo modelo de ges-
tão da prefeitura é voltado 
para o uso de tecnologias, fer-

ramentas sobre as quais lan-
çou-se mão neste momento 
de pandemia e que vamos ter 
que, daqui para frente, utilizar 
constantemente”, afirmou a 
diretora, incluindo que a pre-
feitura dispõe de 300 tablets 
e também está firmando 
parcerias com emissoras de 
televisão como mais um meio 

de proporcionar as aulas de 
forma remota.

Já o Crei Rebeca Cristi-
na Alves Simões é um equi-
pamento novo que tem uma 
estrutura de qualidade, mas 
por atender crianças de zero 
a três anos, ainda não foi au-
torizado pela gestão a voltar 
com trabalhos presenciais. 

“Diante de uma pandemia na 
qual nos afastamos de nossas 
crianças, ainda estamos estu-
dando como voltar de forma 
remota. Com a chegada da 
vacina para os profissionais 
da educação, vamos adaptar 
a volta das crianças aos pou-
cos na forma presencial. No 
momento, continuaremos 
abertos para atendimento dos 
pais e entrega dos kits com a 
alimentação”, afirmou a dire-
tora do Crei, Rosélia Azevedo.

“No Crei Rebeca, tivemos 
uma satisfação em ver um 
equipamento público que 
tem um serviço ofertado de 
alta qualidade. É uma creche-
modelo bastante qualifica-
da, limpa, sanitizada, pronta 
para ser utilizada pelos pe-
quenos pessoenses. A edu-
cação infantil era algo forte 
na gestão anterior e tenho 
certeza que Cícero Lucena 
(Progressistas) terá esse 
mesmo olhar na educação 
infantil. Dentro da mesma 
cidade, encontramos reali-
dades divergentes entre as 
escolas”, avaliou o vereador 
Bosquinho (PV).

No segundo dia do ‘Câmara Itinerante’, vereadores visitaram duas unidades educacionais no bairro de Mangabeira

Foto: Juliana Santos

Vacinas: governadores e fabricantes vão se reunir

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidadania), 
vai participar de uma video-
conferência, amanhã, com 
as empresas que fabricam 
a vacina contra a covid-19 
e a Embaixada da China. A 
reunião, que deve ocorrer 
com a presença de todos go-
vernadores do Brasil, tem o 
intuito de fazer com que os 
insumos para a produção da 
vacina cheguem no país de 
forma mais rápida.

Segundo João Azevêdo, 
as empresas produzem o ele-
mento principal para o de-
senvolvimento da vacina, o 

ingrediente farmacêutico IFA. 
“Temos uma videoconferên-
cia com a Embaixada chinesa, 
com todos os governadores 
dos estados e as empresas 
que produzem o elemento 
principal, o ingrediente far-
macêutico, o tão conhecido, 
chamado IFA, que serve para 
produção das vacinas”, disse.

Além disso, de acordo 
com o governador, o fórum 
de governadores tem traba-
lhado junto ao Ministério da 
Saúde para que as vacinas 
sejam distribuídas em maior 
quantidade nos estados bra-
sileiros.

Até o momento, o Bra-
sil tem disponível as vacinas 
produzidas pela Fiocruz e 
pelo Instituto Butantan. O 
Ministério da Saúde anun-
ciou no último sábado (30) 
que o país deverá receber 
entre 10 e 14 milhões de do-
ses da vacina AstraZeneca/
Oxford contra a covid-19, 
ainda em fevereiro, por meio 
do Consórcio Internacional 
Covax Facility.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Videoconferência com 
a Embaixada da China 
vai discutir a chegada 

de insumos para a 
produção de vacinas

João Azevêdo lembra que as empresas que participarão da reunião produzem o ingrediente principal para a vacina

Foto: Francisco França



Políticas

Lideranças de bancadas na Assembleia têm até amanhã para indicar titulares e suplentes dos agrupamentos temáticos da Casa

Ao invés de já retomar com 
as atividades normais de ple-
nário, a mesa diretora da As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) decidiu ontem esperar 
que os líderes de bancadas ter-
minem a indicação dos novos 
titulares e suplentes das comis-
sões permanentes da Casa, o que 
deve acontecer até amanhã. Na 
próxima semana, a ALPB iniciará 
os trabalhos efetivos já com as 
comissões formadas, com a elei-
ção de seus novos presidentes.

O primeiro-secretário da 
mesa diretora, deputado João 
Gonçalves (Podemos), justificou 
o adiamento devido a movimen-
tação ocorrida no início desta se-
mana com a realização das duas 
sessões preparatórias. Segundo 
ele, as lideranças não tiveram 
tempo, já que os novos líderes 
das duas maiores bancadas ain-
da estavam sendo redefinidos.

Ele se refere aos deputados 
estaduais Wilson Filho (PTB) e 
Ricardo Barbosa (PSB), que per-
mutaram as funções de líderes 
nas bancadas do governo e do 
chamado “Blocão” (que engloba 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Indefinição nas comissões adia 
atividades de plenário na ALPB
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Deficientes auditivos
De acordo com o IBGE, a Paraíba possui 
mais de 180 mil pessoas com algum grau 
de deficiência auditiva. Levando em conta 
essa realidade, o deputado estadual Jutay 
Meneses (Republicanos) apresentou na 
Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
o Projeto de Lei 2.392/2021 para assegurar 
o ingresso dos deficientes auditivos unilate-
rais na reserva percentual de vagas para o 
provimento de cargos e empregos públicos 
na Paraíba.

Posse de diretores
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), desembargador Saulo Benevides, 
deu posse na terça-feira (2) aos novos dire-
tores dos Fóruns Cível e Criminal de João 
Pessoa e do Fórum de Campina Grande, 
respectivamente, José Herbert Luna Lisboa, 
Geraldo Emílio Porto e Vandemberg de Frei-
tas Rocha. O ato contou com as presenças 
dos desembargadores Fred Coutinho (cor-
regedor-geral de Justiça) e Ricardo Vital de 
Almeida (diretor da Esma).

Sistema automatizado
Após período de testes, já está em atividade, 
inicialmente na 5ª Vara da Justiça Federal na 
Paraíba (JFPB), em João Pessoa, o sistema 
que automatiza a juntada de Avisos de Re-
cebimento (ARs) dos Correios e Telégrafos 
em documentos que integram os processos 
judiciais. Desenvolvido pelo Escritório de 
Inovação da JFPB, o “robô” será utilizado, 
também, para automatização de outras ta-
refas repetidas no órgão, poupando trabalho 
manual dos servidores, custos e acelerando 
o trâmite processual.

Sebrae Paraíba
Técnicas de venda, licitações e contratos 
administrativos, finanças, marketing digital 
e consumidor 4.0. Esses são alguns dos temas 
relacionados ao universo do empreendedo-
rismo que fazem parte da programação de 
capacitações elaborada pelo Sebrae Paraíba 
para o mês de fevereiro. Reunindo cursos, 
palestras, oficinas e workshops, realizados 
de forma on-line ou presencial, a programa-
ção completa está disponível ao público no 
site da instituição.

Escolas militares
Os municípios têm até esta sexta-feira (5) 
para manifestarem interesse no Programa 
Nacional das Escolas Cívico-Militares (Pe-
cim). A extensão do prazo foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU). Até agora, 16 
estados já aderiram ao projeto: Acre, Amapá, 
Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pa-
raíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Uso de capacete
A Prefeitura de Sapé (PMS) iniciou a cam-
panha educativa de incentivo e orientação 
do uso de capacete para motociclistas do 
município. A ação, realizada pela Superinten-
dência Municipal de Trânsito (SMTrans) com 
apoio da Polícia Militar da Paraíba, busca 
evitar os acidentes de trânsito e garantir a 
segurança dos condutores e passageiros dos 
veículos através de blitz, visitas em pontos 
estratégicos e distribuição de cartazes pela 
cidade.

Bancada feminina
No Senado, a bancada feminina quer dar 
início à análise de textos voltados para o 
combate à violência doméstica e o feminicí-
dio. A ideia é que esses temas sejam foco dos 
projetos a serem aprovados em 8 de março, 
quando se comemora o ‘Dia Internacional da 
Mulher’. A senadora Rose de Freitas (MDB
-ES), líder da bancada feminina, afirma que 
a bancada se reunirá em breve com Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) para definir prioridades.

parlamentares governistas e de 
outros blocos que fazem parte 
da base aliada).

“Indicados pelos líderes até 
esta sexta-feira, os membros das 
novas comissões vão se reunir 
para eleger novos presidente e 
relatores e, feito isso, os traba-
lhos normais são retomados com 

as comissões devidamente com-
postas”, explicou João Gonçal-
ves, para quem as duas sessões 
preparatórias já foram de bom 
proveito para o Poder Legislativo 
nesta primeira semana da volta 
do recesso parlamentar.

Sobre sua eleição para a pri-
meira-secretaria da Casa, João 

João Gonçalves ressalta que os líderes de bancadas não tiveram tempo de indicar nomes

Foto: Agência ALPB

Sessões presenciais só ocorrerão depois da vacinação
A retomada dos trabalhos nor-

mais no plenário da Assembleia Le-
gislativa vai ser mesmo de forma 
remota, como vinha acontecendo 
desde o início da pandemia do novo 
coronavírus e não de forma híbrida 
como vinha pleiteando o líder da 
bancada oposicionista, deputado 
estadual Cabo Gilberto (PSL).

A informação foi dada ontem 
pelo secretário legislativo da Casa, 
Guilherme Benício, ao explicar que 
terminou em 24 votos contra 12 a 
consulta que o presidente da Assem-
bleia, Adriano Galdino (PSB), abriu 
anteontem à tarde por meio de um 
grupo exclusivo dos deputados no 
Whatsapp.

Ele acrescentou que, para a maio-

ria dos parlamentares, a possibilida-
de de trabalhos presenciais, como 
na primeira sessão preparatória da 
última segunda-feira (1o), só mesmo 
depois que o processo de vacinação 
atenda aos grupos de riscos.

Na sessão da última segunda-
feira, o presidente Adriano Galdino 
assumiu que, pessoalmente, defen-
de a continuação da forma remota, 
mas que iria respeitar a posição da 
maioria dos parlamentares. Outro 
que aproveitou a sessão de abertura 
para defender a forma remota foi 
Jeová Campos (PSB).

Jeová fez relatos de vários casos 
que podem contribuir para que a 
maioria dos deputados se decidisse 
mesmo pela forma remota, citando, 

inclusive, casos de funcionários da 
Assembleia que se contaminaram no 
decorrer dos últimos meses de 2020.

Gonçalves disse que faltaram 
três votos em relação à previsão 
que tinha feito até minutos an-
tes da eleição, mas que isso não 
causou surpresa e nem mudou 
em nada o seu projeto na rela-
ção com qualquer dos colegas 
deputados.

“Eu contei e esperei 27, mas 
obtive 24”, confessou João, ao 
revelar que “isso faz parte do 
jogo” e que, “agora, é arregaçar 
as mangas e ajudar o presidente 
na tarefa de administrar o par-
lamento paraibano. Como todos 
sabem, minha presença sempre 
foi constante e, a partir de agora, 
só será mais forte e ciente de 
mais dedicação e trabalho”.

“O voto é secreto”, resumiu 
Gonçalves, ao salientar que essas 
contas já fazem parte do passado 
e que o mais importante agora 
é procurar dar conta da melhor 
forma possível das tarefas que o 
cargo exige.

Presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino

Foto: Agência-ALPB

Juiz paraibano entra de terno e gravata 
no mar para comemorar aposentadoria 

O juiz paraibano Bartolo-
meu Correia Lima Filho dis-
se, ontem, que não tem mais 
nenhuma outra programação 
em vista para marcar a sua 
aposentadoria. O agora ex-ma-
gistrado viralizou nas redes 
sociais quando entrou no mar 
de paletó e gravata para come-
morar sua despedida do Poder 
Judiciário. “Foi apenas uma 
forma de homenagear alguns 
amigos e sem pretensões de 
aparecer”, garantiu ontem, por 
telefone.

“Tanto que o vídeo foi feito 
dirigido para um grupo fecha-
do de amigos”, afirmou Barto-
lomeu, ao acrescentar que o 
inegável mesmo é que a ideia 
veio depois da confirmação de 
sua aposentadoria por inva-
lidez, baseada em problemas 
cardiovasculares.

Bartolomeu, que sempre 

atuou em Campina Grande e 
que, no ano passado, foi juiz da 
Propaganda de Mídia naque-
la cidade durante as eleições, 
teve seu pedido de aposenta-
doria homologado na última 
segunda-feira (1º). Ele estava 
com 25 anos de serviços pres-
tados à Justiça.

Após o resultado, ele disse 
que resolveu comemorar da-
quela maneira, tomando um 
banho de mar da forma que 
trabalhava, e confirma tudo o 
que dissera no vídeo, quando 
faz questão de repetir que foi 
preparado para postagem so-
mente em um grupo fechado 
de amigos do Poder Judiciário.

Ele disse que não sentia 
constrangimento nenhum em 
estar sendo provocado a falar 
sobre o assunto, mas que pre-
feria não se estender muito, 
porque o que queria dizer já 
estava dito com clareza e na-
turalidade no próprio vídeo.

Nas imagens, antes de en-

trar no mar, ele afirma: “Hoje 
eu vou fazer uma coisa que 
acredito que todo colega gos-
taria de fazer. No momento 
de desespero, no momento da 
labuta. Quando as partes estão 
se digladiando…”.

Alguns colegas de Barto-
lomeu Correia Lima Filho com 
atuação em João Pessoa foram 
procurador pela reportagem 
de A União para falar sobre o 
assunto, mas evitaram. Sor-
rindo, um deles, que preferiu 

não se identificar, disse que “a 
iniciativa era mesmo inusitada 
demais”, mas que “cada um faz 
o que gosta”.

Bartolomeu foi envolvido 
num processo de 12 anos atrás 
quando o Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) deci-
diu afastá-lo das funções por 
problemas de agressão contra 
a ex-mulher. O relator do pro-
cesso foi o já falecido desem-
bargador Manoel Monteiro.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com Hoje eu vou fazer 

uma coisa que acredito 
que todo colega gostaria 
de fazer. No momento 

de desespero, no 
momento da labuta. 

Quando as partes estão 
se digladiando… 

Através do QR Code acima, acesse e 
assista ao vídeo do juiz entrando no 

mar, pela plataforma do YouTube

Maiores bancadas são 
lideradas por Wilson Filho 

e Ricardo Barbosa 
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Aliada de Bolsonaro, deputada anunciou que substituirá Felipe Francischini na comissão mais importante da casa

Investigada pelo STF, Bia Kicis
vai presidir a CCJ da Câmara
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A deputada Bia Kicis (PS-
L-DF) vai presidir a Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), a mais importante da 
Câmara. É a CCJ que analisa 
a legalidade de projetos de 
lei, de propostas de emenda 
à Constituição, podendo até 
mesmo “segurar” denúncias 
por lacunas jurídicas e barrar 
o andamento de cassações de 
parlamentares e processos 
de impeachment.

Após a eleição de Arthur 
Lira (Progressistas-AL), líder 
do Centrão, à presidência da 
Câmara e de Rodrigo Pache-
co (DEM-MG) ao comando 
do Senado, na segunda-feira 
(1º), o presidente Jair Bolso-
naro contará agora com outra 
aliada no Congresso.

Bolsonarista de carteiri-
nha, investigada no inquérito 
das fake news - que tramita 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF) e apura a disseminação 
de notícias falsas contra minis-
tros da Corte -, Kicis anunciou 
nessa terça-feira (2), pelo Twit-
ter, que substituirá o deputado 
Felipe Francischini (PSL-PR) 
na presidência da CCJ. “É uma 
grande honra para mim e mui-
ta responsabilidade, para a 
qual meus 24 anos como pro-
curadora, um ano como pri-
meira vice-presidente da CCJ e 

A deputada Bia Kicis investigada no inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal

Foto: Agência Estado

A mata da barreira

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadamidias@gmail.com

meu amor pelo Brasil me habi-
litam, com fé em Deus!”, escre-
veu a deputada.

A escolha de Kicis, que 
foi procuradora do Distri-
to Federal, faz parte de um 
acordo pelo qual o deputado 
Luciano Bivar (PE), presiden-
te do PSL, fica com a primeira 
secretaria da mesa diretora, 
colegiado responsável por 
decisões administrativas e 
até políticas da Câmara.

Bivar é da ala do PSL rom-
pida com Bolsonaro. Kicis, por 
sua vez, representa o bolso-
narismo mais radical. É nega-
cionista e em várias ocasiões 
usou as redes sociais para 
manifestar posição contrária 
a medidas de isolamento para 
combater o novo coronavírus.

Em maio do ano passa-
do, por exemplo, a deputada 
apareceu no plenário da Câ-
mara usando uma máscara 

de proteção com a inscrição 
“E daí?” A pergunta virou o 
símbolo do descaso quando, 
em 28 de abril, Bolsonaro 
afirmou não ter o que fazer 
em relação ao recorde de 
mortes na pandemia.

Em setembro, Kicis tam-
bém chegou a prestar depoi-
mento na Polícia Federal no 
inquérito aberto para apurar 
o financiamento de atos an-
tidemocráticos.

Abertura do ano legislativo

Bolsonaro inclui pauta de costumes em
prioridades e entrega ao Congresso

Após se empenhar na 
eleição de aliados nos co-
mandos da Câmara e do 
Senado, o presidente Jair 
Bolsonaro apresentou uma 
lista de 35 propostas para 
que o Congresso priorize 
no retorno aos trabalhos. 
Na relação, entregue on-
tem ao deputado Arthur 
Lira (Progressistas-AL) e 
ao senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), estão desde 
propostas para a retomada 
da economia, como a pri-
vatização da Eletrobras, a 
pautas de costumes, como 
o projeto que criminaliza o 
infanticídio indígena, o que 

flexibiliza o porte de armas 
e o que prevê a liberação do 
ensino de crianças em casa, 
o chamado homeschooling

A relação à qual o Esta-
dão/Broadcast teve acesso 
divide as propostas em te-
mas: “retomada de investi-
mento”, “fiscal”, “costumes” 
e “outras pautas”. A lista foi 
elaborada pela Secretaria 
do Governo, comandada 
pelo ministro Luiz Eduardo 
Ramos.

Como mostrou o Es-
tadão, foi no gabinete do 
general, no quarto andar 
do Palácio do Planalto, que 
parlamentares negociaram 
emendas e cargos enquan-
to discutiam a eleição no 
Congresso. Bolsonaro nunca 
escondeu que sua intenção 
era interferir na pauta de 

votações. “Vamos, se Deus 
quiser, participar e influir 
na presidência da Câmara”, 
disse o presidente no dia 27, 
dias antes de Lira, seu alia-
do, ser eleito para o cargo.

Na Câmara, o governo 
quer prioridade para a refor-
ma tributária, a privatização 
da Eletrobras, o marco legal 
de câmbio e a mineração em 
terras indígenas. O docu-
mento traz ainda como “tó-
pico de relevância” a aprova-
ção do Orçamento até março, 
“para que o governo consiga 
honrar seus compromissos”.

Para a pauta de costu-
mes, Bolsonaro incluiu pro-
jetos que tratam de armas, 
sobre Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO), aumento de 
pena para abuso sexual em 
menores, o documento único 

de transporte, a classificação 
de crime hediondo para pe-
dofilia e homeschooling.

Na lista do governo há 
também a reforma adminis-
trativa, que deverá começar 
a tramitar na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, a ser presidida 
pela deputada Bia Kicis (PS-
L-DF), aliado do Planalto.

Pela manhã, Lira e Pa-
checo estiveram no Palácio 
do Planalto e entregaram um 
documento no qual se com-
prometem com a votação de 
reformas econômicas, medi-
das para facilitar a compra 
de vacinas e defendem uma 
alternativa ao “auxílio-emer-
gencial”. A lista do governo, 
no entanto, não cita o benefí-
cio pago durante a pandemia 
entre as prioridades.

Reformas tributária e administrativa se destacam
A lista de Bolsonaro também 

pede a aprovação das reformas 
tributária e administrativa. Hoje, 
há três propostas de reforma 
tributária com mais chances. A 
da Câmara prevê a fusão de 
IPI, PIS, Cofins (federais), ICMS 
(estadual), ISS (municipal). Já a 
do Senado, IPI, PIS, Cofins, IOF, 
CSLL, Cide, Salário Educação 
(federais); ICMS (estadual); ISS 
(municipal). Única parte que foi 
entregue pela equipe econômica 
ao Congresso, a proposta do 
Congresso propõe unir PIS/Cofins 

em um novo imposto, chamado 
de Contribuição Social sobre Bens 
e Serviços (CBS).

Já a reforma administrativa, 
entregue pelo governo em se-
tembro do ano passado, muda as 
regras para contratar, promover e 
demitir os servidores. Ficaram de 
fora do alcance da maior parte 
das mudanças os servidores atuais 
e os chamados membros de ou-
tros Poderes (juízes, promotores, 
desembargadores, por exemplo).

O governo também pediu 
apoio à discussão do pacotão 

batizado de “Plano Mais Brasil”, 
enviado pelo ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, em novem-
bro de 2019.

Uma das propostas é o cha-
mado pacto federativo, que revê 
as regras fiscais e injeta recursos 
nos estados e municípios. O 
pacote também inclui uma PEC 
emergencial para abrir R$ 28 bi-
lhões no Orçamento em dois anos 
e R$ 50 bilhões em uma década, 
e outra para tirar o carimbo de 
R$ 220 bilhões em recursos hoje 
parados em fundos do governo.

Vinícius Valfré
Agência Estado

Camila Turtelli,
Daniel Weterman 
e André Borges 
Agência Estado

Há quase seis anos moro próximo de um pedaço 
muito pequeno de Mata Atlântica. Toda vez que olho as 
fotos do lugar em que moro, nos grupos de fotos anti-
gas da cidade, me dá uma dor e uma dó tremenda. De 
que todo o esplendor natural tenha se transformado 
em pedaços de concreto. Mesmo que viva aqui. Fico 
pensando que esses passos e decisões são mais uma 
involução do que um “progresso”. Romantismo? Pode 
ser, quem sabe? 

Venho observando esse lugar em vários momentos 
do dia, afinal são seis anos, e daqui há pouco uma déca-
da. Sempre solto uma notinha no grupo da rede social 
que faço parte, onde estão colegas de profissão. E a gen-
te sempre reflete que as pautas ambientais são pouco 
representativas. Elas tocam em muitos interesses. E há 
muito tempo que a natureza deixou de ser algo que ver-
dadeiramente importe. A não ser por alguns jovens Pla-
neta afora, que fazem greves, que chegam a ir às ruas, 
ocupam algum espaço no ONU para falar da tragédia 
climática. Porém, quantos levam mesmo a sério o que 
diz, ou tenta dizer a juventude?

No meu isolamento, solidão, e impotência, eu sigo 
vendo a Mata do Cabo Branco ir minguando nesses úl-
timos anos. A mata se transformando em depósito de 
lixo, estacionamento para motos, passagem. Certa vez 
decidi circular a mata caminhando, durante a pande-
mia. E era super visível na parte de acesso pelo Altipla-
no as trilhas entre a mata. Quem liga? As árvores, cada 
vez mais rarefeitas, vão sendo ceifadas pelo tempo, pela 
ação destrutiva das pessoas, pelos pequenos incêndios 
no verão, e também pelas chuvas que fazem desabar a 
barreira que, já sem vegetação, não se sustenta mais. 

A Mata do Cabo Branco poderia ser chamada de 
patrimônio, só que isso seria subjugar todo um ecossis-
tema a monetarização talvez. Esse lugar é o que ainda 
vai sobrando de oxigênio na cidade que vai perdendo 
a epiderme com a eliminação das áreas verdes. E em 
vez disso, vai construindo os paraísos artificiais nos 
condomínios que aparentam ser um misto de cassino e, 
quando olhados com um pouco mais de distanciamen-
to, prisões fashion. Claro que não se reduzem apenas 
a isso. Porque representam de certo modo a tentativa 
desesperada de crer num modo de se sentir de alguma 
forma seguro, seleto, intocáveis e gozar da paz, nesse 
mundo instituído por um paradigma securitário cerca-
do de ruínas físicas e mentais. 

Hoje quando voltava para casa fui mais uma vez 
contemplando a mata, que vez por outra é um motel 
também. E se pode ver, mais raramente, algum casal 
sair desconfiado das moitas. A mata também é um ga-
nha pão para muitas mulheres que como os ipês que 
floram em seu interior, a deixam mais colorida: ama-
relo, laranja, pink…

A Mata do Cabo Branco carrega tanta poesia, ver-
dade e visibilidade da vida humilde que desce e sobe 
suas ladeiras para viver e sobreviver da beira-mar. São 
mulheres e homens vendedores com suas carrocinhas 
de água, bebida, comida. São crianças e seus cachorros 
que chegam junto com pais e mães para seus dias de 
trabalho. São famílias inteiras para se confraternizar 
em torno das águas do mar. Essa procissão acontece a 
granel, e se realiza cotidianamente. 

Esse mesmo trecho de Mata Atlântica produz ce-
nas incríveis conforme a passagem da luz do dia. Essa 
passagem vista seja de cima de algum apartamento, 
ou de baixo, nas suas ladeiras, é de uma poética que 
nos refaz. Exceto pelo momento em que as almas ner-
vosas, nos horários de pique da vida urbana, mano-
bram seus carros. 

A tarde, seja cinzenta ou iluminada, pode ser con-
templada a partir desse lugar sagrado. Essa cena em 
minha mente e olhos está sempre em movimento, por-
que as nuvens sob o ponto de vista desse território pa-
rece sempre estar mais perto e bailando com as copas 
das árvores. Todos os dias pintam uma tela diferente 
pela qual passeiam urubus, gaviões, beija-flores, ando-
rinhas, bem-te-vis, da parte de cima. E da parte de bai-
xo passeiam tejuaçus, gatos e seus filhotes, cachorros, 
raposas, e tantos outros animais. 

A Mata do Cabo Branco também tem uma orques-
tra sinfônica, e por vezes nem se precisa fechar os olhos 
para poder escutar, porque as cigarras vão se fazer ou-
vir. O triste é ver e pensar que como a barreira, ela pode 
se tornar apenas uma tela, tal qual as imagens saudosas 
do querido artista Hermano José.
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Presidente norte-americano também quer reunir as famílias separadas durante a administração de Donald Trump

EUA: Joe Biden pede revisão 
das políticas de imigração
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Agência Brasil 

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, assinou 
três ordens executivas com 
o objetivo de reunir famílias 
separadas durante a admi-
nistração Trump e fazer uma 
revisão profunda das políticas 
de imigração do antecessor.

Ao tentar impedir a imi-
gração ilegal, o ex-presidente 
Donald Trump determinou 
a separação de adultos sem 
documentos de crianças, na 
fronteira entre os Estados Uni-
dos e o México. Entre 2017 e 
2018, pelo menos 5.500 crian-
ças foram separadas dos adul-
tos com que viajavam, numa 
política de “tolerância zero”.

Ainda que a política de 
separação tenha sido anula-
da em junho de 2018, após 
a divulgação de imagens de 
crianças colocadas em gaio-
las depois de terem sido se-
paradas à força dos seus pais, 
há mais de 600 crianças que 
continuam em território nor-
te-americano, em centros de 
menores ou em famílias de 
acolhimento, uma vez que as 
famílias ou os pais não foram 
localizados.

Até agora, muitos dos 
adultos acusados de entrarem 
ilegalmente do país foram jul-
gados pela via penal e outros 
foram repatriados, sem que 
as respectivas famílias fossem 
reunificadas.

Agora, as ordens execu-
tivas de Joe Biden vão tentar 
reunificar essas crianças que 
continuam separadas das suas 
famílias. Também a adminis-
tração democrata do ex-pre-
sidente Barack Obama – em 
que Joe Biden atuou como vice
-presidente – foi responsável 

pela separação de adultos e 
crianças ao longo da fronteira, 
ainda que mais raramente e 
em menor quantidade.

A ordem executiva assi-
nada tem como objetivo criar 
uma força tarefa que vai su-
pervisionar a reunificação de 
famílias, sob a liderança do re-
cém-confirmado secretário de 
Segurança Interna, Alejandro 
Mayorkas, o primeiro latino-a-
mericano e imigrante a ocupar 
o cargo.

Joe Biden quer que a In-
teragency Task Force on the 
Reunification of Families lim-
pe a mancha na reputação do 
país pelo que essas separações 
causaram.

“Vamos trabalhar para 
desfazer a vergonha moral e 
nacional da anterior adminis-
tração que, literalmente, ar-
rancou as crianças dos braços 
das suas famílias, dos pais e 
das mães na fronteira, sem 
qualquer plano de os reunifi-
car com as crianças”, afirmou 
Joe Biden ao assinar a ordem 
executiva específica sobre a 
equipe que vai trabalhar para 
reunir as famílias.

Regularização da situação de imigrantes
As outras duas ordens execu-

tivas, assinadas também na últi-
ma terça-feira (2), determinam a 
revisão profunda das políticas de 
imigração adotadas por Donald 
Trump, que reduziram a concessão 
de asilo, desaceleraram a imigração 
legal para o país e cancelaram o 
financiamento para outros países, 
de onde chega grande parte desses 
migrantes. 

Joe Biden pretende, com as no-
vas políticas de imigração, facilitar a 
regularização da situação de cerca 
de 11 milhões de imigrantes sem 
documentos que vivem no país. A 

nova administração manifesta pre-
ocupação ainda com a situação dos 
dreamers (sonhadores), imigrantes 
que foram levados para os Estados 
Unidos pelos pais quando eram 
menores de idade.

O presidente quer também a 
“revisão de cima para baixo dos 
recentes regulamentos, políticas ou 
diretrizes que ergueram barreiras 
ao sistema de imigração legal” dos 
EUA.

Uma das medidas a ser revista 
com urgência é da “regra da co-
brança pública”, implementada em 
agosto de 2019, que prevê a rejei-

ção de um visto de residência per-
manente ou de cidadania a quem 
recebe algum tipo de assistência 
social, o que é na prática um ‘teste 
de riqueza’ para os imigrantes.

O novo presidente norte-ame-
ricano, na Casa Branca há preci-
samente duas semanas, pretende 
trabalhar com alguns dos países 
vizinhos da América Central para 
ajudar a resolver os problemas 
socioeconômicos locais que levam 
muitas famílias a procurar imigrar. 
O apoio a esses países foi suspen-
so durante o mandato de Donald 
Trump.

Há mais de 600 crianças 
que continuam 
em território 

norte-americano, em 
centros de menores 
ou em famílias de 

acolhimento, uma vez 
que as famílias ou os pais 

não foram localizados
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Joe Biden pretende, com as novas políticas de imigração, facilitar a regularização da situação de cerca de 11 milhões de imigrantes sem documentos que vivem no país
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Lisboa

O laboratório far-
macêutico britânico GSK 
e o concorrente alemão 
CureVac anunciaram que 
vão desenvolver em con-
junto uma vacina contra 
o novo coronavírus, que 
esperam estar pronta em 
2022.  

Em comunicado, as 
empresas dizem que têm 
como objetivo desenvol-
ver “uma vacina que res-
ponda às variantes que 
possam surgir durante a 
pandemia”.

Neste momento, a in-
vestigação vai ter como 
“alvo” as variantes que já 
foram detectadas e outras 
que podem vir a surgir, 
afirma o documento di-
vulgado ontem.

No mesmo comuni-
cado, o laboratório GSK 
(GlaxoSmithKline) acres-
centa que, numa primeira 
fase, vai apoiar durante 
2021 a produção de uma 
primeira vacina que já foi 
desenvolvida pela farma-
cêutica CureVac e que já 
se encontra na “fase 3” 
dos ensaios clínicos.

As duas empresas já 
têm vínculos estabeleci-

dos, desde julho de 2020, 
quando a GSK adquiriu 
10% do capital da biotec-
nológica alemã CureVac.

Os trabalhos vão co-
meçar de imediato, sendo 
que as empresas esperam 
ter resultados em 2022, 
desde que obtenham “luz 
verde” das autoridades 
sanitárias.

O acordo prevê um 
investimento da GSK na 
empresa alemã, que vai 
permitir aos britânicos 
obter os direitos da nova 
vacina para todos os paí-
ses, exceto Alemanha, 
Áustria e Suíça.

“Nós pensamos que 
a próxima geração da 
vacina vai ser crucial na 
luta que continua contra 
a covid-19”, disse Emma 
Walmsley, diretora-geral 
da GSK.

Covid: nova vacina 
estará pronta em 2022

Myanmar

Profissionais de saúde de mais de 70 
hospitais fazem greve de protesto
RTP/Agência Brasil
Naypyidaw (Myanmar)

 Profissionais de saúde de 
mais de 70 hospitais em Mya-
nmar (antiga Birmânia) fazem 
greve de protesto contra o golpe 
de Estado no país, segundo os 
organizadores da ação de de-
sobediência civil.

De acordo com uma pá-
gina na rede social Facebook, 
criada pelo Movimento de De-
sobediência Civil, que conta 
com 150 mil integrantes, mé-

dicos, dentistas, enfermeiros e 
trabalhadores de 74 hospitais 
e centros de saúde em mais de 
30 cidades juntaram-se à mo-
bilização.

A convocação foi feita um 
dia antes por um grupo de mé-
dicos da cidade de Mandalay, no 
norte do país, defendendo que 
o pessoal de saúde não deve-
ria trabalhar para um “governo 
golpista”.

“Vamos protestar pacifi-
camente com uma campanha 
de desobediência civil a partir 

de 3 de fevereiro e fazemos um 
apelo aos médicos para que 
se juntem ao protesto contra 
o governo”, dizia o texto, assi-
nado por funcionários de um 
hospital pediátrico na capital, 
Naypyidaw.

“Obedeceremos unica-
mente ao nosso governo eleito 
democraticamente”, escreve-
ram os profissionais de saúde 
na declaração. “Deixaremos de 
ir trabalhar nos hospitais que 
se encontram agora sob uma 
autoridade militar ilegítima”, 

acrescentaram. O Movimento 
de Desobediência Civil foi ini-
ciado por um grupo de ativistas, 
Yangon Youth Network, “como 
resposta imediata” ao golpe.

A greve segue-se ao pro-
testo de dezenas de pessoas, 
ao som de buzinas e panelas, 
em vários bairros da capital, 
Naypyidaw, na noite da última 
terça-feira (2), durante o qual se 
ouviram apelos à libertação da 
líder de fato do país, Aung San 
Suu Kyi, detida pelo Exército na 
última segunda-feira.

Draghi aceita missão de formar 
governo de emergência na Itália
Agência Estado

O ex-presidente do Banco 
Central Europeu Mario Draghi 
aceitou ontem, 3, a incumbência 
de formar um governo de emer-
gência na Itália, depois que fra-
cassaram as negociações políticas 
para reeditar o Executivo de Giu-
seppe Conte.

“É um momento difícil, o 
presidente relembrou a dramática 
crise sanitária e seus graves efeitos 

na vida das pessoas, na economia 
e na sociedade. A emergência re-
quer soluções à altura. Respondo 
positivamente à convocação do 
presidente”, disse Draghi, após 
se reunir com o chefe de Estado 
italiano, Sergio Mattarella.

O presidente apresentou a 
missão para enfrentar de forma 
imediata a crise econômica e a 
pandemia da covid-19, como uma 
alternativa para a realização de 
novas eleições.

Draghi deverá constatar 
se conta com a maioria no Par-
lamento, uma tarefa indicada 
como difícil, pois a maior força, 
o Movimento 5 Estrelas (M5S), 
que perdeu o governo, já adiantou 
que não o apoiará, assim como a 
extrema direita.

Para sair da crise, o presiden-
te italiano optou por um gover-
no que classificou como “de alto 
perfil e institucional”, encarregado 
a um técnico, como Draghi, que 

tem muito prestígio na Itália, e 
fez um chamado para que todos 
os partidos que têm cadeira no 
Parlamento apoiá-lo. 

O indicado a primeiro-mi-
nistro aceitou a incumbência 
com reservas, como indica o pro-
tocolo, e agora terá de negociar 
com as diferentes legendas, já 
iniciando as conversas com um 
pedido de “unidade e diálogo”, 
para dar “uma resposta respon-
sável e positiva”.

Nós pensamos 
que a próxima 

geração da vacina 
vai ser crucial 
na  luta que 

continua contra a 
covid-19
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Isolamento social e home office provocaram uso excessivo de equipamentos, gerando procura por serviços de reparação 

Desde o início do iso-
lamento social, em março 
do ano passado, por causa 
da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus, al-
gumas empresas que tra-
balham com manutenção 
de residências registra-
ram aumento nos pedidos 
para compra de material 
e prestação de serviços. O 
motivo, segundo o traba-
lhador autônomo, Edvan 
Magalhães, especialista em 
instalações hidráulicas e 
em consertos elétricos, foi 
o uso excessivo dos equipa-
mentos caseiros.

“O isolamento social 
fez com que muitas famílias 
ficassem mais tempo em 
casa. Inclusive trabalhando 
de forma remota. Tudo isso 
provocou o uso excessivo 
de diversos produtos como 

chuveiros elétricos, pias, 
ar-condicionados, vasos sa-
nitários. As consequências 
foram o quebra-quebra de 
materiais elétricos e hidráu-
licos”, observou Magalhães.

O trabalhador fez ques-
tão de dizer 
que os pre-
ços cobra-
dos pelos 
seus servi-
ços são os 
mesmos do 
ano passado, 
mas alertou 
que muitas 
empresas e 
autônomos 
‘se aprovei-
tando da 
pandemia’ para cobrar va-
lores mais altos por simples 
serviços. “O mais correto é 
que as pessoas que necessi-
tam fazer algum conserto na 
casa ou no apartamento fa-
çam uma pesquisa de preços 

e procurem sempre contra-
tar pessoas honestas e que 
entendam do assunto”.

O pintor e especialista 
em limpeza de caixa d’água 
e de piscina, Pedro Mar-
tins, que trabalha numa 

microempre-
sa do ramo 
no bairro 
de Manaíra, 
em João Pes-
soa, afirmou 
que durante 
a pandemia 
os pedidos 
dobraram e 
os lucros au-
m e n t a r a m . 
“Nossa em-
presa aten-

dia cerca de 15 clientes 
por mês, mas desde que a 
pandemia começou, os pe-
didos para limpeza de cai-
xa d’água dobraram. Pelo 
que ouvi da maioria dos 
clientes, as caixas estavam 

sendo lavadas uma vez por 
ano e agora eles querem 
que a limpeza seja feita de 
seis em seis meses”, relatou. 
Quanto à limpeza de piscina 
os pedidos caíram porque 
boa parte dos condomínios 
continuam com áreas de la-
zer interditadas.

Orientações
Antes de optar por uma 

empresa especializada ou 
por um trabalhador au-
tônomo, especialistas em 
segurança no trabalho re-
comendam que a pessoa in-
teressada na prestação dos 
serviços deve analisar se os 
indicados são capacitados 
e se possuem treinamentos 
específicos para o trabalho. 
Também deve ser checado 
se os trabalhadores usam 
os equipamentos de prote-
ção individual como luvas e 
máscaras de proteção para 
evitar acidentes.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Empresas de manutenção 
lucram mais na pandemia 

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Os amantes do Carnaval certamente sentirão falta da imagem 
positiva de autenticidade, do simbolismo de um espetáculo que 
mistura a tradição com o criativo e o inovador. O Carnaval é um 
produto de exportação que vende a nossa alegria, nossa arte e 
a nossa cultura. É uma festa popular do segmento da economia 
criativa que vai além das imagens da folia e da criatividade.

O Carnaval pode aumentar em mais de 100% o 
faturamento dos negócios, nos estados brasileiros. Segundo 
Estudo da CNC, em 2019, o turismo no período carnavalesco, 
movimentou a economia brasileira em R$ 6,78 bilhões 
destacando o carnaval do Rio (R$ 2,1 bilhões) e São Paulo (R$ 
1,9 bilhões) que foram responsáveis por 62% dos recursos 
gerados pelo Carnaval. Destaque também para Minas Gerais 
(R$ 615,5 milhões), Bahia (R$ 561,9 milhões), Ceará (R$ 320 
milhões) e Pernambuco (R$ 217, 6 milhões).

Mesmo sem o Carnaval presencial, em 2021 é estratégico 
a produção de novos hábitos e valores de consumo, utilizando a 
temática do carnaval. Essa festa transformou-se em um grande 
negócio, com a inovação dos trios elétricos, as campanhas de 
marketing, e a sua capacidade de gerar diversidade de produtos.  
Considero muito interessante ampliar essa cadeia produtiva do 
Carnaval para agregar valor aos negócios, o ano inteiro. 

A economia criativa pode gerar, cada vez mais, resultados 
positivos, mas para isso é preciso investir em soluções criativas, 

em seus processos e produtos sustentáveis, inovadores e 
estratégicos para o mercado atual. Carnaval é para todos e 
em qualquer lugar, porque sua essência é a alegria. É uma das 
manifestações culturais mais genuínas do Brasil.

A diversidade cultural do carnaval brasileiro está 
presente nas várias formas de se brincar o carnaval: os blocos 
carnavalescos, o frevo, o samba, o axé, as escolas de samba, os 
bailes e até as brincadeiras nas cidades do interior. Destaco o 
bloco carnavalesco de “AlaUrsas” de João Pessoa – PB. São foliões 
vestidos de ursos, que se escondem em sua fantasia, ganhando a 
farra sem serem identificados. Essa é uma das brincadeiras que 
caracteriza o carnaval tradição de João Pessoa.

E os Papangus de Bezerros que teve início em 1881? 
“Nasceu de uma brincadeira de familiares dos senhores de 
engenhos que saiam mascarados, mal vestidos, para visitar 
amigos no carnaval do século XIX e comer angu, comida típica 
do Nordeste. Por isso, as crianças passaram a chamar os 
mascarados de papa-angu”. (Ronaldo J. Souto Maior).

Em Bezerros (PE), a cultura do Papangu é vivenciada 
durante o ano inteiro, através das oficinas de máscaras, 
da culinária regional com angu, das oficinas de dança e de 
músicas carnavalescas. Isso é a economia criativa, que se 
apropria da cultura do lugar para gerar renda e agregar valor 
aos produtos e serviços.

O cenário atual é favorável para a experiência do carnaval, 
como ícone de vários novos produtos e serviços, que possam 
ser vendidos em outros meses do ano, como já acontece em 
Bezerros, ou nos barracões das Escolas de Samba, do Rio de 
Janeiro. Os grupos carnavalescos poderiam ser contratados em 
outros eventos do ano, a exemplo do Frevo e do Maracatu, em 
Pernambuco, que engrandecem os seus eventos corporativos.

A indústria cinematográfica poderia lançar filmes, 
em 2021, com a história do Carnaval, e das comunidades 
que efetivamente se dedicam ao espetáculo carnavalesco. 
As cidades poderiam ficar mais lindas, com a arte urbana 
dos talentosos grafiteiros, principalmente valorizando 
becos e lugares degradados, das cidades, com a temática do 
Carnaval. Os arquitetos e decoradores poderiam estimular 
que as residências ou áreas coletivas de prédios residenciais 
viabilizassem a sua decoração carnavalesca, em 2021, assim 
como já se faz na no período natalino. Os hotéis poderiam 
contratar um quarteto de frevo ou de samba, para tocar no 
café da manhã dos hóspedes. 

Com isso, quero dizer que há várias maneiras de se 
entrar no clima do carnaval, sem aglomerações. Vamos 
espalhar a alegria do Carnaval com novas possibilidades e 
com responsabilidade social. Carnaval é, com certeza, uma 
das mais importantes expressões da criatividade.

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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O que fazer sem Carnaval em 2021?

Preços variam em relação ao tipo de serviço 
Os preços cobrados pelas 

empresas para a realização dos 
serviços variam e podem ser 
mais baratos quando se contrata 
um trabalhador autônomo. Nes-
tes casos é importante observar 
se a pessoa contratada possui 
capacitação adequada.

No caso da pintura de um 
apartamento, por exemplo, o 
valor cobrado depende do tama-
nho do imóvel (número de salas, 
quartos, varandas e banheiros). 
A tinta de 18 litros pode ser ad-
quirida por R$ 100 ou R$ 110 
reais, sem contar o custo da mão 
de obra. Um chuveiro elétrico 
Lorenzetti, considerado um dos 
mais vendidos do mercado custa 
em média R$ 70. Já a instalação 
pode ser feita a partir de R$ 50. 
Como no Brasil os preços são li-
vres cabe à pessoa que contrata 

o serviço, fazer pesquisa junto a 
empresas de manutenção.

Um ar-condicionado split 
9000 btus, que é um dos mais 
vendidos no comércio pessoen-
se por uma média de R$ 1.200, 
pode ser instalado em uma 
residência ou apartamento por  
R$ 200 ou R$ 400. 

Área de lazer custa mais
Os equipamentos das áreas 

de lazer costumam ter manuten-
ção mais cara. Numa piscina, por 
exemplo, os preços da limpeza 
dependem do tamanho. Elas são 
feitas a partir de R$ 350 mensais 
em residências ou condomí-
nios. Trabalhos mais simples e 
também muito solicitados como  
desentupimento de pias está 
custando entre R$ 80 e R$ 100. 
As informações são de funcioná-

rios de empresas em serviços de 
manutenção e de trabalhadores 
autônomos que atendem em 
João Pessoa. 

A gerente de uma empresa 
de manutenção de serviços do 
bairro da Torre, na capital pa-
raibana, Maria de Lourdes, disse 
que não há um perfil definido de 
clientes que necessitam de servi-
ços de manutenção. “Problemas 
de manutenção são necessários 
em residências de pessoas de 
todas as classes sociais. No in-
verno, o que acontece mais são 
problemas de infiltrações, até 
mesmo nos prédios de luxo. Então 
não há um perfil definido nesse 
tipo de consumidor. Quebrou al-
guma coisa em casa, as pessoas 
querem logo resolver a questão 
independente da classe social”, 
explicou Maria de Lourdes.

Algumas empresas 
registraram aumento 

de até 100% nos 
pedidos durante 
os últimos meses 

Especialista em instalações hidráulicas e em consertos elétricos, Edvan 
Magalhães orienta consumidor a pesquisar para evitar preços abusivos

Foto: Arquivo pessoal



Economia

Sindicato da categoria informou que segue orientação nacional para suspender atividades nos dias 15 e 16

Apesar do decreto esta-
dual suspendendo o ponto 
facultativo nas repartições 
públicas durante o Carnaval 
de 2021, os bancos da Paraí-
ba vão parar nos dias 15 e 16 
de fevereiro. De acordo com 
o Sindicatos dos Bancários 
da Paraíba, a decisão pelo fe-
chamento atende a uma reco-
mendação da Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban).

Além do ponto facultati-
vo na segunda-feira e terça-
feira de Carnaval, a orienta-
ção da Febraban define como 
meio expediente o dia de 
quarta-feira de cinzas, no dia 
17 de fevereiro. Neste caso, 
as agências abrem a partir de 
meio-dia.

De acordo com o pre-
sidente do sindicato dos 
bancários, Lindonjhonson 
Almeida, a compensação de 
cheques e boletos passa a 
contar a partir do dia útil 

subsequente aos dias de fol-
ga referentes aos festejos 
carnavalescos.

Conforme o comunicado 
da 003/2021 da Febraban, 
“mesmo que os horários de-
finidos para atendimento ao 
público na quarta-feira de cin-
zas sejam iguais àqueles pra-
ticados em igual período de 
2020, recomendamos a fixa-
ção imediata de cartazes a res-
peito, em todas as agências”.

No dia 30 de janeiro, o 
governador João Azevêdo 
publicou o decreto 40.989 
que, dentre outras determi-
nações, definiu que nos dias 
15, 16 e 17 de fevereiro não 
haveria ponto facultativo, es-
tabelecendo expediente nor-
mal no serviço público esta-
dual. O mesmo documento 
recomendava a mesma pos-
tura para o funcionalismo 
público nos municípios pa-
raibanos. A medida foi ado-
tada como forma de evitar 
eventuais aglomerações du-
rante o Carnaval.

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Bancos da Paraíba decidem 
fechar durante o Carnaval 
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Além do ponto facultativo 
na segunda e terça-feira, a 

orientação é de meio expediente 
na quarta-feira de cinzas, dia 17

Foto: Ortilo Antonio

Pesquisa nas farmácias

Procon-JP registra variação de mais 
de 147% no preço de medicamentos 

Pesquisa de preços 
realizada pelo Procon-JP 
para medicamentos e equi-
pamentos de uso preven-
tivo doméstico registrou 
uma variação de 147,50% 
no preço da dipirona em 
gotas 500mg 20 ml Neo 
Química, com preços entre 
R$ 4,00 (Figueiredo – Va-
lentina) e R$ 9,90 (Drogasil 
– jardim Oceania), diferen-
ça de R$ 5,90. Mas a maior 
diferença encontrada no 
levantamento, R$ 50,50, fi-
cou com o nebulizador GTe-
ch, com preços oscilando 
entre R$ 135,00 (Figueire-
do -Valentina ) e R$ 185,80 
(26 de Julho - Cristo). 

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor levantou pre-

ços de 169 itens entre re-
médios, vitaminas (com e 
sem compostos), soro fisio-
lógico, máscara e luva des-
cartáveis, seringas, termô-
metro para temperatura 
corporal, oxímetro e nebu-
lizador em nove farmácias 
e drogarias da capital. O 
secretário Rougger Guerra 
explica que a pesquisa co-
letou preços em estabele-
cimentos de vários bairros 
da cidade para facilitar ao 
consumidor, a escolha do 
local onde comprar.

 “Com essa pesquisa 
estamos dando ao cidadão 
pessoense a escolha de ir à 
farmácia que lhe for mais’ 
conveniente, além da op-
ção do local mais barato. 
Quem quiser economizar 

com esse tipo de medica-
ção basta consultar nosso 
levantamento de preços. 
Porém, faço um alerta: não 
se deve comprar remédio 
sem a indicação médica 
porque o risco à saúde é 
muito grande. Principal-
mente nesses tempos de 
pandemia”, completa o se-
cretário Rougger Guerra. 

Maiores diferenças
As outras grandes dife-

renças nos preços foram en-
contradas na máscara des-
cartável Ortho 50 unidades, 
R$ 40,00, com preços va-
riando entre R$ 39,99 (Per-
manente - Bancários) e R$ 
79,99 (Globo – Bairro dos 
Estados); na luva descartá-
vel Cremmer 100 unidades, 

R$ 36,00, com preços entre 
R$ 79,99 (Pague Menos – 
Torre) e R$ 115,99 (Globo 
– Bairro dos Estados); e 
no nebulizador Omron, R$ 
33,00, com preços entre 
159,90 (Redepharma - Cen-
tro), e R$ 129,99 (Drogasil 
– Jardim Oceania).

O Banco do Nordes-
te (BNB) prorrogou até o 
dia 30 de junho o prazo 
para seus clientes forma-
lizarem a renegociação 
de operações de crédito. 
A medida é válida para 
micro, pequenas e médias 
empresas não rurais, com 
contratações até 7 de abril 
de 2020, que listem entre 
os setores mais impac-
tados pela pandemia da 
covid-19, em aderência à 
Portaria nº 20.809, de 14 
de setembro, do Ministé-
rio da Economia.

Com as medidas, será 
possível estabelecer nova 
carência e alongar o ven-
cimento final da operação, 
permitindo que as em-
presas possam estruturar 
suas operações de crédito 
de acordo com a sua situa-
ção de liquidez.

A carência e os acrés-
cimos aos vencimentos das 
operações variam de qua-
tro a seis meses, de acordo 
com o porte e o nível de im-
pacto sofrido pelos setores 
de atividade, classificado 
em baixo, médio ou alto 
pelo Escritório Técnico de 
Estudos do Nordeste (Ete-
ne), do Banco do Nordeste.

As regras de renego-
ciação permanecem vá-
lidas para clientes que já 
renegociaram suas ope-
rações nas modalidades 
lançadas previamente pelo 
Banco. Para efetuar o ca-
dastro de renegociação, é 
necessário que o cliente 
procure a sua agência de 
relacionamento. Em caso 
de dúvidas, a Central de 
Relacionamentos do Banco 
do Nordeste atende pelo 
0800 728 3030.

BNB prorroga prazo 
para renegociações 

Sebrae promove capacitações 
on-line e presenciais na PB

Técnicas de venda, lici-
tações e contratos adminis-
trativos, finanças, marketing 
digital e consumidor 4.0. 
Esses são alguns dos temas 
relacionados ao universo do 
empreendedorismo que fa-
zem parte da programação 
de capacitações elaborada 
pelo Sebrae Paraíba para o 
mês de fevereiro. 

Durante o mês, um dos 
destaques da programa-
ção será o “Bootcamp: em-
preendedorismo em ação”, 
capacitação presencial cujo 
objetivo é apresentar ao 
público conceitos e ferra-
mentas ágeis, que contri-
buam para o desenvolvi-
mento de ideias e projetos 
e para que os participantes 
possam empreender de for-
ma inteligente e criativa. A 
capacitação será realizada 
em João Pessoa, entre os 

dias 8 e 10 de fevereiro. 
Outra capacitação pre-

sencial oferecida pelo Se-
brae, desta vez em Campina 
Grande, é o curso “Licitações 
e contratos administrativos”. 
Importante para os em-
preendedores que preten-
dem contratar com o poder 
público, a capacitação será 
realizada nos dias 12 e 13 de 
fevereiro, com carga horá-
ria de 15 horas. O objetivo é 
proporcionar e atualizar co-
nhecimentos sobre os proce-
dimentos de licitações e con-
tratos administrativos.

Já entre as opções de ca-
pacitações on-line oferecidas 
durante o mês, está o curso 
“Técnicas de vendas”, entre 
os dias 22 e 25, cuja proposta 
é aperfeiçoar os conhecimen-
tos e o desempenho dos pro-
fissionais que atuam nesse 
universo, especialmente no 

varejo, para melhor conhe-
cer e atender as necessida-
des do consumidor. Também 
de forma on-line, a institui-
ção vai promover, nos dias 23 
e 24, oficina sobre marketing 
digital, com o tema “Como 
anunciar no Facebook e Ins-
tagram”. Entre os conteúdos 
que serão trabalhados, estão: 
criação de páginas e defini-
ção de objetivos de anúncios, 
entre outros. As informações 
podem ser acessadas no site 
da instituição (http://www.
sebraepb.com.br).

Reajustes deixam planos de 
saúde até 50% mais caros

O ano mal começou e 
os usuários de planos de 
saúde já sentem no bolso 
os efeitos da chamada re-
composição dos planos de 
saúde - a cobrança retroa-
tiva dos reajustes suspen-
sos em 2020 por conta da 
pandemia. Para avaliar o 
tamanho do rombo que a 
medida pode representar 
para os consumidores, o 
Idec (Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor) 
fez seis simulações que in-
dicam qual deve ser o au-
mento médio no valor das 
mensalidades. 

As diferentes moda-
lidades de contrato e o 
acúmulo de tipos de rea-
juste tiveram impacto sen-
sível nos resultados, que 
variaram entre 12,21% 
e 49,81% de aumento. É 
importante ressaltar que 

a simulação do Idec utili-
zou os valores indicados 
no Painel de Precificação 
da ANS (Agência Nacional 
de Saúde Suplementar) de 
julho de 2020. “O resulta-
do é assustador, mas não 
surpreende. Estamos fa-
lando de um mercado com 
desequilíbrios profundos e 
que foram agravados pela 
intransigência e falta de 
transparência da ANS du-
rante a pandemia”, afirma 
Teresa Liporace, diretora 
executiva do Idec.

Variações
De acordo com o levan-

tamento, a variação sentida 
pelos usuários de planos 
individuais que tiveram 
apenas o reajuste anual 
suspenso em 2020 foi de 
12,21% entre dezembro e 
janeiro. Já aqueles que so-

freram reajuste anual e por 
faixa etária viram a mensa-
lidade aumentar 34,99%. 

Os planos coletivos 
(que não têm os reajustes 
regulados pela ANS) expe-
rimentaram aumentos ain-
da maiores. Para os planos 
coletivos empresariais, a 
variação sentida de de-
zembro para janeiro foi de 
26,67%. Nos casos em que 
os reajustes anuais e por 
faixa etária se acumularam, 
a variabilidade chegou a 
49,71%.

Para os planos coleti-
vos de adesão, a variação 
de mensalidade sentida 
pelo consumidor que re-
cebeu apenas o reajuste 
anual foi de 26,67%. Para 
reajustes acumulados, o 
percentual foi de 49,81% , 
o mais alto entre todas as 
projeções feitas pelo Idec. 

Cursos presenciais 
serão oferecidos em 
João Pessoa e em 
Campina Grande

No QR Code acima, acesse a 
pesquisa completa do Procon-JP 



Diversidade

Nessa primeira chamada, foram convocados 200 aprovados; os demais seguirão cronograma definido para a segunda etapa
Concluídas as fases do 

concurso para agente so-
cioeducativo da Fundação 
Desenvolvimento da Criança 
e do Adolescente “Alice de 
Almeida” (Fundac), os apro-
vados e convocados à posse 
começam a ingressar nas 
suas respectivas unidades 
socioeducativas. Nessa pri-
meira chamada do concurso, 
foram convocados 200 apro-
vados; os demais seguirão o 
cronograma definido para 
uma segunda etapa.

Segundo Noaldo Meire-
les, presidente da Fundac, a 
instituição tem evoluído bas-
tante e com resultados ex-
pressivos, consolidando um 
projeto político pedagógico 
para o sistema socioeduca-
tivo do estado da Paraíba; e 
uma das coisas que contri-
buiu para isso foi o fim da 
terceirização e o processo se-
letivo dos agentes que estão 
saindo agora para entrada 
dos concursados.

“As pessoas que deixa-
ram de ser agentes socioedu-
cativos passaram a ser uma 
parte importante na pro-
posta pedagógica do sistema 
socioeducativo da Paraíba. A 
Fundac deve a esses profis-
sionais pelos resultados ob-
tidos”, reconheceu Meireles.

Os agentes socioeducati-
vos concursados estão ingres-
sando em duas etapas, uma 
agora (200) e outra daqui a 
dois meses (200), para que a 
substituição aconteça de for-
ma tranquila, segura e sem ne-
nhuma intercorrência dentro 
das unidades socioeducativas. 
“Tudo pactuado junto ao Mi-
nistério Público Federal, Mi-
nistério Público do Trabalho 
e Ministério Público de Con-
tas da Paraíba, entre outros 

órgãos”, frisou Noaldo.
“O nosso grande desafio, 

com a entrada dos concursa-
dos é a manutenção dos re-
sultados e a consolidação do 
trabalho que vem sendo feito 
pela Fundação para que nos-
sa instituição seja um mode-
lo para o país. Um resultado 
construído internamente, 
com as relações de confiança 
e parceria estabelecidas com 
os órgãos do sistema de jus-
tiça, de garantia de direitos, 
conselhos e fiscalização, en-
tre outros”, pontuou o presi-
dente da Fundac.

Carlos Eduardo Car-
deal Uchôa, coordenador de 
Segurança da Fundac, com-
partilhou a alegria de fazer 
parte desse marco histórico 
da socioeducação da Paraí-
ba. “Sinto que este momento 
será determinante para evo-
luir ainda mais o que já tá 
bem demais. Nossa preten-
são é de fazer da socioedu-
cação um serviço de excelên-
cia, porque de referência já é, 
dentre os estados do nosso 
país”, lembrou. 

“Com a chegada dos no-
vos agentes socioeducativos 
concursados, poderemos tra-
balhar a mentalidade destes, 
fazendo com que entendam 
que não nos cabe julgar, e sim 
tão somente garantir a integri-
dade física, psíquica e moral, e 
ainda servir de referência po-
sitiva para os socioeducandos, 
onde muitos sequer tiveram 
referência familiar. Consciên-
cia de respeito e dignidade é 
o que buscamos nesta nossa 
missão para os socioeducan-
dos, bem como que os agen-
tes socioeducativos possam 
sentir orgulho da tão nobre 
missão de servir”, observou 
Carlos Uchôa.

Fundac: concursados começam 
a trabalhar nas unidades da PB
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Planejamento
O chefe da coordenação de Inteligência, 

coronel Roberto Daniel, também lembrou da 
dedicação dos agentes socioeducativos do pro-
cesso seletivo simplificado que, por anos, junto 
aos demais servidores da Fundação, contribuí-
ram para o avanço observado nas unidades 
da Fundac. “Hoje, cumprimos mais uma fase 
do planejamento para convocação e entrada 
em exercício dos agentes concursados. Neste 
primeiro momento foram convocados 200, os 
quais foram distribuídos nas unidades socioe-
ducativas do estado, respeitando suas opções 
por área. Parabenizo todos os concursados pela 
concretização dessa vitória, ao tempo em que 
desejo sucesso durante suas carreiras. A vitória 
de um é o sucesso de todos”, acrescentou.

Ele ainda agradeceu ao governador João 
Azevêdo pela demonstração de compromisso 
e zelo pela coisa pública e por, mesmo no 
período de pandemia da covid-19, honrar 
seus compromissos. “Parabenizo ainda o pre-
sidente, Noaldo Meireles, pela abnegação e 
perseverança que vem demonstrando à fren-
te da Fundac o que, com apoio do Governo 
do Estado, fez com que nos encontrássemos 
nessa fase extraordinária da socioeducação 
da Paraíba”, ressaltou.

Wendow Lacerda, diretor do Centro Edu-
cacional do Jovem, acredita que a Fundac deu 
mais uma impulsionada e oxigenada com no-
vos agentes socioeducativos. “A Unidade CEJ 
vem em tempos de modernização quando da 
chegada dos agentes oriundos do processo 
seletivo que trouxeram consigo uma grande 
vontade de acertar em sua atividade que se 
demonstrou nesse período, pois conseguimos 
avanços significativos dignos de elogios”, 
lembrou o diretor.

Tecnologia

Primeiro satélite 100% brasileiro 
será lançado no dia 28 deste mês

O satélite Amazônia-1, 
o primeiro de observação da 
Terra projetado, integrado, 
testado e operado pelo Bra-
sil, será lançado no dia 28 de 
fevereiro, à 1h54 (horário 
de Brasília). O Amazônia-1 
será lançado na missão PSL-
V-C51, da agência espacial 
indiana Indian Space Re-
search Organisation (ISRO), 
às 10h24 (horário da Índia).

O satélite faz parte da 
chamada Missão Amazônia, 
criada para fornecer dados 
de sensoriamento remoto 

para observar e monitorar 
o desmatamento, especial-
mente na região amazôni-
ca. A missão também vai 
monitorar a agricultura em 
todo o território nacional 
com alta taxa de revisita, 
buscando atuar em sinergia 
com os programas ambien-
tais existentes.

Esse será o terceiro 
satélite brasileiro de senso-
riamento remoto em opera-
ção junto ao CBERS-4 e ao 
CBERS-4A. Esses dois últi-
mos foram desenvolvidos 
pelo Brasil em parceria com 
a China. O Amazônia-1 tem 

seis quilômetros de fios e 14 
mil conexões elétricas. Tra-
ta-se de um satélite de órbi-
ta Sol síncrona (polar) que 
gerará imagens do planeta a 
cada cinco dias. Ele é capaz 
de observar uma faixa de 
aproximadamente 850 km, 
com 64 metros de resolução.

A vida útil do Amazô-
nia-1 é de quatro anos. A 
missão ainda prevê o lan-
çamento de mais dois sa-
télites, o Amazônia-1B e o 
Amazônia-2.

“A Missão Amazônia irá 
consolidar o conhecimento 
do Brasil no desenvolvimen-

to integral de uma missão 
espacial utilizando satélites 
estabilizados em três eixos, 
visto que os satélites de sen-
soriamento remoto ante-
riores foram desenvolvidos 
em cooperação com outros 
países”, afirmou o Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), em nota.

“A indústria espacial 
brasileira terá ganho heran-
ça de voo nos equipamentos 
fabricados para o satélite, o 
que abre perspectivas para 
fornecimento a outros paí-
ses e agências espaciais”, 
acrescentou o instituto.

Agência Brasil

Foto: Inpe

Eleições para presidente da Associação 
Comercial da Paraíba acontecem dia 11

Fundada em 1874, com 
exatos 145 anos de existência, a 
Associação Comercial da Paraí-
ba (Ascom), estará realizando 
no próximo dia 11, as eleições 
para o biênio 2021/2022. Pela 
primeira vez em sua história, 
a associação terá uma mulher 
na disputa do cargo de presi-
dente. Duas chapas estão con-
correndo: “Conexão & Força”, 
que tem à frente a empresária, 
Melca Farias Vieira, e “Em Bus-
ca do Crescimento”, encabeça-
da pelo também empresário, 
Garibaldi Dantas Filho. 

As eleições serão realiza-
das das 8h às 17h, com voto 
presencial na sede da Asso-
ciação Comercial, instalada 
na Rua Maciel Pinheiro, num 
prédio centenário tombado 
pelo Patrimônio Histórico Na-
cional e Patrimônio Histórico 
do Estado da Paraíba. Nestas 
eleições, apenas 93 associados 
estão aptos a votar.

A Associação Comercial 
da Paraíba, enquanto entidade 
representativa congrega não 
apenas os comerciantes, mas 
todo o segmento empresarial, 
o produtor rural, o industrial, 
e o pecuarista, entre outros. Se-
gundo o atual presidente, Ra-
fael Bernardino, “quando a As-

com foi criada, o objetivo maior 
era dar impulso ao comércio da 
Paraíba, mas o estatuto abran-
ge todo o segmento produtivo”, 
contou Bernardino. Ele enfati-
zou que nos últimos 15 anos as 
eleições para a entidade foram 
disputadas em chapa única. 
Desta vez, duas chapas estarão 
concorrendo ao pleito.

Pelo estatuto da entidade, 
a Ascom tem por finalidade 
congregar todas as pessoas que 
exercem atividades empresa-
riais em suas diversas finali-
dades (agricultura, pecuária, 
comércio, indústria e serviços). 
Trata-se de um órgão repre-
sentativo da classe empresarial 
perante o poder público, que 
está sempre colaborando na 
promoção do desenvolvimento 
econômico da Paraíba. A As-
com também presta aos seus 
associados assessoria jurídica.

Chapas concorrentes
A candidata da chapa 

“Conexão & Força”, a empre-
sária, Melca Farias Vieira, dis-
se se sentir muito honrada em 
ser a primeira mulher a dis-
putar a presidência da Ascom 
que é uma instituição cente-
nária. “Uma mulher pode fa-
zer a diferença para todo o se-
tor produtivo da Paraíba. Isso 
é motivo de muito orgulho 
pra mim. Me sinto feliz em po-

José Alves
zavieira2@gmail.com

Lançamento do Amazônia-1 
será feito em missão de 
agência espacial indiana

A Associação Comercial da Paraíba fica localizada no Centro Histórico de JP

Foto: Evandro Pereira

der ajudar o desenvolvimento 
econômico do nosso estado”.

Caso eleita com todos os 
integrantes de sua chapa, Mel-
ca disse que pretende dar uma 
reviravolta na Ascom que atual-
mente está sem representati-
vidade. “A primeira atitude do 
nosso grupo, ganhando as elei-
ções, é fazer uma reestrutura-
ção e uma inovação da entidade, 
trazendo a Ascom para o século 
XXI. Nosso grupo está muito 
motivado para trabalhar e fazer 
com que a associação volte a 
ser protagonista defendendo os 
direitos da classe empresarial 
frente aos governantes”. 

Já o candidato da chapa 
“Em Busca do Crescimento”, 
Garibaldi Filho, disse que ven-
cendo as eleições vai em bus-
ca da revitalização do Centro 
Histórico da cidade, e dos con-

vênios que a Ascom precisa 
para multiplicar o número de 
associados para a associação. 
“Vou conseguir aumentar o 
número de associados fazen-
do parcerias com a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL) 
e com a Federação do Comér-
cio (Fecomércio). Também 
pretendemos criar na asso-
ciação, o Museu do Comér-
cio, já que estamos no Centro 
Histórico de João Pessoa, no 
local onde se iniciou a histó-
ria da capital paraibana”.

Ele disse que outro ob-
jetivo de sua chapa, é atrair o 
turista para o Centro Histórico, 
que infelizmente nos últimos 
anos ficou muito esquecido. 
“Vencendo as eleições para 
presidir a Ascom, vamos fazer 
de tudo para revitalizar todo o 
comércio da área”, concluiu.
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NEY Suassuna enviou mensagem 
parabenizando os novos dirigentes 
da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal.

A CONSTRUTORA Galvão Amorim, uma 
das mais conceituadas do mercado, 
com novo empreendimento em frente 
ao mar na Av. Argemiro de Figueiredo.

A DEFENSORA Pública do Acre, Rivana 
Ricarte, é a nova presidente da Associa-
ção Nacional dos Defensores Públicos.

Deputado Tovar Correia Lima é o 
novo 2º Vice presidente da AL.

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

Destino do Hotel Tambaú  pode ser definido hoje

“Não há quem não 
cometa erros, e grandes 

homens cometem 
grandes erros”.

Paulo Francis

Fale com Abelardo

Dados oficiais informam que a 
Paraíba triplicou o número de 
cirurgias de transplantes de órgãos, 
realizadas em João Pessoa, no 
Hospital Humberto Lucena, e em 
Campina Grande, no comparativo 
com os números obtidos no ano 
passado, o que estimula a doação 
como um gesto solidário e humano 
que deve ser adotado por todos 
com o consentimento das famílias.

É hoje!04

Alfredo Minervino, 
Alana Denise, Aldeci 
Fernandes da Silva, 
Alexandre Melo, Ale-
xandre Mousinho, Ana 
Emília Barbosa Farias, 

Ana Rackel Ribeiro, Castro Nathy, Claudia 
Temoteo Palitó, Cynthia Queiroz, Edgard 
Saeger, Edvane Régis, Elias Marcos, Giovana 
Rossini, Lúcia Helena 
Wanderley de Sá, 
Gláudia Lima, Hérica 
Santana, Isa Arroxelas, 
Isadora Cruz Rocha, 
Italo Fernando, Ivete 
Espinola, Joana Costa 
da Silva, José Francisco, 
Josilene Velez, Magali 
Dóia, Marcos Vinícius 
Rique de Oliveira, Mirna Manuela Aguayo, 

Monica Silva, Nadja 
Panta, Ninho Guedes, 
Ugo Guimarães 
Filho, Regelia Vieira, 
Rodolfo Stuckert Vas-
concelos, Sarah Falcão, 
Sônia Trigueiro de 
Almeida, Taysa Aragão, 
Taysa Campos e Thalia 
Sousa, 

Aniversariando

Ela parece uma menina. 
Difícil acreditar que 
acumule duas gra-

duações - em Engenharia 
Civil e Arquitetura; possua 
título de MBA em Gestão 
de Projetos na Universi-
dade de São Paulo e, mais 
ainda, tenha desenvolvido 
um programa de Metodo-
logia Sistêmica capaz de 
contribuir com o desen-
volvimento de pessoas e 
empresas. O nome dela é 
MARIANA CUNHA PEREZ  
que, além de tudo isso, é 
uma mulher bonita, bem 
humorada, simples e cati-
vante, que conquistou os 
telespectadores do pro-
grama Vanguarda, sucesso 
de audiência na grade de 
programação da TV Master.

ROGÉRIO ALMEIDA - 
jornalista - O leilão do 
Tambaú Hotel, que está 
marcado para hoje, traz  
uma preocupação. Um 
dos dirigentes de uma 
das empresas que está 

disputando o leilão me informou que, 
se ganhar, pretende transformar o ho-
tel em um Shopping Center, com vá-
rias lojas. Pela importância do hotel, 
não acho que essa seja a melhor alter-

nativa. O Tambaú tem história e não 
merece um fim tão melancólico. 
JOSÉ CARLOS MENEZES - empresá-
rio - Me atrevo a utilizar o seu espaço 
democrático por dois motivos: para 
parabenizá-lo pelo trabalho, compro-
metido e responsável, dos grandes jor-
nalistas, e para agradecê-lo pelo rece-
bimento diário de sua coluna on-line, 
agora ainda mais atraente nas páginas 
do Jornal A União, com o padrão de 
qualidade a que estamos habituados.

Caso do desodorante 
tem desdobramento

O leilão do Hotel 
Tambaú, motivado 
por ação coletiva e 
determinado pela 
Justiça do Trabalho 
para cobrir dívidas 
trabalhistas oriun-
das do grupo Varig 
e de suas subsidiá-
rias, será realizado hoje pelo Juízo 
de Direito da 4ª Vara Empresarial 
do Rio de Janeiro. Para participar, 

é necessário um 
depósito de  
R$ 200 mil e o 
lance mínimo é de 
R$ 40 milhões. Até 
ontem informava-
se que, pelo menos, 
um arrematante já 
havia feito o depó-

sito e se habilitado para o pregão. 
O resultado final será conhecido 
ainda hoje.

O caso dos frascos do desodorante 
Dove, que vem apresentando sucessi-
vos defeitos de fabricação, estourando 
na mão dos clientes e denunciado 
pela coluna, chegou aos ouvidos do 
fabricante Unilever, que entrou em 
contato com o editor, através do seu 
serviço de atendimento ao consumi-
dor, para saber detalhes do ocorrido. 
O que se espera são providências para 
que o episódio não se repita já que 
o produto é inflamável e altamente 
tóxico, o que pode causar danos aos 
seus usuários.

O  a d v o g a d o 
Paulo Maia, 

presidente da 
seccional parai-
bana da Ordem 
dos Advogados 

do Brasil, apresentou esta semana a 
Cidade da Advocacia, projeto arroja-
do e audacioso que será construído 
em terreno de 6.800 m2, localizado no 

altiplano do Cabo Branco, “área es-
trategicamente situada entre as zonas 
norte e sul da cidade, que vai abrigar 
a nova sede da OAB-PB, a Caixa de 
Assistência do Advogado e a Escola 
Superior de Advocacia, além de uma 
grande área de lazer para os associa-
dos. O investimento será superior a 
R$ 4 milhões de reais, com recursos 
próprios da instituição

Honraria
O editor da coluna foi honrado com 

um convite da professora Tânia Castel-
liano para integrar a Academia Cabe-
delense de Letras, que está em vias de 
implantação na cidade portuária. Mais 

honrado ainda em saber que passa-
rei a ocupar a cadeira que tem como 

patrono o professor Tarcísio Burity, por 
duas vezes governador do Estado, um 
dos homens públicos mais íntegros e 
comprometidos com o bem comum 

que conheci em 45 anos de atuação na 
Imprensa paraibana.

Veneziano é o 1º vice- 
presidente do Senado

O cargo é 
honroso e 
extrema-

mente impor-
tante. O senador 
Veneziano Vital 
do Rego, do 
MDB da Paraí-
ba, é o primeiro 

vice-presidente do Senado Federal, 
o que implica dizer que passou a 
ser o número 2 da mais alta casa 
do Congresso Nacional. Por 33 
votos, ele derrotou o senador Lucas 
Barreto, do Amapá, que concorria 
ao cargo. O parlamentar paraibano 
consolida o seu prestígio nacional-
mente e é um nome que continua 
em ascensão na política paraibana.

Renovação
A centenária e vetusta Associação 

Comercial da Paraíba prepara-se para 
realizar eleições para nova diretoria no 
dia 11 de fevereiro. A entidade, que já 
foi a voz mais influente do comércio 
paraibano, tem se mantido em incô-
modo silêncio, daí o surgimento de 

uma chapa de oposição, denominada 
Conexão e Força, liderada pela em-

presária Melca Farias, que se propõe a 
injetar sangue novo na associação.

A festa de posse do novo presiden-
te da Câmara dos Deputados, Artur 
Lira, exibida em vídeos nas redes 
sociais, mostrando muita aglome-
ração, parlamentares sem másca-
ras e desrespeito aos protocolos  
estabelecidos pelos órgãos de 
saúde, pegou muito mal, sobretudo 
para o anfitrião que, horas antes, 
havia feito discurso inflamado con-
clamando a todos a seguirem todas 
as regras no combate à pandemia.

Conciliação. A desembargadora Fátima 
Bezerra Cavalcanti foi designada pelo pre-
sidente do TJ, Saulo Benevides, para a dire-
ção do núcleo de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos, uma das áreas mais im-
portantes do Poder Judiciário, com excelen-
tes resultados para os que buscam soluções 
na Justiça. A dra. Fátima, que acompanha, 
diuturnamente, o tratamento do seu marido, 
José Maranhão, que permanece internado 
em SP, já montou a sua equipe de trabalho.

Vem aí a 
Cidade da 
Advocacia
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Copa do Nordeste 2021
Sorteio na CBF define 

hoje os grupos

Esportes
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Mundial de Clubes
O Mundial de Clubes, competição promovida pela 
Fifa, tem início hoje, e Dudu, ex-Palmeiras, é uma 
das atrações da equipe do Catar. Página 23

BotAFoGo-PB treze-PB

SALGueiro-Pe BAHiA-BA

VitóriA-BA CrB-AL

SPort reCiFe-Pe SAmAPAio CorreA-mA

4 De JuLHo-Pi CSA-AL

ConFiAnçA-Se SAntA Cruz-Pe

ALtoS-Pi CeArá-Ce

FortALezA-Ce ABC-rn

O sorteio para definir os grupos da 
Copa do Nordeste 2021 será realizado 
hoje, ao meio-dia, na sede da Confede-
ração Brasileira de Futebol no Rio de 
Janeiro, de forma remota. Os 16 clubes 
que participarão da primeira fase da 
competição serão divididos em quatro 
potes, de acordo com a colocação no 
Ranking Nacional de Clubes. A Paraíba 
estará representada pelo Treze, atual 
campeão paraibano, e pelo Botafogo, 
que se classificou nas eliminatórias, 
após eliminar o Atlético de Alagoi-
nhas-BA.

Este ano, a fórmula de disputa da 
Copa do Nordeste será a mesma do 
ano passado, com os 16 clubes divi-
didos em 2 grupos de 8 equipes cada. 
Se classificam para a fase seguinte, os 
quatro primeiros clubes de cada grupo. 
A partir das oitavas de final, começa o 
mata-mata, até serem conhecidos os 
finalistas da competição. A primeira 
fase vai de 27 deste mês a 10 de abril. 
As semifinais no dia 24 de abril e as 
finais nos dias 1 e 8 de maio.

A premiação deste ano sofreu uma 
queda em relação ao ano passado, mo-
tivada pela pandemia do coronavírus. 
Os clubes que pertencem ao subgrupo 
1, Bahia, Sport, Vitória e Ceará vão re-
ceber R$ 1,910 milhão. Os do subgrupo 
2, Fortaleza, CSA, CRB e Santa Cruz, R$ 
1,465 milhão. No subgrupo 3, cuja a 
premiação será de R$1,290 milhão, es-
tão o ABC, Botafogo, Confiança e Sam-
paio Corrêa. Já no subgrupo 4, estão o 
Altos, Treze, 4 de julho e Salgueiro, que 
receberão R$ 640 mil. 

Os clubes que passarem para as 
quartas de final receberão mais R$ 
300 mil. Os que se classificarem para 
as semifinais terão direito a mais R$ 
350 mil. O vice receberá mais R$ 500 
mil e o campeão R$ 1 milhão. Todos 
esses valores são brutos, faltando ainda 

o desconto do INSS e do Sindicato dos 
Jogadores.

Na décima-oitava edição, a Copa do 
Nordeste terá este ano a participação 
dos 9 campeões estaduais nordesti-
nos de 2020: Bahia (BA), Confiança 
(SE), Salgueiro (PE), Treze (PB), CRB 
(AL), ABC (RN), Fortaleza (CE), 4 de 
Julho (PI), e Sampaio Corrêa (MA). 
Além deles, os melhores ranqueados 
dos estados de Pernambuco ( Sport), 
Bahia (Vitória) e Ceará (Ceará). E por 
fim, os vencedores das eliminatórias: 
Botafogo (PB), Altos (PI), CSA (AL) e 
Santa Cruz (PE).

O Salgueiro, entretanto, enca-
minhou na terça-feira, à Federação 

Pernambucana de Futebol, pedido de  
desistência da Copa do Nordeste por 
conta de problemas financeiros. Con-
firmando-se a saída do atual campeão 
pernambucano da competição, a vaga 
deve ser herdada pelo Náutico.

A história da Copa do Nordeste
Considerado um dos campeonatos 

regionais mais importantes do país, a 
Copa do Nordeste foi uma competição 
intermitente no calendário do futebol 
brasileiro em seus primeiros anos. Or-
ganizada oficialmente pela primeira vez 
em 1994, o torneio foi disputado conti-
nuamente entre 1997 e 2003, época em 
que passou a ser organizado pela Con-

federação Brasileira de Futebol (CBF). 
Teve quase todas suas edições cancela-
das entre 2004 e 2012, com exceção da 
edição de 2010. Retornou novamente ao 
calendário do futebol brasileiro em 2013.

Entre as edições de 1997 e 1999, 
o campeão garantiu também uma vaga 
na Copa Conmebol, mas a partir das edi-
ções de 2000 até 2013, o campeão não 
garantiu vaga porque a Copa Conmebol 
foi extinta. Entre as edições de 2014 a 
2016, os campeões obtiveram vaga para 
a Copa Sul-Americana do mesmo ano. 
Entre os anos de 2017 a 2019, o cam-
peão garantia vaga direta nas oitavas de 
final da Copa do Brasil do ano seguinte. 
A partir de 2020, o campeão também 
obteve vaga no torneio nacional do ano 
seguinte, só que na terceira fase.

Nas 17 edições realizadas, houve 
nove clubes campeões. O Vitória é o 
maior vencedor do “Nordestão”, com 
quatro títulos, seguido por Bahia e 
Sport, com três conquistas, o Ceará 
com 2 títulos, e América de Natal, Cam-
pinense, Santa Cruz, Sampaio Corrêa e 
Fortaleza, com uma conquista cada um.

O Campinense e o Sampaio Corrêa, 
campeões das edições de 2013 e 2018, 
respectivamente, foram os únicos a con-
quistarem o torneio sem levar nenhum 
gol em seus domínios. O confronto mais 
vezes repetido em toda a história da 
competição foi entre Vitória e Améri-
ca de Natal, com 21 jogos. Foram 14 
vitórias do rubro-negro baiano, 4 do 
alvirrubro potiguar, além de 3 empates.

Até o momento, a Copa do Nordeste 
teve 9 clubes campeões: O Vitória venceu 
em 1997,1999,2003, e 2010. O Bahia 
levantou a taça nos anos de 2001,2002 
e 2017. Já o Sport de Recife foi campeão 
nos anos de 1994, 2000 e 2014. O Ceará 
conquistou os títulos de 2015 e 2020. Os 
demais levantaram a orelhuda apenas 
uma vez. Este é o caso do Campinense 
(2013), Fortaleza (2019), Santa Cruz 
(2016), América (1998) e Sampaio Cor-
rêa (2018).

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O sorteio dos grupos desta 
quinta-feira na sede da 

Confederação Brasileira de 
Futebol será realizado de forma 

remota, respeitando assim os 
protocolos sanitários para evitar 

aglomeração

Foto: Josemarphotopress

O Botafogo paraibano tem sempre participado da Copa do Nordeste e já conseguiu ser vice-campeão no ano de 2019, perdendo o título para o Fortaleza
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Competição com crianças de 9 a 12 anos vai acontecer em março e as inscrições começam na segunda quinzena deste mês

A Federação de Espor-
tes Aquáticos da Paraíba 
– FEAP – anunciou, ontem, 
que a partir do próximo mês 
dará início às atividades da 
temporada com a disputa do 
Torneio Paraibano Mirim e 
Petiz, de natação, categorias 
de 9 a 12 anos, que será rea-
lizado no parque aquático do 
Esporte Clube Cabo Branco, 
no bairro de Miramar. A in-
formação foi prestada pelo 
vice-presidente da entidade,  
Antônio Meira Leal, que esta-
beleceu a segunda quinzena 
deste mês para o início das 
inscrições.

Em função da pandemia 
do novo coronavírus, a Fede-
ração se viu impedida de rea-
lizar vários eventos no ano 
passado e, agora, busca uma 
retomada, mas de uma forma 
gradual, cumprindo todos os 
protocolos sanitários para 
dar uma maior segurança, 
não só aos atletas, mas tam-
bém às demais pessoas en-
volvidas na competição.

 “O ano de 2020 foi atípi-
co para a natação brasileira e 
na Paraíba não foi diferente. 
A pandemia da covid-19 nos 
obrigou a parar tudo e só 
conseguimos participar de 
alguns eventos no final da 
temporada passada, mas em 
competições fora de nosso 
estado com rigorosos pro-
tocolos sanitários. Preten-
demos, sim, voltar agora em 
março e estamos tomando 

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

FEAP inicia atividades do ano
com o Torneio Mirim e Petiz
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todos os cuidados para rea-
lizar um evento seguro para 
todos os envolvidos”, disse 
Antonio Meira Leal.

O Torneio Paraibano 
Mirim e Petiz contará com 
a participação de clubes de 
João Pessoa e Campina Gran-

de. Da capital devem partici-
par a Vila Parahyba, o Clube 
dos Oficiais da Polícia Militar, 
a Associação Atlética Banco 
do Brasil e ainda o Esporte 
Clube Cabo Branco. Já da Ra-
inha da Borborema estarão 
na disputa Clube Fúria, Asso-

ciação Atlética Banco do Bra-
sil, Sesi e o Clube Campestre.

O vice-presidente da 
FEAP disse que aguarda com 
muita ansiedade o retorno 
das atividades também no 
parque aquático da Vila 
Olímpica Parahyba, onde os 

atletas têm à sua disposição 
várias escolinhas para uma 
maior dedicação e treina-
mento contínuo na natação. 
“Todos nós estamos aguar-
dando com muita ansiedade 
a reabertura da Vila Olím-
pica que vem passando por 

diversas melhorias nas suas 
dependências. É um equi-
pamento de fundamental 
importância para os nossos 
atletas e acredito que já co-
meçou a contagem regres-
siva para a sua reabertura”, 
concluiu.

A piscina do Esporte Clube Cabo 
Branco, no bairro de Miramar, será 
o palco das disputas do Torneio 
Paraibano Mirim e Petiz

Foto: Divulgação

As novidades nos treinamentos,ontem, do Basquete Unifacisa foram os retornos do armador argen-
tino Sahdi, já recuperado da covid-19 e João Victor, vindo de contusão. Os dois foram liberados pelo 
departamento médico para treinos com o grupo e podem ser opções para mais uma sequência de 
jogos pela Liga Nacional de Basquete, a começar no próximo domingo contra o Brasília, depois será 
a vez do Cerrado, na terça-feira, dia nove, e no dia 11 diante do Fortaleza, sendo que os jogos serão 
disputados em Brasília. A equipe paraibana está em quarto lugar no segundo turno.

Fotos: Amanda Rocha/Unifacisa

Sahdi e João Victor recuperados

Tóquio-2020 divulga código 
de conduta para Olimpíada

O Comitê Organiza-
dor dos Jogos Olímpicos 
de Paralímpicos de Tó-
quio-2020, o Comitê Olím-
pico Internacional (COI) e 
o Comitê Paralímpico In-
ternacional (IPC) divulga-
ram, ontem, a primeira ver-
são do chamado Playbook, 
um código de conduta com 
diretrizes a serem seguidas 
antes, durante e após os 
eventos no Japão. Manuais 
específicos voltados para 
atletas e imprensa serão 
publicados nos próximos 
dias.

As medidas visam tor-
nar a Olimpíada (de 23 de 
julho a 8 de agosto) e a Pa-
ralimpíada (de 24 de agos-
to a 5 de setembro) seguras 
em meio à pandemia do 
novo coronavírus. Todas as 
regras ainda sofrerão atua-
lizações até o mês de julho.

"A saúde e a segurança 
de todos são nossa priori-
dade máxima. Todos temos 
nossos papéis. É por isto 
que estes códigos foram 
criados, com regras que 
farão cada um de nós um 
contribuinte ativo para os 
Jogos. Sabemos que esses 
Jogos serão diferentes de 
muitas maneiras. Para to-
dos os participantes have-
rá condições e restrições 
que requerem flexibilida-

de e compreensão", disse 
Christophe Dubi, diretor 
executivo dos Jogos no COI, 
que participou da divulga-
ção por videoconferência.

Durante a entrevista 
coletiva de apresentação 
do código, um porta-voz 
do Comitê Organizador 
afirmou que não haverá 
obrigatoriedade de vacina 
para entrar no Japão e par-
ticipar dos eventos. 

No código, no entanto, 
o tópico sobre a vacina en-
coraja que os atletas sejam 
vacinados assim que gru-
pos prioritários estiverem 
imunizados em seus paí-
ses. A vacina não isentará 
alguém de seguir todos os 
protocolos estabelecidos 
pela organização.

Vacinação
Não será exigida vaci-

nação para entrar no Japão, 
mas sim um teste negativo 
para a covid-19 feito 72 
horas antes do embarque. 
Dependendo de local de 
origem, também será ne-
cessário testagem na che-
gada. Para casos positivos 
para o novo coronavírus, 
haverá locais para isola-
mento social aprovados 
pelo governo japonês.

Não está claro ainda 
como as medidas de iso-
lamento poderão afetar a 
competição, caso o infec-
tado pela covid-19 tenha 

resultado positivo durante 
o evento e seja um atleta, 
por exemplo.

Todos deverão cum-
prir quarentena de 14 dias 
na chegada ao país. Neste 
período só será permitido 
deixar as acomodações do 
hotel para ir a arenas ofi-
ciais e uma lista limitada 
de locais (ainda a serem 
divulgados). 

Nesta janela será proi-
bido usar transporte pú-
blico, ir a restaurantes e 
bares e ter qualquer tipo 
de atividade turística.

Mesmo após o período 
de 14 dias, todos deverão 
evitar contatos desneces-
sários,  aglomerações e 
manter um mínimo de 1 
metro de distância para 
outras pessoas e 2 metros, 
no caso dos atletas.

Todas as delegações 
terão um profissional res-
ponsável por monitorar o 
cumprimento das regras 
de combate à disseminação 
da covid-19 e será necessá-
rio assinar um documento 
concordando com o código 
de conduta.

Não foi explicado ain-
da o que pode acontecer 
com quem violar as regras. 
Um comitê disciplinar po-
derá ser instaurado. As 
Olimpíadas de Tóquio fo-
ram adiadas para este ano 
em função da pandemia da 
covid-19.

Agência Estado



Esportes

Rubro-negro briga pelo topo da tabela e cruz-maltino para se distanciar do Z4 no jogo de hoje no Maracanã
24 de abril de 2016. Esta 

data foi a última vez que o tor-
cedor cruz-maltino conseguiu 
comemorar uma vitória so-
bre o Flamengo. Na ocasião, a 
equipe comandada por Jorgi-
nho venceu por 2 a 0, com gols 
de Andrezinho e Riascos, pela 
semifinal do Campeonato Ca-
rioca. De lá até hoje foram 16 
duelos, totalizando nove em-
pates e sete vitórias para o Fla.

O último confronto acon-
teceu no ano passado, em 
outubro pela 15a rodada do 
Campeonato Brasileiro de 
2020 com vitória rubro-ne-

gra por 2 a 1 com gols de Léo 
Pereira e Bruno Henrique, 
descontando Talles Magno.

Diante disto, os jogadores 
do Vasco querem quebrar o je-
jum de vitórias sobre o maior 
rival e se afastar da zona de 
rebaixamento. Em entrevista 
coletiva, o zagueiro Ricardo 
Graça mostrou muita sinceri-
dade ao ser questionado sobre 
o tabu contra o Flamengo.

“Os números com certe-
za incomodam bastante, mas 
acho que também não temos 
de levar o peso dos jogos passa-
dos para agora. Temos que es-

quecer o passado e focar nesse 
jogo, que é o mais importante 
para gente. Com certeza o Van-
derlei Luxemburgo sabe o que 
é melhor para tentarmos ven-
cer”, analisou Ricardo Graça. 

Nesta quinta-feira, a par-
tir das 21 horas, no Maracanã, 
Flamengo e Vasco vão escre-
ver mais um capítulo na his-
tória do Clássico dos Milhões, 
agora pela 34a rodada do Bra-
sileirão em situações distin-
tas, já que o Rubro-Negro ain-
da segue na briga pelo título, 
enquanto o time cruz-maltino 
luta desesperadamente para 

não cair à Segunda Divisão.
Em meio a uma marato-

na de sete jogos em 21 dias, o 
Flamengo está começando a 
dar sinais de desgaste físico. 
Na vitória por 3 a 0 sobre o 
Sport na última segunda-fei-
ra, foi notória a queda de ren-
dimento da equipe no segun-
do tempo na Ilha do Retiro.

Por enquanto, o retros-
pecto do Rubro-Negro nos 
primeiros cinco jogos é po-
sitivo, com quatro vitórias e 
uma derrota. Entretanto, o 
time volta a campo já nesta 
quinta-feira, para enfrentar o 

Vasco no clássico carioca da 
34ª rodada do Brasileirão.

E pode não contar com o 
volante Gerson. Já Diego Alves 
está fora do jogo e será subs-
tituído por Hugo. No Vasco 
quem está fora é Leandro Cas-
tán, expulso diante do Bahia.

A rodada de hoje ainda 
tem o confronto do líder Inter-
nacional contra o Athletico, em 
jogo programado para o mes-
mo horário, na Arena da Baixa-
da. O Inter tem 65 pontos e está 
a cinco rodadas do título, vindo 
de nove vitórias consecutivas 
no Brasileirão, um recorde.

Vasco tenta quebrar o jejum 
de 16 jogos sem vencer o Fla
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Mundial de Clubes

Dois jogos abrem a competição, hoje, no Catar
Mais uma edição do 

Mundial de Clubes da Fifa 
começa hoje, no Catar, mas 
sem as presenças dos favo-
ritos Bayern, da Alemanha, 
e Palmeiras, do Brasil, que 
só entram na disputa na 
fase semifinal a partir do 
próximo domingo contra os 
vencedores da fase prelimi-
nar.  Quem estará em cam-
po nesta quinta-feira serão 
os representantes do Méxi-
co, o Tigres, que conta com 
o brasileiro Rafael Carioca, 
ex-Atlético Mineiro e que 
vai enfrentar o Ulsan Hyun-
dai, da Coréia, logo mais a 
partir das 11 horas (horá-
rio de Brasília) e às 14h30 
se enfrentam o Al Duhail, 
do Catar contra o Al Ahly, 
do Egito. A grande final está 
marcada para o dia 11. 

Um ídolo do Palmeiras 
vai jogar o Mundial por ou-
tro clube. O atacante Dudu 
estará em campo pelo Al 
Duhail, representante lo-
cal no torneio. O Bayern 

de Munique inscreveu a 
força máxima no torneio, 
incluindo o melhor joga-
dor do mundo, o polonês 
Robert Lewandowski. O 
Tigres, do México, levou ao 
Catar o volante Rafael Ca-
rioca (ex-Atlético-MG), e o 
goleador francês Gignac.

Os jogos serão trans-
mitidos ao Brasil pelos 
canais SporTV e TV Globo. 
Os horários das partidas 
serão às 11h, 14h30 e 15h 
(de Brasília). O fuso horá-
rio do Catar está seis horas 
à frente do Brasil.

Formato de disputa
Com seis times parti-

cipantes em vez de sete, a 
disputa terá um formato 
simples. Palmeiras e Ba-
yern de Munique começam 
a campanha apenas nas se-
mifinais. Na fase anterior, 
de um lado Tigre e Ulsan 
disputam quem enfren-
ta na fase seguinte o time 
brasileiro. Do outro, Al 

Ahly e Al Duhail se enfren-
tam para definir quem será 
o adversário do poderoso 
clube alemão.

Apesar do torneio ser 
a maior conquista no âmbi-
to internacional, a premia-
ção é modesta. O campeão 
leva para casa 5 milhões de 

euros (cerca de R$ 33 mi-
lhões). Apenas como com-
paração, a Copa Libertado-
res entregou ao Palmeiras 
pelo título cerca de R$ 82 
milhões.

Sem torcida
A presença de brasilei-

ros entre os torcedores do 
Mundial será quase impos-
sível. O governo do Catar 
implantou sérias restrições 
por causa da pandemia e 
proibiu turistas estrangei-
ros. Quem for de outro país 
só pode ingressar no país 
se for comprovadamente 

para trabalhar. Ainda as-
sim, é preciso comprovar 
que testou negativo para a 
covid-19 e vai precisar per-
manecer sete dias isolado 
em um quarto de hotel. Os 
times, porém, foram dis-
pensados dessa exigência 
de quarentena.

O atacante Dudu, ex-Palmeiras, 
estará em campo pelo Al Duhail, 
representante local no torneio, e 

participa de um dos jogos de abertura

Foto: Divulgação/Al Duhail
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Jogos DE hoJE 

n 18h30
Fortaleza x Coritiba

n 21h
Flamengo x Vasco

Athletico-PR x Inter-RS

AmAnhã

n 20h
Botafogo x Sport

Na última vez em que se enfrentaram, pelo primeiro 
turno do Campeonato Brasileiro de 2020, o Flamengo 

venceu o Vasco por 2 a 1, jogo disputado em São Januário
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Aila dos Santos, que também era secretária das Finanças de Aguiar, foi assassinada em 2003 com onze tiros numa emboscada

STF mantém condenação de 
réu por morte de vereadora

A Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal (STF) manteve de-
cisão do Tribunal do Júri que conde-
nou o professor José Alberto Leite 
Ramalho a 18 anos e seis meses de 
reclusão, em regime inicial fechado, 
pelo assassinato em 2003 da verea-
dora e secretária das Finanças da 
Prefeitura de Aguiar, no Sertão da 
Paraíba, Aila Maria de Lacerda dos 
Santos, de 37 anos, motivado por 
disputa política. A decisão, unânime, 
foi no Habeas Corpus 140.661, jul-
gado na terça-feira (2), na primeira 
sessão da Turma em 2021.

O crime ocorreu em abril de 
2003. José Ramalho foi condenado 
pela prática de homicídio qualifi-
cado, cometido por meio de vários 
disparos de arma de fogo, por mo-
tivo torpe (disputa pela presidência 
da Câmara de Vereadores) e em-
prego de emboscada e furto qua-
lificado por concurso de pessoas. 
No habeas corpus, a defesa alegava 
não ter tido oportunidade de ampla 
defesa, por não terem sido ouvidas 
três testemunhas. Apontava, ain-
da, que a transferência do local de 
julgamento (desaforamento) para 
Campina Grande teria sido irregu-
lar, pois o processo deveria ter sido 
remetido para uma comarca mais 
próxima do local do crime.

O julgamento com júri popular 
do policial militar Alexandre Magno 
Feliciano de Oliveira e do professor 
José Alberto Leite Ramalho, acusa-

Aforismo
“Se você viveu corretamente, 

se você viveu momento a 
momento totalmente, 

se você extraiu todo o suco 
da vida, sua morte será o 

orgasmo definitivo.”

(Osho)

708 — Papa Sisínio
1853 — Maria Amélia de Bragança,
princesa do Brasil
1983 — Karen Carpenter, 
cantora norte-americana
1987 — Carl Rogers, 
psicopedagogo norte-americano
1997 — Paulo Francis, 
jornalista e escritor brasileiro
2000 — Marcos Veloso, fotógrafo (PB)
2011 — Ivan Tomaz da Silva, 
radiojornalista e locutor esportivo (PB)
2011 — Joselito Pereira de Lucena (Ze-
lito), radialista, disc-jóquei, discotecá-
rio, radioator, comentarista e noticiaris-
ta esportivo (PB)
2015 — Odete Lara, atriz brasileira
2016 — Fernando Heleno Duarte, 
radialista, professor, advogado e 
auditor fiscal (PB)
2017 — José Marcos Navarro Serrano,
procurador de Justiça (PB)
2020 — Asa Branca, 
locutor de rodeios e cantor brasileiro

Mortes na História

Obituário

Cecília Guimarães
1º/2/2021 – Aos 93 
anos, em Lisboa (Portu-
gal). Atriz intérprete de 
dramaturgos como Ten-
nessee Williams, Sha-

Foto: Facebook

Éder Biazatti
(Éder do Sindicato)
1º/2/2021 – Aos 39 anos, 
em Porto Velho (RO), de co-
vid-19. Vereador do Partido 
dos Trabalhadores (PT) na 
Câmara de Vereadores de Ji
-Paraná (RO), Estava há 15 dias internado com o 
vírus e teve agravamento do seu quadro clínico, 
precisando ser transferido para uma Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) na capital de Rondônia 
em Porto Velho. Deixa três filhas e esposa.

Foto: Facebook

Francismar Vasconcelos
1º/2/2021 – Aos 61 anos, em 
Ipatinga (MG), de covid-19. 
Ator e produtor do espetácu-
lo ‘Showriso’. Ele completaria 
62 na terça-feira (2). Estava 
intubado e seu quadro clíni-
co foi se agravando, chegan-
do a precisar de sessões de hemodiálise.

Foto: Redes Sociais

Oswaldo Zanetti
1º/2/2021 – Aos 60 anos, de 
covid-19. Produtor executivo 
com 39 anos de carreira na 
indústria de comunicação, 
marketing, publicidade e 

Foto: Leontura-iStock

dos da morte da vereadora, ocor-
reu no dia 21 de agosto de 2013, 
no 2º Tribunal do Júri da Comarca 
de Campina Grande. A sessão de 
julgamento foi presidida pelo juiz 
Falkandre de Sousa Queiroz.

José Ramalho e o policial Ale-
xandre de Oliveira, que respondiam 
em liberdade, foram denunciados 
pelo Ministério Público da Paraíba. 
O processo pertencia à Comarca de 
Piancó, mas pela repercussão do 
caso e por questões de segurança, o 

promotor de Justiça Osvaldo Lopes 
Barbosa solicitou na época o desa-
foramento do feito para que o júri 
fosse realizado em Campina Grande.

O assassinato
Constava na denúncia que no 

dia 24 de abril de 2003, por volta 
das 6h30, na estrada que dá acesso 
ao Sítio Abóbora, no município de 
Aguiar, a vereadora Aila Maria de 
Lacerda, quando saía de sua pro-
priedade na garupa de uma moto, 

foi assassinada por um grupo de ho-
mens armados. Na emboscada, a ve-
readora foi atingida por onze tiros 
de pistola 765 e de revólver calibre 
38 no tórax e na cabeça.

José Alberto Leite Ramalho, ir-
mão da juíza Maria de Fátima Lúcia 
Ramalho, foi preso horas depois. Na 
época, a polícia paraibana também 
prendeu o cabo-PM Alexandre Mag-
no Feliciano Oliveira, de 32 anos, e 
Fabiano de Matos Farias, de 25 anos.

Ao indeferir o habeas corpus 

Foto: Reprodução

nessa última segunda-feira, o re-
lator, ministro Marco Aurélio, ob-
servou que a mudança do local 
de julgamento ocorreu a pedido 
do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), que constatou haver, na 
localidade, ambiente contrário à 
isenção dos jurados, em razão da 
influência política da família do réu 
nos municípios de Aguiar e Piancó, 
inclusive com a presença, nas au-
diências do processo, da irmã de 
Ramalho, magistrada que exercia o 
cargo em outra comarca. Além dis-
so, o Ministério Público mencionou 
cartas remetidas à juíza responsá-
vel pela ação penal em apoio à fa-
mília do acusado. Para o ministro, 
a transferência se deu de forma le-
gítima. “O estado-juiz deve sempre 
buscar a imparcialidade nos julga-
mentos”, afirmou.

O relator também não consta-
tou qualquer violação ao princípio 
da ampla defesa que motivasse a 
nulidade do processo. Ele expli-
cou que, de acordo com os autos, a 
defesa não providenciou endereço 
correto para a localização de uma 
das testemunhas e que, conforme 
a ata de julgamento, o presiden-
te do Tribunal do Júri comunicou 
o não comparecimento de outras 
duas, mas a defesa afirmou expres-
samente não haver interesse em 
adiar o júri. Esse entendimento foi 
seguido pelos ministros Alexandre 
de Moraes, Luís Roberto Barroso, 
Rosa Weber e Dias Toffoli, em sua 
primeira sessão como presidente 
do colegiado.

Sir Tom Moore
2/2/2021 – Aos 100 anos, 
na Inglaterra, com covid-19 
e pneumonia. Capitão e ve-
terano da Segunda Guerra 
Mundial que foi o protago-
nista de uma campanha de 
arrecadação no início da pandemia para o NHS, 
o sistema público de saúde do Reino Unido. Em 
abril de 2020, isolado em sua casa ao norte da 
cidade de Londres, gravou um vídeo em que 
afirmou que daria 100 voltas em seu próprio 
quintal, com seu andador, se as pessoas doassem 
dinheiro para o NHS. Queria arrecadar mil libras, 
conseguiu mais de 30 milhões de libras (cerca 
de R$ 224 milhões) e acabou condecorado cava-
lheiro pela rainha Elizabeth II.

Foto: Instagram

Adalso Ubirajara 
Mangoni (Bira)
1º/2/2021 – Aos 61 anos, 
em Porto Alegre (RS), ví-
tima de hepatite agravada 
com a covid-19. Radialista 
atuou em diversas emisso-
ras de rádio do Rio Grande do Sul, como Caiça-
ra, Farroupilha, Metropolitana (91 FM) e Real. 
Teve passagens pelas extintas rádios União 
1010 AM e 1120 AM Stéreo e Capital FM.

Foto: Divulgação 

José Souto Maior Borges
2/2/2021 – Idade e causa 
da morte não foram divulga-
dos. Tributarista e professor, 
considerado referência bra-
sileira na área. Entre outras 
obras, publicou os livros 
‘Teoria geral da isenção tributária’, ‘O contradi-
tório no processo judicial (Uma visão dialética)’, 
todos pela Malheiros Editores; e o ‘Curso de 
Direito Comunitário’, pela Editora Saraiva. Foi 
homenageado pelos livros ‘Teoria geral da obri-
gação tributária’, organizada pelo professor He-
leno Taveira Torres; e ‘Extinção do crédito tri-
butário’, organizado por Geílson Salomão Leite.

Foto: Divulgação

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

kespeare, Edward Albee, Valle-Inclán, Romeu 
Correia, Tchékhov e Lorca e Eduardo de Filippo. 
Com uma carreira de mais de 70 anos no teatro, 
também passou pelo cinema e pela televisão. No 
cinema, destacam-se filmes como ‘Francisca’ e ‘O 
Princípio da Incerteza’, de Manoel de Oliveira; e, 
na televisão, vai do drama adaptado ‘Harpa de 
Ervas’, de Truman Capote, à comédia ‘Milioná-
rios à Força’, à telenovela ‘A Única Mulher’. Nas-
ceu em Lisboa, em de 28 de maio de 1927.

produção. Foi diretor, produtor executivo e RTV 
em agências como Africa, MPM, DM9 e Tech And 
Soul, além das produtoras OZ Filmes e Movie & 
Art. Deixa esposa e dois filhos, Caio e Bruno.

# Medo da covid-19 I
O ex-prefeito interino de Patos, o médico Ivanes 
Lacerda (MDB), 66 anos, que morreu no último 
dia 25 de janeiro, após vários dias internado 
acometido pela covid-19, foi também um dos 
que fez várias orientações sobre a gravidade da 
doença que já matou mais de 225 mil pessoas 
no Brasil. Em um vídeo que circula pelas redes 
sociais, sem especificar a data, Ivanes aparece 
em uma palestra alertando sobre a doença.

Breves & Curtas

# Medo da covid-19 II
“Queria pedir licença para não falar no micro-
fone, porque eu quero confessar a vocês que 
estou desesperado, tô, assim, apavorado. Te-
nho medo de tocar numa maçanete, numa ca-
deira… Tô com muito medo da covid. Acho que 
todos vocês devem ter medo e respeito. Ela é 
uma doença grave que avança de forma incon-
trolável e que causou uma pandemia de cará-
ter internacional”, alertava Ivanes Lacerda.

# Por causa de futebol
Uma briga de casal por causa de futebol ter-
minou em feminicídio na madrugada do úl-
timo dia 31, na Vila Mangalot, na zona oeste 
de São Paulo. A palmeirense Érica Fernandes 
Ceschini foi assassinada a facadas pelo mari-
do, que é corintiano. O empresário Leonardo 
Souza Ceschini, 34 anos, teria ficado irritado 
ao ver a mulher comemorando o título da 
Libertadores conquistado pelo Palmeiras no 
dia 30 de janeiro.

# Dentadura reciclada I
A Polícia Civil do Rio de Janeiro interditou 
um laboratório protético irregular em Ricar-
do de Albuquerque, na zona norte da capital, 
que adquiria itens de cemitérios clandesti-
nos para confecção de próteses dentárias. O 
material passava por um tratamento e era 
revendido para clínicas odontológicas como 
se fossem novos.

# Dentadura reciclada II
Duas pessoas foram presas. As peças são co-
nhecidas como roach – um tipo de prótese 
dentária removível. O material, comprado por 
50% do valor normal, era submetido a um pro-
cesso químico para que aparentasse ser novo 
e posteriormente era revendido às clínicas.

# Quase cremada viva
Uma idosa de 84 anos quase foi cremada 
viva após um erro em um hospital em Re-
sistencia, na Argentina, no dia 24 de janei-
ro. Somente durante o velório, com o caixão 
já prestes a ser levado ao forno crematório, 
uma filha descobriu que a mulher não esta-
va morta. A idosa foi levada no sábado a um 
hospital após relatar que não se sentia bem. 
Ela ficou na UTI. No dia seguinte, informa-
ram que a mulher havia morrido. A família 
preparou a cremação acreditando que ela 
realmente havia morrido. A idosa acabou 
morrendo três dias depois.

O relator, ministro Marco Aurélio, 
não constatou qualquer violação ao 

princípio da ampla defesa que 
motivasse a nulidade do processo
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

PROCESSO ADMINISTRATIVONº 002/2021
TERMO DE ADESÃO N.º 001/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Prefeito Constitucional do Município, torna 
público que aderiu à Ata de Registro de Preços nº 10004/2021, decorrente do Pregão Presencial nº 
10004/2020, realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande, em que foram registrados 
os preços da empresa MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGI-
COS EIRELI, CNPJ nº 23.708.247/0001-62, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de 
materiais de limpeza, referente aos itens abaixo relacionados, que ora aderimos:

Item Especificação Unid Quant P. Unit P. Total

01 Ácido muriático liquido acondicionado em em-
balagem de 1 litro Litro 75 4,60 345,00

02 Água sanitária 2 litros Unid 1.250 4,15 5.187,50

03 Água sanitária 1 litro Unid 2.250 1,89 4.252,50

04 Algodão hidrófilo fibras 100% algodão, embala-
gem com 25 gramas Pct 25 2,60 65,00

05 Álcool em gel 70º para mãos 500 ml com 
válvula pump Unid 175 10,79 1.888,25

06 Álcool em gel 70º para mãos galão 5 litros Gl 100 34,00 3.400,00

07 Álcool etílico 70º de 1 litro Litro 300 9,40 2.820,00

08 Amaciante de roupas embalagem plástica 
com 2 Lt. Unid 25 3,73 93,25

09 Avental PVC médio Unid 10 8,97 89,70

10 Bacia plástica 17 Litros Unid 10 10,38 103,80

11 Bacia plástica 30 Litros Unid 10 12,98 129,80

12 Bacia plástica 40,5 Litros Unid 10 16,75 167,50

13 Balde com tampa 30 litros Unid 10 29,77 297,70

14 Balde espremedor doblo amarelo 33 litros Unid 10 510,00 5.100,00

15 Balde plástico 12 litros Unid 12 7,70 92,40

16 Balde plástico 8 litros Unid 12 5,40 64,80

17 Balde plástico com tampa 100 litros Unid 12 94,8 1.137,60

18 Bobina picotada 25x35 kg Rolo 30 30,00 900,00

19 Bobina picotada 30x40 Rolo 30 46,70 1.401,00

20 Bobina picotada 40x60 Kg Rolo 30 54,95 1.648,50

21 Borrifador plástico de 500 ml Unid 250 8,95 2.237,50

22 Bota em PVC cano médio na cor branco e 
sem forro Par 50 83,80 4.190,00

23 Cabo alumínio 150 cm diâmetro de 2,5 cm Unid 10 41,00 410,00

24 Carro funcional bolsa amarela em vinil Unid 7 645,00 4.515,00

26 Cesto telado para lixo 10 litros Unid 10 5,95 59,50

27 Cloro líquido galão 5 litros Gl 100 13,45 1.345,00

28 Colher desc. Para refeição pacote com 50 
unidades Pct 400 4,15 1.660,00

30 Condicionador infantil 500 ml Unid 25 24,00 600,00

31 Conjunto de Mop pó, tamanho 50 cm Conj 15 121,00 1.815,00

32 Copo descartável 350 ml caixa c/ 25 tiras Cx 150 68,00 10.200,00

33 Copo descartável 50ml, caixa c/50 tiras Cx 50 71,68 3.584,00

38 Desinfetante bactericida embalagem com 2 litros Unid 2.250 4,45 10.012,50

39 Desodorizador de ambiente 360 ml (purificador) Unid 100 10,90 1.090,00

40 Detergente para louças embalagem com 2 litros Unid 2.250 3,99 8.977,50

41 Detergente para louças embalagem com 500 ml Unid 1.000 2,18 2.180,00

42 Dispenser para copo de água Unid 25 52,90 1.322,50

43 Dispenser para sabonete ou álcool com reserva-
tório capacidade de 800 ml Unid 50 51,50 2.575,00

44 Escova dental adulto Unid 50 3,10 155,00

46 Escova oval sem alça Unid 90 3,45 310,50

47 Escova p/ cabelo infantil Unid 25 9,90 247,50

48 Escova sanitária sem suporte Unid 50 3,30 165,00

49 Esponja de aço pacote c/ 8 unidades Pct 250 1,80 450,00

51 Faca desc. Para refeição pacote com 50 
unidades Pct 250 4,35 1.087,50

52 Fibra para limpeza áspera – bettaço Unid 100 3,95 395,00

53 Fibra para limpeza pesada de uso geral Unid 75 2,00 150,00

54 Filme PVC transparente 15 mt em rolo Rolo 25 3,47 86,75

57 Fralda desc. Infantil tam. M pacote com 70 Pct 50 51,10 2.555,00

58 Fralda desc. Infantil tam. XXG pacote c/ 56 Pct 50 51,10 2.555,00

59 Fralda desc. Infantil tam. XG pacote c/ 50 Pct 50 51,10 2.555,00

60 Fralda descartável infantil Tam. G pacote com 60 Pct 50 51,10 2.555,00

61 Fralda descartável infantil Tam. P pacote com 60 Pct 50 51,10 2.555,00

62 Garfo desc. Para refeição pacote com 50 
unidades Pct 250 3,45 862,50

63 Garra para Mop úmido Unid 15 17,80 267,00

64 Guardanapo 22x20 pacote c/50 folhas Pct 125 1,35 168,75

65 Inseticida aerossol frasco com 400 ml Unid 50 9,85 492,50

66 Kit coleta seletiva composto por 3 lixeiras de 60 
litros com base plástica Kit 10 545,00 5.450,00

67 Lava roupas liquido concentrado 1 L Unid 25 9,85 246,25

68 Lenço umedecido pote c/ 70 unid Pct 75 6,19 464,25

69 Lençol hospitalar 100% celulose, medidas 
50x50, rolo Rolo 15 9,40 141,00

70 Limpa vidros frasco com 500 ml Unid 250 3,95 987,50

71 Limpador multiuso 500ml Unid 300 3,45 1.035,00

72 Lixeira c/ pedal 100L, resistente, na cor branca Unid 10 195,00 1.950,00

73 Lixeira c/ pedal 13,5L, diversas cores Unid 20 31,00 620,00

74 Lixeira c/ pedal 15L na cor branca Unid 20 35,00 700,00

75 Lixeira c/ pedal 40L na cor branca Unid 15 77,00 1.155,00

76 Lustra móvel, embalagem c/200ml Unid 100 6,20 620,00

79 Luva látex amarela tam. G cano médio Par 60 3,80 228,00

80 Luva látex amarela tam. M cano médio Par 60 3,80 228,00

81 Luva látex amarela tamanho P cano médio Par 60 3,80 228,00

82 Luva para gari Par 10 18,78 187,80

83 Marmita em isopor PT-104 c/tampa, caixa c/100 
unidades Cx 100 56,00 5.600,00

85 Naftalina, pacote c/25 g Pct 12 1,15 13,80

86 Óculos de proteção incorlkor Unid 10 10,20 102,00

87 Pano de chão, alvejado, tipo saco, medidas 
42x66 Unid 1.000 4,35 4.350,00

88 Pano de parto, com estampa Unid 500 2,75 1.375,00

89 Pano Multiuso pacote c/5 unidades Pct 100 4,45 445,00

90 Papel Alumínio medindo 30cm, tamanho: 4mt 
1x4mt Rolo 75 3,10 232,50

91 Papel higiênico de 30 metros, fardo com 16 
pacotes c/4 rolos Fd 100 42,50 4.250,00

92 Papel higiênico, tipo Big Roll, 100% celulose, rolo 
com 200 mts, pacote c/8 rolos Fd 25 57,00 1.425,00

93 Papel higiênico, tipo Big Roll, na cor branca, rolo 
com 200 mts, pacote c/8 rolos Fd 25 53,50 1.337,50

94 Papel toalha doméstico, pacote c/2 rolos 60 fls Fd 100 4,70 470,00

95 Papel toalha interfolhado, 100% celulose 
c/1000 fls Pct 500 11,90 5.950,00

96 Papel toalha interfolhado, c/1000 folhas Pct 500 10,70 5.350,00

98 Polidor de Alumínio, embalagem com 500 ml Unid 50 1,95 97,50

100 Prato descartável, raso de 21cm, pct c/11 Unid 50 3,60 180,00

101 Refil Mop pó 60cm Unid 42 57,50 2.415,00

102 Refil Mop úmido ponta dobrada 32º G Unid 50 27,52 1.376,00

103 Rodo para pia Unid 25 5,90 147,50

104 Rodo plástico 30cm Unid 50 5,95 297,50

105 Rodo plástico 40cm Unid 150 6,90 1.035,00

106 Rodo Plástico 60cm Unid 50 9,90 495,00

107 Rolo em tecido TNT de 30 mts, cor azul ou verde Rolo 17 29,00 493,00

108 Sabão de coco, tablete c/5x200g Pct 25 6,50 162,50

109 Sabão em barra, tablete c/5x200g Pct 1.400 5,40 7.560,00

110 Sabão em pasta, pote de 500g Unid 35 6,40 224,00

111 Sabão em pó, pacote com 500g Pct 4.000 2,70 10.800,00

113 Sabonete líquido cremoso para mãos, galão 
com 5 litros Gl 50 19,00 950,00

114 Sabonete líquido infantil, embalagem com 200 ml Unid 50 12,40 620,00

115 Saco de lixo comum, 100 lts, na cor azul, pacote 
c/100 unidades Pct 100 19,50 1.950,00

116 Saco de lixo comum, 100 lts, na cor preta, pacote 
c/100 unidades Pct 100 20,50 2.050,00

117 Saco de lixo comum, 200 lts, na cor preta, pacote 
c/100 unidades Pct 100 28,00 2.800,00

118 Saco de lixo comum, 40 lts, na cor azul, pacote 
c/100 unidades Pct 100 11,50 1.150,00

119 Saco de lixo comum, 40 lts, na cor preta, pacote 
c/100 unidades Pct 100 11,50 1.150,00

120 Saco de lixo comum, 60 lts, na cor azul, pacote 
com 100 unidades Pct 100 14,20 1.420,00

121 Saco de lixo comum, 60 lts, na cor preta, pacote 
c/100 unidades

Pa-
cote 100 14,20 1.420,00

122 Saco de lixo comum, 100 lts, hospitalar (branco), 
pacote c/100 unidades Pct 100 31,30 3.130,00

123 Saco de lixo, 200 lts, hospitalar (branco), pacote 
c/100 unidades Pct 100 46,00 4.600,00

124 Saco de lixo, 60 lts, hospitalar (branco), pacote 
c/100 unidades Pct 100 18,00 1.800,00

125 Saco p/ lixo 200 lts preto, reforçado, 10 micras Pct 500 1,15 575,00

127 Shampoo infantil, embalagem com 500ml Unid 25 14,50 362,50

128 Shampoo para adulto, várias fragrâncias, em-
balagem c/325 ml Unid 25 7,80 195,00

129 Suporte plástico p/ papel higiênico, tipo Big Roll Unid 15 34,00 510,00

130 Suporte plástico para papel toalha interfolhado Unid 100 29,50 2.950,00

131 Vassoura de Nylon c/ cabo Unid 500 6,40 3.200,00

132 Vassourão de pelo c/ cabo Unid 100 6,40 640,00

133 Vassoura gari 40cm com cabo de madeira Unid 25 19,30 482,50

Total R$ 205.950,40

Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2021.
ANONIO DA SILVA SOBRINHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO N.º 001/2021 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO a ADESÃO A 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10004/2020, originada do Pregão Presencial nº 10004/2020, 
realizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande, em favor da empresa MAIOR CLEAN 
COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI, CNPJ nº 23.708.247/0001-62.

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, para atender as necessidades das diversas secre-
tarias do Município de Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 205.950,40 (Duzentos e cinco mil novecentos e cinquenta reais e quarenta 
centavos).

FONTE DE RECURSOS: FUNDEB, EJA, QSE, PDE, PDDE, MDE, PROGRAMA BRASIL 
ALFABETIZADO, IGDBF, IGDSUAS, API, PROJOVEM, SCFV, CREAS, PETI, PAIF, CRAS, PBF, 
FPM, ICMS e DIVERSOS. 

Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2021.   
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE CONVOCAÇÃO – FASE DE LANCES
Pregão Presencial SRP n.º 100072020

O Fundo Municipal de Saúde do município de Juazeirinho, através da Pregoeira Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Avenida 15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Prédio 
- Alagoa Grande – PB, convoca as empresas participantes do Pregão Presencial SRP nº 10007/2020 
para a sessão de retomada do procedimento com a etapa de lances, que acontecerá no dia 10 de 
fevereiro de 2021, às 08:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
citado. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3273-2267E-mail: saude_alg@hotmail.com. 

Alagoa Grande - PB, 03 de fevereiro de 2021.
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida 15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às 08:00 
horas do dia 17 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de 
insumos hospitalares. 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 012/09; Decreto Municipal nº 063/18; 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) 3273–2267. E-mail: saude_alg@hotmail.com. Edital: www.
alagoagrande.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Grande - PB, 03 de Fevereiro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 03/2021
ADESÃO Nº 001/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004//2020, Ata de Registro de Preços nº 10004/2020, realizado 

pelo Fundo Municipal de Saúde de Alagoa Grande.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS 

EIRELI, CNPJ nº 23.708.247/0001-62.
OBJETO: Aquisição de matérias de limpeza, para atender as necessidades das diversas secre-

tarias do município de Alagoa Grande.
VALOR TOTAL: R$ 205.950,40 (Duzentos e cinco mil novecentos e cinquenta reais e quarenta 

centavos).
VIGÊNCIA: 29/01/2021 a 31/12/2021.
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, EJA, QSE, PDE, PDDE, MDE, PROGRAMA BRASIL 

ALFABETIZADO, IGDBF, IGDSUAS, API, PROJOVEM, SCFV, CREAS, PETI, PAIF, CRAS, PBF, 
FPM, ICMS e DIVERSOS.

Alagoa Grande(PB), 3 de fevereiro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa AURIENE ALVES ME, cadastrada 
no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recurso, a sessão pública para abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no 
dia 12 de fevereiro de 2021, às 08:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB,  02 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa AURIENE ALVES ME, cadastrada 
no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71. Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento 
do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição 
de recurso, a sessão pública para abertura do envelope PROPOSTA DE PREÇO será realizada no 
dia 12 de fevereiro de 2021, às 09:00 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 02 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa JOZENILTON NOBRE NUNES 
MEI, cadastrada no CNPJ Nº 04.969.612/0001-48. Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não 
havendo interposição de recurso, a sessão pública para abertura do envelope PROPOSTA DE 
PREÇO será realizada no dia 12 de fevereiro de 2021, às 09:30 horas, no mesmo local e endereço. 

Aguiar-PB, 02 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
O Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resul-

tado de julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00002/2021, 
cujo objeto é contratação de empresa para a locação de softwares. Tendo como VENCEDORA e 
HABILITADA a empresa: PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA ME, cadastrada no CNPJ nº 
07.553.129/0001-76, sendo consideradas vencedora de vários todos os itens com o valor mensal 
de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e valor global de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos 
reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, 
não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado 
ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 02 de Fevereiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados aos aten-
dimentos das Frotas Veiculares pertencentes e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de 
Saúde e Assistência Social, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 23/2020. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / FUNDEB / QSE / MDE / FNAS / BOLSA FAMÍLIA / FUS E 
CUSTEIO: 02.01 – 04.122.0002.2002 – 02.02 – 04.122.0003.2003 – 02.031 – 08.244.0008.2006 
– 08.244.0023.2096 – 08.244.0023.2100 – 02.04 – 10.301.0013.2012 – 10.301.0012.2013 
– 10.301.0017.2037 – 10.302.0014.2054 – 10.302.0014.2056 – 02.05 – 12.361.0015.2019 – 
12.361.0015.2022 – 12.36.0015.2023 – 02.06 – 15.451.0003.2031 – 15.452.0016.2032 – 02.08 – 
04.123.0005.2004 – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA e: CT 
Nº 05/2021 - 15.01.21 - POSTO BANDEIRANTES LTDA - R$ 1.300.624,00.

Alagoinha, 15 de janeiro de 2021.
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTAL FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS, COMO TAMBEM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTI-
NADOS A ATENDER OS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E 
MÁQUINAS PESADAS MULTIMARCAS) PERTECENTES À FROTA MUNICIPAL, BEM COMO, DE 
TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS, ASSIM COMO OS VEÍCULOS QUE VIEREM A; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FRANCISCA MARIA GONCALVES 
URIAS - R$ 12.250,00; Pedro Mangueira de Aquino - R$ 153.260,70.

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTAL 

FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS, COMO TAMBEM 
SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS E UTILI-
TÁRIOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS MULTIMARCAS) PERTECENTES À 
FROTA MUNICIPAL, BEM COMO, DE TODAS AS SECRETARIAS E FUNDOS, ASSIM COMO OS 
VEÍCULOS QUE VIEREM A. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 
02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2002 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 
PREFEITO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 
04.122.2003.2003 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 02.04 SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.2001.2005 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.2003.2009 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETA-
RIA DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.09 SECRETARIA DE 
EDUCACAO 12.122.2008.2018 MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 
12.361.2008.2030 MANUTENCAO DO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 111.000000 
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CON-
SUMO 02.10 SECRETARIA DE CULTURA 13.122.2006.2034 MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE 
CULTURA 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 
04.122.2003.2038 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.01 MATERIAL 
DE CONSUMO 02.13 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 08.122.2004.2043 MANUT. DAS ATIVID. 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.122.2004.2044 MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SO-
CIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2056 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS/ IGDBF 311.000000 Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus e: CT Nº 00007/2021 - 02.02.21 - Pedro Mangueira de Aquino - R$ 153.260,70.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS, COMO TAMBEM SERVIÇOS MECÂNICOS 
DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, AMBULÂNCIAS E VANS PERTE-
CENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL, ASSIM COMO OS VEÍCULOS QUE VIEREM A SER 
INCORPORADOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTE REGISTRO, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Pedro 
Mangueira de Aquino - R$ 180.400,00.

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

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E ORIGINAIS, COMO 

TAMBEM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS, 
AMBULÂNCIAS E VANS PERTECENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL, ASSIM COMO OS 
VEÍCULOS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DESTE 
REGISTRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom 
Jesus e: CT Nº 00006/2021 - 02.02.21 - Pedro Mangueira de Aquino - R$ 180.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00001/2021, onde 
se lê: “às 14:00 horas do dia 09 de Março de 2021”; leia-se: “às 14:00 horas do dia 17 de Fevereiro 
de 2021”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. 

Bananeiras - PB, 01 de Fevereiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB, PARA O EXERCÍCIO DE 
2021. Abertura da sessão publica:09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 005/17; Decreto Federal 
nº 10024/19; 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) 
991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 01 de Fevereiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS 
BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2021. Abertura da sessão publica: 15:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021. 
Início da fase de lances: 15:01 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021. Referência: horário de Bra-
sília - 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 005/17; 
Decreto Federal nº 10024/19; 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) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
bananeiras.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 04 de Fevereiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 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: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INSTRU-
MENTOS E MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E CEO 
DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do 
dia 17 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 17 de Fevereiro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 005/17; Decreto Federal nº 10024/19; 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) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 27 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 05 de 
Fevereiro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00010/2021, que objetiva: Aquisição de medicamentos diversos da tabela da ABC Farma de A a Z 
dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados ao atendimento das unidades de saúde, 
conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo. Justificativa: Razões de interesse 
público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - 
Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 03 de Fevereiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinado a esta 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 06/07; 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) 99385–3266. Edital: https://transparencia.
elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 03 de Fevereiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinado a esta 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 06/07; 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) 99385–3266. Edital: https://transparencia.
elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 03 de Fevereiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
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: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE 
PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: J F SOARES & CIA LTDA - R$ 894.682,00.

Barra de Santana - PB, 01 de Fevereiro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE 
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
FEDERAL E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA: 02.020 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 04 122 2002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO – 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS – 04 123 2002 2006 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS – 02.040 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – 12 
361 1002 2009 MANUTENÇÃO DO FUNDEB – 40% OUTROS – 12 361 2002 2012 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 1002 2015 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 
DO ENSINO – MDE – 02.050 SECRETARIA DE SAÚDE – 10 301 2002 2031 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 02.060 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1004 
2033 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RECURSOS PRÓPRIOS) – 10 304 1004 
2039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – 10 302 1004 2043 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU – 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 
2002 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 02.090 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 08 244 2002 2051 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – 02.110 
SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE – 20 122 2002 2069 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE – 3390.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 01/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santana e: CT Nº 00201/2021 - 01.02.21 - J F SOARES & CIA LTDA - R$ 894.682,00.

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2021, que objetiva: O presente contrato tem como objetivo a contratação de pessoa física, 
para que seja feito acompanhamento e assessoramento perante a junta administrativa de recursos 
de infrações – JARI, apresentar mensalmente à STTP estatísticas dos julgamentos bem como, 
anualmente, relatório das atividades da JARI à prefeitura municipal desta urbe, acompanhamento 
e monitoramento perante o ministério público estadual relacionado exclusivamente a matéria de 
trânsito e transporte; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IGOR 
LIRA DE ALBUQUERQUE - R$ 55.200,00.

Campina Grande - PB, 02 de Fevereiro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: O presente contrato tem como objetivo a contratação de pessoa física, para que seja 

feito acompanhamento e assessoramento perante a junta administrativa de recursos de infrações 
– JARI, apresentar mensalmente à STTP estatísticas dos julgamentos bem como, anualmente, re-
latório das atividades da JARI à prefeitura municipal desta urbe, acompanhamento e monitoramento 
perante o ministério público estadual relacionado exclusivamente a matéria de trânsito e transporte. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
04.122.2001.2092 – Ações administrativas da STTP 33.90.36.99 – 1001 – Outros serviços de ter-
ceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: até 02/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia 
de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00006/2021 - 02.02.21 - IGOR 
LIRA DE ALBUQUERQUE - R$ 55.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00066/2020, cujo 
objeto é Contratação de empresas especializadas para locação de equipamentos e fornecimento de 
insumos e reagentes, para uso em BIOQUÍMICA / IONOGRAMA / UROANÁLISE/ HEMATOLOGIA / 
COAGULOGRAMA / IMUNO-HORMÔNIOS, para utilização no LACEN e no Laboratório do Hospital 
Municipal e Maternidade Pe. Alfredo Barbosa, junto à Secretaria Municipal de Saúde, fica adiado 
até ulterior deliberação, para readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 03 de Fevereiro de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
PregoeiraSubstituta 

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Getúlio Vargas, 147 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo tipo 
passeio com motorista, 04 portas, motor a partir de 1.6, com ar condicionado, vidros e travas elétricas, 
ano e modelo a partir de 2017, destinado à Câmara Municipal de Cacimba de Dentro/PB. 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 078/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791300. E-mail: 
camaramcd@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 03 de Fevereiro de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
ADENDO AO EDITAL TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
O MUNICIPIO DE DESTERRO por intermédio da presidente da CPL, publica o adendo referente 

ao item 5.1.4.4 do edital.
 ONDE –SE- LÊ 
5.1.4.4. A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação na presente licitação no 

valor de R$ 2.332,43 (Dois mil trezentos e trinta e três reais e quarenta e tres centavos) termos do 
artigo 31, III da Lei 8.666/93 e suas alterações.  A garantia da proposta deverá ser realizada, nas 
modalidades abaixo, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

a) Caução em dinheiro*;
b) Seguro – Garantia; com validade de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega das propostas
c) Fiança Bancária; com validade de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega das propostas
d)Título da Dívida Pública ; deve estarem reconhecidamente válidos pelo Governo Federal, 

observando-se os Decretos-leis nº 263, de 28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968
LEIA-SE CORRETAMENTE:
5.1.4.4. A licitante deverá prestar Garantia (caução) de participação na presente licitação no valor 

de R$ 980,22 (Novecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) termos do artigo 31, III 
da Lei 8.666/93 e suas alterações.  A garantia da proposta deverá ser realizada, nas modalidades 
abaixo, nos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

b) Caução em dinheiro*;
b) Seguro – Garantia; com validade de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega das propostas
c) Fiança Bancária; com validade de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega das propostas
d)Título da Dívida Pública ; deve estarem reconhecidamente válidos pelo Governo Federal, 

observando-se os Decretos-leis nº 263, de 28/02/1967 e nº 396, de 30/12/1968
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 03 DE FEVEREIRO DE 2021
Nívia Alves de Moura

Presidente da CPL/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de veículos 
com motorista, para a prestação de serviços de transporte das equipes dos PSF´S; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: DANILO ERIC DE ARAUJO FERREIRA - R$ 
36.768,00; JOSE NILTON DA COSTA TEIXEIRA - R$ 36.768,00; MARCELO DANTAS DE ARAÚJO 
- R$ 39.576,00; WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 - R$ 39.576,00.

Dona Inês - PB, 03 de Fevereiro de 2021
SOFIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos com motorista, para a prestação de serviços de transporte 

das equipes dos PSF´S. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 15.150– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2
012.2035/10.301.0171.2062. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36/3390.39 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA FISICA/JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 03/02/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00004/2021 - 03.02.21 - DANILO ERIC 
DE ARAUJO FERREIRA - R$ 36.768,00; CT Nº 00005/2021 - 03.02.21 - JOSE NILTON DA COSTA 
TEIXEIRA - R$ 36.768,00; CT Nº 00006/2021 - 03.02.21 - MARCELO DANTAS DE ARAÚJO - R$ 
39.576,00; CT Nº 00007/2021 - 03.02.21 - WILSON SOARES DE LIMA 05871626432 - R$ 39.576,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 15:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de veículos destinados 
à diversas Secretarias deste município com rotas diversas conforme discriminação no instrumento 
convocatório – edital. 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 
WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 02 de Fevereiro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

O Prefeito do Município de Dona Inês, torna público que a Tomada de Preços nº 006/2019, cujo 
objeto é a Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de pavimen-
tação das Ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, na 
cidade de Dona Inês/PB. Recursos: CR 878635/2018-MCIDADES/PMDI, 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 18.01.2021 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, 03 de Fevereiro de 2021.
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO A MERENDA 
ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA DESTE 
MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO NOS 
QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 
70.805,00; JOSE VITORIO DE LIMA 07133025426 - R$ 90.975,00.

Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PAR-
CELADA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS , MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADO A 
MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA 
DESTE MUNICÍPIO, COM PRONTA ENTREGA, DEVENDO OCORRER QUANDO NECESSÁRIO 
NOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; ADJUDICO o seu 
objeto a: ANTONIO PIMENTA DE OLIVEIRA 09948634462 - R$ 70.805,00; JOSE VITORIO DE 
LIMA 07133025426 - R$ 90.975,00.Esperança - PB, 02 de Fevereiro de 2021

JUVENCIO RODRIGUES NETO
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Esperança

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
PREGAO ELETRÔNICO Nº 002/2021

O Pregoeiro do Município de Esperança, no uso de suas atribuições, CONVOCA as empresas: 
AERLISON CABRAL DE LIMA- CNPJ: 16.417.577/0001-33; JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRI-
TO - CNPJ: 30.250.913/0001-27; MERILUCIA DA SILVA - CNPJ: 12.673.901/0001-23 eRAIMUNDO 
ADELMAR FONSECA PIRES EPP- CNPJ: 07.526.979/0001-85, para apresentação das amostras 
dos ITENS: 01 a 32 do Pregão Eletrônico nº 002/2021, no prazo de 03 (três) dias úteis. As amostras 
devem ser entregues no Setor de compras deste Município, localizado no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Esperança situada na Rua Antenor Navarro, 837, Centro, Esperança-PB, CEP.: 58.135-
000 no horário das 08:00hs às 13:00hs para comprovar a compatibilidade do produto ofertado com 
as exigências do edital, conforme dispõe o item 8.5.3 do Edital. 

Esperança-PB, 03 de Fevereiro de 2021
Juvencio Rodrigues Neto 

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DO PORTAL, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00009/2020 - Versatta Serviços e Constuções Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
6 meses. ASSINATURA: 03.02.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de combustíveis para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e 

óleo diesel S10, destinados aos veículos de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, 
colocados à disposição ou vinculados a atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, 
Fundo de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 
GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 
DA PREFEITO, 015 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 03.000 SECRETARIA 
DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 027 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 048 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 05.000 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 068 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 
06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – FUS, 088 3.3.90.30 00 211.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 07.000 SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE 
MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 169 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL 
DE CONSUMO; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 191 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 09.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 305 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO; 10.000 SE-
CRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE CULTURA, 343 3.3.90.30 00 001.0000 MATERIAL DE CONSUMO;. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00007/2021 - 03.02.21 - POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA - R$ 268.860,00.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.002/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/089120.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 12/02/2021 às 14:00h fica adiada para o dia 18/02/2021 às 
14:00h, tendo em vista que no dia 02.02.2021 não foi divulgado o aviso no Diário Oficial da União, 
prejudicando assim, a contagem do prazo para abertura do certame.

Edital: www.gov.br/pt-br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.003/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/088941.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 12/02/2021 às 10:00h fica adiada para o dia 18/02/2021 às 
10:00h, tendo em vista que no dia 02.02.2021 não foi divulgado o aviso no Diário Oficial da União, 
prejudicando assim, a contagem do prazo para abertura do certame.

Edital: www.gov.br/pt-br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria da Administração
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.001/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCAR-

TÁVEIS E DE TECIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/090730.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 12/02/2021 às 09:00h fica adiada para o dia 18/02/2021 às 
09:00h, tendo em vista que no dia 02.02.2021 não foi divulgado o aviso no Diário Oficial da União, 
prejudicando assim, a contagem do prazo para abertura do certame.

Edital: www.gov.br/pt-br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes.
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

 EXTRATO DE CONTRATO
Contratante: Instituto de Previdência do Município, Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE 

CORREIOS E TELEGRÁFOS– CNPJ:34.028.316/0019-32. Objeto: Pacote de Serviços. Fundamento 
Legal: art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 25/01/2021.

Caroline Ferreira Agra
Superintendente IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
 Nº001/2021

Nº Processo: 18018/2021. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telegráfos. CNPJ nº 
34.028.316/0019-32. Fundamento Legal: Art. 25, inc. I da Lei 8666/93. Objeto: Pacote de serviços. 
Valor estimado R$ 12.000,00. Ratificação em 20/01/2021. Caroline Ferreira Agra, superintendente 
do IPM/JP. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

 AVISO DE SUSPENÇÃO LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO 

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público para conhecimento dos interes-

sados, através da Pregoeira, que após protocolado PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, manejado 
por diversas empresas, a reunião que estava marcada para o dia 05 de Fevereiro de 2021 as 
09:00 está suspensa para que seja analisado o mérito. Uma nova data de reunião e resultado da 
impugnação será publicado no Diário Oficial do Estado. Maiores informações no departamento de 
licitações, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb, no horário das 08:00 as 
12:00 ou no site oficial: http://www.mamanguape.pb.gov.br. 

Mamanguape 03 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
HOMOLOGAÇÃO

 A Prefeitura Municipal de Olho D’água, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00003/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para Aquisição de combustíveis para atender as necessidades 
emergencial, abastecendo os veículos de diversas Secretarias do Município de Olho D’água-PB, a 
empresa ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO-ME – CNPJ N º 03.158.901/0001-02, com o 
valor global de R$ 41.390,00 (quarenta e um mil,  trezentos e noventa reais).

Olho D’água, em 28 de Janeiro de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00005/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de diversas secreta-

rias, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa TALISSUEL COSMO 
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº 05.821.353/0001-76, com o valor global de R$ 73.445,00 
(setenta e tres mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em  29 de Janeiro de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº  0005/2020
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00005/2020, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos 
veículos de diversas secretarias do município de Pedra Branca, a empresa TALISSUEL COSMO 
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº 05.821.353/0001-76, com o valor global de R$ 73.445,00 
(setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)

             Pedra Branca, em 29 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº  00005/2020
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, destinados aos veículos de diversas secreta-
rias, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa TALISSUEL COSMO 
BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ nº 05.821.353/0001-76, com o valor global de R$ 73.445,00 
(setenta e três mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais)

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em  29 de Janeiro de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

 Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial nº 0004/2021
A Pregoeira Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 

público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 
0004/2021, cujo objeto é a contratação dos serviços de radiodifusão. Tem como vencedora: RADIO 
CIDADE DE PIANCÓ LTDA-ME – CNPJ nº 08.606.071/0001-44, com o valor global de R$ 33.000,00 
(trinta e três mil reais).  

Pedra Branca-PB, 03 de Fevereiro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 
 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 
Nº 0006/2021

Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0006/2021, do 
tipo menor preço por item, com objeto, Contratação de empresa ou pessoa física, do ramo, para 
o fornecimento de refeição de forma parcelada e preparo das refeições no próprio município de 
Pedra Branca. Abertura dia 17/02/2021 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pe-
dra 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, 03 de fevereiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 
Nº 0007/2021

Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0007/2021, por menor 
preço por itens, com objeto, serviços de exames por imagem. Abertura dia 17/02/2021 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, 03 de Fevereiro de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro
 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços n° 0001/2021
A Comissão de Licitação torna público a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 0001/2020, 

para credenciamento de farmácia., Abertura dia 19.02.2021 as 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, 03 de Fevereiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 0004/2021
Objeto Contratação de empresa especializada para prestar serviços de transporte, tratamento 

por destruição térmica (incineração) e destinação final das cinzas dos resíduos sólidos provenien-
tes dos serviços de saúde pública hospitalar da secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB, 
durante o exercício de 2021.

Vencedoras: WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA, com o valor global R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), com valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais)

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2021
Daniel Gaudino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 0007/2021
Objeto Contratação de empresa especializada para prestar serviços de funerária a população 

carente do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2021.
Vencedoras: MANOEL SATORNO DA SILVA - ME, com o valor global R$ 357.600,00 (trezentos 

e cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2021

Daniel Gaudino de Araújo Pereira
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 0005/2021
Objeto Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer combustíveis com o abas-

tecimento no município de Piancó, atendendo as necessidades de todas secretarias da Prefeitura 
Municipal de Piancó-PB durante o exercício de 2021.

Vencedoras: POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA, com o valor global R$ 1.728.750,00 (um 
milhão, setecentos e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2021
Daniel Gaudino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Eletrônico N.º. 0007/2021
Vencedoras:  MANOEL SATORNO DA SILVA - ME, com o valor global R$ 357.600,00 (trezentos 

e cinquenta e sete mil e seiscentos reais).
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de funerária a população 

carente do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2021.
Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-

minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  
Piancó-PB, 02 de Fevereiro de 2021

André Alexandre do Nascimento
pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00169/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL:Implantação de pavimentação em paralelepípedos em vias públicas do 

município de Piancó, atendendo ao contrato de Repasse n° 1048170/2018/MCIDADES.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 03 de Fevereiro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00011/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME, CNPJ Nº: 10.634.344/0001-06.
OBJETIVO: Elaboração de projeto de engenharia para pavimentação e drenagem em diversas 

ruas dos bairros Ouro Branco e Piancozinho no Município de Piancó – PB.
Valor Global Estimado:R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

Piancó- PB, em 03 de fevereiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00011/2021, em favor da empresaPB PROJETOS E CONSULTORIA 
LTDA - ME, CNPJ Nº: 10.634.344/0001-06,tendo como objeto a Elaboração de projeto de enge-
nharia para pavimentação e drenagem em diversas ruas dos bairros Ouro Branco e Piancozinho 
no Município de Piancó – PB.Como valor global estimado de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e 
novecentos reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme 
art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó- PB, em 03 de fevereiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

Tomada de Preços 
nº 0001/2021

 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, julgamento da impugnação ao edital interposta pela empresa EMLURPE – EMPRESA 
DE LIMPEZA URBANA LTDA-CNPJ nº 12.461.865/0001-34. Decido: CONHECER da impugnação 
por estar tempestiva e no mérito IMPROVER. A sessão de abertura dos envelopes acontecerá no 
dia e horário anteriormente designados, dia 04/02/2021 as 08:30 horas, na sala de licitações no 
endereço Rua 9 de fevereiro, nº 20 – centro.

Piancó-PB, 3 de Fevereiro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação da Rua Ceará, na cidade de Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: A S CONSTRU-
ÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA; CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI; 
MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS; PR CONSTRUÇÕES EIRELI; S & L - CONSTRUCOES 
E INCORPORACOES LTDA - EPP; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME. LICITANTES 
INABILITADOS: G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP, desatendeu aos itens 8.2.1 e  
8.4.2 “b” do edital, LJS CONSTRUTORA EIRELI EPP, desatendeu ao item 8.2.1 do edital. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/02/2021, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comis-
são Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 03 de Fevereiro de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLANEA

 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021

A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que a licitação modalidade Pregão Presencial 
nº 0007/2021, objetivando a Aquisição de um veículo utilitário, 0 km, cabine simples, 4x2, movido 
a diesel, para Município de Solânea/PB, foi considerado  DESERTO, por não ter acudido nenhum 
interessado na sessão pública ocorrida no dia 02.02.2021 às 14:00 horas.

Solânea- PB, 02 de Fevereiro de 2021
KAYSER  NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de um veículo utilitário, 
0 km, cabine simples, 4x2, movido a diesel, para Município de Solânea/PB. Recursos: previstos 
no orçamento 2021. 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, 03 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do ramo 
da construção civil destinada a conclusão da construção da praça na Rua Santos Dumont, na cidade 
de Solânea/PB. Recursos próprios: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 03 de Fevereiro de 2021
MARA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para prestação de 
serviços técnicos especializados no processamento e regulação do SIH/SAI, média complexidade, 
gerenciamento do sistema mais médicos, E-gestor, Scnes , para a Secretaria de Saúde - Solânea/
PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 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

Solânea - PB,  03 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA 
Pregão Presencial nº 002/2021 

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
São José de Caiana na cidade de Campina Grande - PB.

Data da sessão:02 de fevereiro de 2021, às 14h00min, não compareceu nenhuma empresa de 
forma interessada, sendo declarada DESERTA e nova sessão para o dia 23 de fevereiro de 2021, as 
14h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada 
a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro - SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.com : todos os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

São José de Caiana, 02 de fevereiro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 
Pregão Presencial nº 001/2021

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 02 de fevereiro de 2021, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da 
sede do município, não compareceu nenhuma empresa interessada, sendo o certame declarado 
DESERTA, e nova sessão para o dia 23 de fevereiro de 2021, as 09h00min, na sala da CPL, no 
prédio da sede do município. 

Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio da Prefeitura 
Municipal, no site https://serragrande.pb.gov.br//licitacaolista.php# e e-mail: cplserragrande@gmail.
com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 02fevereirode 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 Avisode Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N 31/2020

Objeto: Aquisição parcelada de materiais Médicos, Hospitalares, Fármacos e Odontológicos 
diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vincu-
lados], mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados 
pelo Setor Competente deste município, consumo previsto para o exercício financeiro de 2021.

Torna-se público que,
RESULTADO FINAL:
- ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO – HOSPI-

TALAR LTDA- elaborar proposta atualizar dentro de2 dias e entregá-la.
CNPJ: 22.889.282/0001-62.
Item(s): 10.
Valor: R$ 3.570,00.
- AMP HOSPITALAR EIRELI - obs.:  foi concedido os benefícios da LC 123/2006 para a regu-

larização da CND do FGTS até o dia 09/02/2021 as 17h. O representante estava presente ao ser 
declarado vencedor foi informado da irregularidade fiscal e solicitou os benefícios da referida lei para 
apresentar posterior a certidão regularizada, por isso, o mesmo já esta ciente e o prazo começa a 
contar a partir da declaração de vencedor.

CNPJ: 16.698.619/0001-51.
Item(s): 13 - 31 - 38 - 39 - 43 - 45 - 47 - 63 - 76 - 100 - 101 - 107 - 108 - 137 - 148 - 152 - 155 - 

156 - 157 - 160 - 163 - 164 - 166 - 169 - 178 - 181 - 182 - 193 - 203 - 227.
Valor: R$ 25.593,30.
- ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA - elaborar proposta atualizar dentro 

de2 dias e entregá-la.
CNPJ: 70.104.344/0001-26.
Item(s): 19 - 20 - 98.
Valor: R$ 866,00.
- M & R COMERCIO EIRELI.
CNPJ: 17.290.835/0001-26.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 

- 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 41 - 42 - 44 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 
- 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 77 - 78 - 79 
- 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 99 - 102 - 103 
- 104 - 105 - 106 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 
123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 138 - 140 - 141 
- 144 - 145 - 146 - 147 - 149 - 151 - 153 - 154 - 158 - 159 - 167 - 168 - 170 - 172 - 173 - 174 - 175 
- 176 - 177 - 179 - 180 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 194 - 195 - 196 
- 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 
- 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 228 - 229 - 231.

Valor: R$ 548.236,90.
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA- elaborar proposta atualizar 

dentro de2 dias e entregá-la.
CNPJ: 33.613.876/0001-62.
Item(s): 8.
Valor: R$ 1.080,00.
Total: R$ 579.346,20..
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 02de fevereirode 2021.
ANTONIO MARCOS  ANDRADE  DA  SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não 
injetáveis (comuns) diversos: padronizados da RENAME e REMUNE destinados à Atenção Básica 
[Farmácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante requisição 
diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/06; 
Decreto Municipal nº 00001/19; 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) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Sertãozinho - PB, 02 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições parceladas de Materiais de Expe-
dientes e Didáticos diversos, para atender aos Programas Federais e demais setores [Secretarias 
e Departamentos] que compõem a Administração Municipal. 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 001/06; Decreto Municipal nº 00001/19; 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) 
991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 02 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 Avisode NOVA REUNIÃO
PREGÃO PRESENCIAL N 2/2021

Objeto: Aquisições parceladas de Materiais de Limpeza, Conservação, Higienização e descartá-
veis diversos, para atender as necessidades das diversas Secretarias deste Município.

Torna-se público que,
a NOVA SESSÃO para dar continuidade aos trabalhos será dia 22/02/2021 as 9h no mesmo 

local que aconteceu a primeira.
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 02de Fevereiro de 2021.
ANTONIO MARCOS  ANDRADE  DA  SILVA

Pregoeiro 

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, por meio do site https://
www.gov.br/compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO 
DO PEIXE –PB. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021. Início da 
fase de lances: 09:15 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
gov.br/compras/pt-br/. 

São João Rio do Peixe - PB, 03 de Fevereiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 001/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, Estado da Paraíba, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação - CPL, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que fará realizar às 
09:00horas do dia 22 de fevereiro de 2021, sessão pública com objeto: Contratação de empresapara 
execuçãodos serviços de construção de Quadra Poliesportiva Coberta para a E.M.E.I.F. Joaquim 
Pereira Lima, no município de São José de Piranhas – PB. Os interessados poderão retirar o Edital 
e Anexos na sede da Prefeitura Municipal (sala da CPL), localizada à Rua Inácio Lira, 363, Centro, 
São José de Piranhas-PB, ou ainda pelos meios virtuais disponíveis.E-mail:cplsaojosedepiranhas@
gmail.com e Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas-PB, em 03 de fevereiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas/PB, torna público que está realizando licitação 
sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior percentual de desconto, para: aquisição parcelada 
de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda do 
município de São José de Espinharas - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 
08:00 horas do dia 17/02/2021. Data e horário do início da disputa: 08:15 horas do dia 17/02/2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 019/2020, 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 Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas - PB, 03 de Fevereiro de 2021
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do 
dia 17 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de transporte, incluindo veículo 
com Motorista e locação de veículos, para atender a necessidade das secretarias deste Município. 
Conforme Termo de referência e especificações anexo. 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 10/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.
pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Janeiro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA NA ÁREA DE 

EDUCCACIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.400 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA .. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00003/2021 - 28.01.21 - SERVI SOLUCOES 
INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA - R$ 15.583,26. 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DV00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA NA ÁREA DE 
EDUCCACIONAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA–PB; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA 
LTDA - R$ 15.583,26.

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA 

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDINTE BASICOS 

PARA O FUNCIONAMENTO DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20 100 GABINETE DO 
PREFEITO 0010 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 339030 
99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00004/2021 - 27.01.21 - LEIA 
COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 14.200,75.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAS DE EXPEDINTE BASICOS 
PARA O FUNCIONAMENTO DESTA EDILIDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 14.200,75.

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa 
Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. 
DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200 SECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 
123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇA 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 
60% 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 MANUTENÇÃO 
E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS 
ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.800 
SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. 
DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 
00005/2021 - 01.02.21 - PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 15.120,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - R$ 15.120,00.

Santa Helena - PB, 27 de Janeiro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A FROTA DE 

VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.100 
GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE 
DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATI-
VOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTENÇÃO FUNDEB 60% 12 361 0050 
2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20 500 SECRETARIA 
DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 
MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 2005 
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. 
DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena 
e: CT Nº 00006/2021 - 01.02.21 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 17.140,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 DISPENSA Nº DV00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER A FROTA DE 
VEICULOS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA– PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 17.140,00.

Santa Helena - PB, 28 de Janeiro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO 

LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM. DAS 
ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.300 SECRETARIA DE 
FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇA 33.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2036 MANUTEN-
ÇÃO FUNDEB 60% 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO 20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA 
SECRETARIA DE SAUDE 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – FMS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA 
ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLI-
COS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 
2006 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00007/2021 - 01.02.21 - EVERALDO FERREIRA 
DE ALMEIDA - R$ 16.473,50. 

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA 
- R$ 16.473,50.

Santa Helena - PB, 28 de Janeiro de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO (PISO, ARGAMASSA E REGUNTE) PARA O CENTRO DE COMERCIALIZA-
ÇÃO E AETESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 03 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TERRAPLANAGEM 
E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 03 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 017/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de 

FEVEREIRO de 2021 às 09h30, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializa-
da no serviço de edição integrada à impressão de produtos gráficos, com a finalidade de atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal De Sousa, discriminados e quantificados em edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítio www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão); No site do tribunal de contas, www.tce.pb.gov.br, ou ainda retirar sua cópia 
no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, 
mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 03 de fevereiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

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 22 de fevereiro de 2021, por meio do 
site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES COM OBESIDADE, DIABETES MELITTUS OU 
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA DO COVID PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/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 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, 03 de fevereiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

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 22 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos do tipo, carro de 
passeio e utilitário, destinados aos trabalhos desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: 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, 03 de Fevereiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 020/2021

TOMADA DE PREÇOS nº 003/2021
Objetivo: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS 

VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA - PB, conforme termo de referência Anexo I do edital 
Reunião: 08:30 hs do dia 22 de fevereiro de 2021 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 

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

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

Presidente da CPL/PMVS

CAMARA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº.2021.008/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021

OBJETIVO Contratação de serviços de locação de um veículo em tempo integral para ficar a 
disposição da Câmara Municipal de Vista Serrana -PB, conforme especificações constantes no 
anexo I deste edital

Reunião dia 25 de fevereiro de 2021 as 08:30:00hs,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua João Francisco Filho, Nº. 110, 

Centro, Vista Serrana - PB, de segunda a sexta, na sala Comissão Permanente de Licitação, em 
todos os dias úteis, no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. site http://camaravistaserrana.
pb.gov.br/, e-mail: camaravscpl@gmail.com, (www.tce.gov.pb.br). 

Vista Serrana - PB, 03 de fevereiro de 2021
AMERICO GOMES XAVIER

Presidente da C.P.L
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A EMPRESA, AMICI CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 37.846.775/0001-92, 
VEM POR MEIO DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM (SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE) AS LICENÇAS PRÉVIA, DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO 
DE DUAS (02) CASAS RESIDENCIAIS, LOCALIZADAS NA RUA GATO DO MATO, LOTEAMENTO 
ATLÂNTICO SUL, ST. 51; QD. 108; LT. 0135, BAIRRO PARATIBE, NESTA CAPITAL.

A ECOLÓGICA RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA – CNPJ/CPF N° 05.458.585/0001-01, torna pú-
blico que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de 
Operação n°33/2021 em 08 de janeirode 2021, Prazo: 1.095 dias. Para operação de unidade de 
blendagem de resíduos classe I e II para utilização em coprocessamento em forno de clínquer com 
armazenamento de cerca de 2.500 toneladas/mês, com área construída de2.000,00 m². NaROD. 
PB 044, KM 18,5 -FAZENDA CCP – GALPÃO 01 ZONA RURAL– PITIMBU/PB – CEP 58.324-000. 
Processo: 2020-010094/TEC/LO-1525.

Eu, Eduardo Henrique Coelho Monteiro Júnior, CPF n.º 012.147.104-76 e RG n.º 2471592 SSP/PB, 
venho requerer a publicação da licença de instalação para licença ambiental na Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura (SEMAPA) da Prefeitura de Cabedelo no Diário Oficial da Paraíba.

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Adelso Vieira, Ademildo Maciel dos Santos Neto, Ademilson Anacleto, Adller Gabriel Pereira 
Feitosa, Adriana do Carmo Martins, Adriana Vicente Pereira, Adriano José da Silva, Alan Felipe 
Vargas Fonseca, Alcides de Campos Brito, Alécia Bento Santana, Alessandro Aparecido de Oliveira, 
Alexandre Aparecido de Morais Pereira, Alexandre Marcio da Silva, Alexandro Aparecido Gomes, 
Alexandro de Oliveira Silveira, Alisson Gabriel Siqueira, Aloisio Vicente de Paula, Álvaro Coelho 
Gomes Peçanha, Alvaro Macedo Mendes, Amanda Ferreira dos Santos, Amauri Amaro Silva de 
Lima, Ana Clara Maia da Silva, Ana Gomes dos Santos, Ana Karine Oliveira Rocha, Ana Maria da 
Rocha Silva, Anderson Aguiar Resende, Anderson Corrêa de Mello Campos, André Guilherme 
Sampaio Lima, Andreia Barbosa dos Santos, Andreia Maria Conceição, Andreza da Silva, Andreza 
Katiucia Brito, Angelino Gomes Souza, Anna Yeeda Garcia Leite, Antanoely Ribeiro de Souza, Antony 
Wallace Nunes Rodrigues Souza, Argel Lima, Arthur AmancioMélo, Arthur Diego Lins da Silva, Arthur 
Vasconcelos Vilarinho, Beatriz Centanin, Beatriz Marques Vieira, Benedito Edivaldo dos Santos, 
Bianca Souza de Oliveira Ferreira, Breno Jose Pereira das Virgens, Bruna Helen Medeiros dos 
Santos, Bruna Kellen Silva Pereira, Bruna Raquel Correa Peres, Bruno da Silva Machado, Bruno 
Miranda Bueno, Bruno Nascimento Santos, Bruno Rodrigues Marques, Caciodoro de Souza Prata 
Neto, Caio de Assunção Silva, Caio Viana de Souza Oliveira, Camila da Silva Machado, Camila 
Freitas Pedral Sampaio de Sena, Camila Sena Pereira,

Carina Marciano de Melo, Carine Priscila Flores, Carine Silva Rodrigues, Carlos Andre Oliveira 
Soares, Carlos Eduardo Egídio Sampaio, Carlos Fontes de Oliveira, Carlos Henrique Maiello, 
Carlos Patrick de Souza, Cássia Cristina Pinto, Cássia Rayane Furtado Cordeiro, Celio Cardoso 
da Silva, Cilesia Machado de Oliveira Souza, Cirley do Carmo Borba, Claudete de Oliveira de Lima, 
Claudinei Padilha dos Santos, Claudio Marcio Santana dos Santos, Cléber Pereira, Conceição de 
Lourdes Silva da Silveira, Cristian Conceição Almeida, Cristian de Oliveira Neto, Cristiana Aparecida 
Berto Kammer, Cristiane dos Santos Silva Machado, Cristiane Martins de Souza Barros, Cristiane 
Medeiros Balbino, Cristina Gonçalves dos Santos Botezini, CyntiaEvelize Gomes Gibbon, Daniel 
Alves de Rezende, Daniel Dorberto, Daniel Rodrigo Mancini, Danilo Lucas Protazio, Davi Bender, 
Davi Cunha das Neves, Debora Aparecida Cipriano de Oliveira, Debora Novais Ribeiro, Deisiele de 
Carvalho Santos, Deivid José da Silva, Deividy dos Reis Carioca, Denise de Oliveira Araujo, Desiderio 
Rafael Santos Silva, Diego da Silva Ludgero, Diego de Jesus Oliveira Felinto, Diego Rafael Kunzler, 
Dietri Rodrigues, Diocleciano Santana Moreira, Divanir Caetano da Silva, Djair Mendes Bittencourt, 
Djalma Vieira dos Santos Filho, Djavan Otavio da Silva, Donizete Cardoso Machado, Douglas da 
Silva Cardoso, Douglas Francisco Horwat, Dyogo Fagundes Martins, Eder Carvalho Pires Souza, 
Eder Jose Costa Riacho, Ediclei Alves Oliveira, Edmur da Silva Junior, Ednalia de Souza Feira 
Nogueira, Edson Cândido da Silva, Eduardo de Jesus Pereira, Edvaldo Rodrigues dos Santos, 
Edvan da Silva Santos, Eláila Macedo Azevedo, Elcio Gomes de Oliveira, Eli Ferreira Barbosa, Eli 
Pareceida da Silva Luiz, Eliane de Souza Silva, Elina Aparecida Cardoso, Elisangela Daniele da 
Silva, Elizandro Batista de Oliveira, Eliziane Aparecida Giteski Soares, Elon Jorge, Elton de Jesus 
Silva, Ely Filipe Maia Ferreira, Elydavid Santana dos Santos, Emilaine Pires de Oliveira Bezerra 
da Silva, Enio Domingos de Assis, Eretiano Gonçalves Neto, Erica Grazielli Barbosa dos Santos, 
Erick Henrique CoraleskiGaleski, Evandro Gabriel, Éverton Luiz Santos da Silveira, Ezequiel de 
Andrade Januario, Fabiana Bueno de Moraes, Fabiana Cristina Martins Ramalho, Fabiana Ferreira 
dos Santos Melo Barros, Fabiana Roberta Ribeiro, Fabio Alves de Oliveira, Fabio Geraldo da Silva, 
FabríciaCabazzutti Chiarelli Adriano, Fabrício Damasceno Gonçalves, Fabrício Francisco Ribeiro, 
Fabricio Oliveira Bispo, Fabrício Oliveira Figueiredo, Felipe da Silva Nunes, Felipe Duarte Fagun-
des, Felipe Lourenço, Felipe Scarpim, Fernanda Conceição Bezerra, Fernanda da Costa da Silva, 
Fernando Augusto Valentim Mafuz, Fernando Martins Chaves, Fernando Raposo de Melo, Flávia 
Corrêa Neri Alves, Flavio Augusto Simoes Martins, Flavio Iran Pereira, Flavio Oliveira Santos Vitor, 
Francisca Elismaeyde da Silva Arcenio, Francisca Geisa da Silva, Francisco Antonio do Amaral, 
Francisco de Lima Palmeira, Gabriel Caetano Bento, Gabriel Meireles e Meireles, Gabriel Vinícius 
de Souza Oliveira, Gabrielly Vila Flor da Silva E Silva, Genival Oliveira Santos Junior, Geraldo José 
Gomes de Almeida, Geraldo Raimundo da Silva, Gerson Henrique Moreira Vilarta, Gessi Rosa de 
Souza, Gilberto Alves dos Santos, Gilberto AntonioMicezinkovski, Gilberto Fernandes de Souza, 
Gildeane Brito de Souza, Gildele Maria da Silva, Gileusa da Purificação Santos, Gilson Gomes 
Carneiro, Gilson Robson da Silva, Gilvanbergson Paulino dos Santos, Gilvandete Salvador de Souza, 
Giovane Soares de Oliveira Francisco, Giovani Callegaro Monteiro de Almeida, Giovanna Bárbara 
Teixeira, Gisélia de Souza Silva, Gislandia Lourenço da Silva, Giulya Rosa Moutinho Vieira Couto, 
Giuso Barbosa Amaoka, Glaciano Antônio Cabral Neto, Glauber Marques Machado, Grace Evelim 
Miranda da Silva, Grace Kelly Ferreira Dias, Guilherme Costal Aliano de Oliveira, Guilherme Silva 
e Vitória, Gustavo da Silva Souza, Gustavo Henrique Leite Oliveira, Gustavo Lucas do Carmo de 
Souza, Gustavo Severino de Lima, Gustavo Vinicius de Oliveira Barcelos, Hanna Marieta de Oliveira 
Silva Brito, HaydeeKarttedyLelis Ferreira, Heber Davi Pereira da Silva, Héllen Alves dos Santos, 
Hellen Nicole Ribeiro do Nascimento, HerculysSptalone da Costa, Hevelyn Santos Pereira, Iata 
Anderson Batista da Silva, Ieda Souza Silva, Igor de Jesus Vieira, Igor Natan Giordani Fernandes, 
Igor Riceli Vaz Ciribelli, Ilis Teixeira de Oliveira, Ingrid Diva Oliveira Santos de Souza, Iron Rodrigues 
da Silva, Isaac Corvalau da Cunha, Ismaykon da Rocha Xavier, Italo Eugênio Silva, Itamar Caldardo 
Soares, Ivan dos Santos Teixeira, Jackson de Jesus Castro, Jacson da Silva, Jamile dos Anjos 
Ribeiro, Janaina Alves dos Santos, Jane FloripesRigoldo, Jany Edson Pereira Monteiro, Jaqueline 
Santos Oliveira Neto, Jeliton Jose Coimbra da Silva, Jênifer Taís da Silva, Jeniffer Neumann Araujo, 
Jennifer Stefany Alves da Cruz, JerriAdriani de Melo, Jéssica Cristina Neyhaus,

Jéssica Gonçalves Ferreira, Jesualdo Ferreira Pinto, Jhonatan Vieira Andrade, João Felipe Reis 
Leal Duarte, Joao Marcelo Palmeira do Espirto Santo, Joao Pedro Dias de Jesus, Jocileide Correia 
Pestana dos Santos, John Jefferson Aparecido Zacharias, Johnny Wellington Thomaz Pereira, 
Jonatan Alves Pereira, Jonathan de Campos Camargo, Jorge dos Santos, Jorge Estefano Cardoso 
Giacometti, Jorge Luiz Neyhaus, Joscelma de Sousa Silva, José Adriano dos Santos Melo, José 
Benedito Juliano, José Carlos Xavier Silva Junior, José Claudio da Silva, José Eraldo dos Santos, 
Jose IthaloRuan Paes Torres, José Mamede Vasconcelos Costa, José Marcio Tranquilino da Silva, 
José Marques Teixeira, José Nilson Simoes dos Santos, Jose Nogueira de Araujo Dias, Jose Prado 
Neto, Josenilton Lopes da Costa, Josicley Alves Santos, Josuel dos Santos Silva, Juan Pablo da 
Silva Guimarães, Judelita Marques de Matos, Júlia Dávany de Lima Vidal Ferreira, Julian Henrique 
Bertholini, Juliana Alvarenga de Lima, Juliana Marjorie Studart Leitão, Juliana Reis Santana, Juliana 
Vicente Pereira, Jusiara Rodrigues Mamedio Freitas, Karen Dias Izolan, Karina Epaminondas da 
Silva, Keili Cristina da Silva Fiorini, Kellen da Silva Lima, KellinKetelliin dos Santos, Ketlyn Marin 
Morais Soares, Kevin Gomes da Silva, Laiane Aparecida Rodrigues da Conceição, Laila Queiroz 
Lopes, Lais Cardoso de Araujo, Laís Guimarães Pedrosa, Laisa Cristine da Silva, Laleska Aparecida 
Vergilio Santos, Larissa dos Anjos Brito, Laureci Sousa Santos, Lazaro Aparecido Pinto Guedes, 
Leandra Aparecida Gonçalves da Silva, Leandra da Silva Porto, Leandro da Silva Mendes, Ledson 
Roberto da Silva Raimundo de Souza, Leilane dos Santos, Leonardo Antônio Sampaio Egídio, 
Leonardo de Souza Tornelli, Leonardo dos Santos Ramos, Leonardo Santiago da Silva Santos, 
Leticia Santos Nascimento Silva, Lívia Machado Barreto Maia, LorraineKelle Silva da Cruz, Lourdes 
Custodio de Oliveira, Luana Pereira de Santana, Luana Rodrigues da Silva Ferreira, Lucas da Silva 
Queiroz, Lucas de Souza Machado, Lucas Luciano Fonseca Ferreira, Lucas Nascimento dos Santos 
Lobão, Lucas Paim Barbosa Santos de Araujo, Luciana Rosa da Silva Souza, Luciano Alves de 
Jesus, Luciano de Jesus Mendes, Luciano Modesto, Lucimara Gomes Chaves, Lucineide Maria 
Firmino, Lucivani Ribeiro da Silva Machado, Luis Carlos da Silva, Luis Eduardo Ruiz, Luiz Carlos 
dos Santos, Luiz Fernando de Sousa, Luiz Henrique da Cruz, Luiz Henrique Rezende Lopes, Luiz 
PirajaraCrecencio, Madelaine Alves Roberto, Magno Andrade de Nazareth, Mailson Nascimento de 
Jesus, Marcel da Silva Carvalho, Marcela Luiza Ferreira Santos

Marcelo Cadimo dos Santos, Marcelo Camargos, Marcelo Oliveira Silva, Marcia Aparecida Oliveira 
Leite, Marcilio Conceição da Silva, Marcio Jose da Silva, Marcio Paralovo, Marcos Barrera, Marcos 
Torquato, Marcos Vinícius Rodrigues de Paula, Maria Ausenira dos Reis Santos, Maria Clara Pereira 
dos Santos, Maria Cristina Silva Santos, Maria Daniela Lourenço, Maria de Jesus Costa Silva, Maria 
do Carmo Bottino, Maria Eduarda Caetano Vargas, Maria Eduarda Mocaiber Clark, Maria Francisca 
Gomes dos Santos, Maria GrazieleAraujo da Silva, Maria Isabel de Arruda, Maria Jociane Pereira 
Melo, Maria José Matias de Macedo Silva, Maria Juliana Pereira dos Santos, Maria Juliana Silva de 
Luna, Maria Lucilene Marreiro Sousa, Maria Nilda Sampaio Ribeiro de Jesus, Maria Rita da Silva 
Santos, Maria Simone de Oliveira, Marília Vieira Batista, Marinalva Aparecida Guedes dos Santos, 
Marli Giachini, Martins Alencar, Mateus Davidson da Silva Oliveira, Mateus Mucha dos Santos, 
Mateus Nascimento Machado, Mateus Santos Batista, Matheus Antonio Figueira Freire Valadares 
Pinho dos Santos, Matheus Garcia Toquarto da Silva,

Matheus Henrique Duarte Ferreira, Matheus Reis Araujo das Virgens, Mauricio Henrique Oliveira 
Felix, Mauro Odeli Junior, Mauro Pedro Alves Junior, Mauro Vieira, Mayara Maciel Rodrigues de 
Azevedo, Melany Tamires de Oliveira, Michel de Sousa Fini, Michel Silva de Souza, Michele de 
Oliveira Almin, Mikaélly Martins da Silva, Milane de Magalhães Rodrigues Valente, Miles Ferreira da 
Mota, Milleni Eduarda Silva, Moises Ferreira Agostinho, MonitielliCrescencio Alves, Mylena Nunes 
LeyRomani, Nandialla Tais dos Santos Silva, Natalia Santos da Cruz, Natália Vanessa Ferreira, 
Natalicia Fernandes de Carvalho, Nathália dos Santos Lira, Nathalia Sthefanie dos Santos, Nathá-
liaValareto Nogueira, Nathan Miguel dos Santos, Osmar da Silva Rocha, Pâmela Cristina Schiestl 
Portel, Patricia Santos Silva, Patrick Fernando da Silva Teodoro, Paulo Cesar do Nascimento, 
Paulo Cezar Habonski, Paulo Ruy de Lima Nery, Pedro Carlos Juliani Junior, Philipe Henrique 
Alves Barbosa, Priscila Raiane Leandro de Sousa, Rafael Amaral da Silva, Rafael Rodolfo Scarpa, 
Raiane Kelly Santos de Oliveira, Raimundo Ribeiro de Souza Filho, Raphaela Alvim Paletta, Rayane 
do Nascimento Ferreira, Raysa Rebeca Zanatta, Regina da Silva Oliveira, Reginaldo Aparecido 
Ferreira, Reilane Silva Souza, Reinaldo Ruan Victor Mancilla, Renan Vinicius de Souza Teixeira, 
Renato BaldonQuerubino Terra, Renato Batisttella, Renato Claudino Frois, Ricardo Rodrigues de 
Oliveira, Ricardo Vieira Araujo, Rijkaard Henrique Nascimento dos Santos, Rinaldo Arcanjo dos 
Santos, Rita de Cassia Fazolin da Dalt, Rita de Cassia Henrique de Oliveira, Roberta Gomes Amaral 
Camara, Roberto de Barros, Robson Afonso de Lima Freitas, Robson Cleiton dos Santos Simplicio, 
Robson Linhares de Melo, Robson Vieira Sousa, Rodrigo Sousa Ribeiro Nascimento, Rodrigo Tiago 
Silva Gomes, Roger Henrique Marin Soares, Rogerio de Jesus Rosa, Rogerio Luiz Viana Garcia, 
Rogério Pereira Silva, Romário da Silva Anacleto, Romerson Pereira de Matos, Romildo de Moras, 
Ronaldo Borhers Junior, Ronaldo Santos de Freitas, Roosevelt de Paula Ramos, RosalinaOlimpio, 
Rosana Aparecida da Silva, Rosilda Silva Ribeiro, Rosimeri de Lima Barbosa, Ruan Vitor Rocha da 
Silva, Rudimar Silva Moreira, Sabrina de Guimaraes da Silva, Sandra Regina Gonçalves, Sandro 
Rodrigues da Silva, Sara Numeriano Sá Torres, Savio Elias da Silva Palandi, Sawlo de Souza 
Freitas, Sebastião Tomé Gonçalves, Sérgio Moreira, Sergio Reis Gonçalves, Sergio Ricardo da 
Silva, Severina do Ramo Oliveira da Silva, Severina do Ramo Oliveira da Silva, Silvana Aparecida 
Magri Fraga, Silvia Cristina de Moraes Rodrigues, Silvia de Deus Domingos, Simão José dos Santos 
Neto, Simone Cristina Marques da Conceição, Sirlene Schmidt Pazuch, Sócrates Glaucio Duarte, 
Solange Telles da Silva, Suellen Barbosa de Sousa, Suellen Renata de Araujo, Sulamita Viana da 
Costa de Sousa, Sylvio Alexandre da Silva Nunes, Tainara Ferrari Peretto, Tales Rodrigo Borges 
Canuto, Tamara Fernanda de Castro de Barros, Tânia de Souza Brisola, Tássio Hernandes dos 
Santos Oliveira, Tatiane Xavier da Mota Pastor, Thais Barros Fernandes, Thaís Venâncio, Thaizy 
Fernanda Muniz Nascimento, Thales Alexander Ferreira da Silva, Thamires da Silva da Costa, 

Thamiris do Carmo dos Santos, Thawana Raquel Fontes de Oliveira, Tiago Boff Machado, Tiago 
Galvão Bezerra, Tiago Marques, Túlio Batista da Silva, Ubaldo Caetano de Oliveira Neto, Ubirajara 
Alves Pereira, Valdelice Alves de Almeida, Valéria Freitas dos Santos, Valeria Pereira Gomes, 
Valmir de Carvalho Ferreira, ValtairDetofol, Vanderlei Bernardo de Oliveira, Vanderlei Tavares de 
Amorim, Vanderlucia Laurentino da Silva, Vanessa Cristina de Souza Ribeiro, Vania Cristina Silva 
Carvalhais, Vania Silva Amaral Garcia, Verônica Melo Gonçalves, Victor Bruno AraujoNeyhaus, 
Vinicio Guilherme Carvalho Martins, Vinícius de Souza Brito, Vitor Marcos Araújo Targino, Vitor 
Thierre de Jesus da Paz, Viviane Cortez da Silva, Wagner Antunes Cardoso, Wanderson Custodio 
dos Reis, Wanderson Diego Silva Valadão, Washinton Oliveira da Silva, WebertBaldoino da Silva, 
Wesley Adejunio Paulino, Wesley José Paulino, Wiliam Izaias Coelho, Wilker Henrique Soares 
Batista, William Morais, Willian de Amorim Simplício, Willian Nogueira Pinheiro, Wittany Ferreira 
Gomes, Yasmim Peixoto, Zaira Ayane de Oliveira Araujo.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021– UASG925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 22/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (EQUIPAMEN-
TO EM COMODATO), destinado ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital,também poderão ser obtidas pelo site www.central-
decompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00133-8
João Pessoa, 03 de fevereiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMARCA DA CAPITAL. VARA DE FEITOS ESPECIAIS. PROCESSO Nº 0002078-
56.2013.8.15.0021. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 
(VINTE) DIAS. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da vara supra, Dr. Romero Carneiro Feitosa, em virtude 
da Lei, etc., faz saber, a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que se 
processa perante este Juízo a ação de Interdito Proibitório contra os integrantes do Movimento dos 
Sem Terra - MST, acampados na margem oposta da Rodovia BR 101, próximo ao Polo Industrial de 
Caaporã, e que pelo MM. Juiz foi determinada a citação por edital de todos os integrantes do Movi-
mento dos Trabalhadores Sem Terra – MST, interessados não conhecidos e não nominados, para, 
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. E, para 
que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz que o presente edital seja publicado em jornal 
local e órgão oficial. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB, em 03 de dezembro de 2020. 
Eu, Raquel Moreno Santa Cruz, Téc. Judiciário, o digitei. Romero Carneiro Feitosa. Juiz de Direito.

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SÃO JOSÉ DO 
BONFIM – PB

Rua José Ferreira, S/N – São José do Bonfim – PB. CEP: 58.725-000 
CNPJ: 01.612.119/0001-88

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de São José 

do Bonfim, no dia 02 de Março de 2021, no período das 08:00h às 14:00h, na Rua José Ferreira, 
S/N – São José do Bonfim - PB para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado da Paraíba devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da 
Entidade no horário 08:00h as 12:00 horas, no período de 15 (QUINZE) dias a contar da publica-
ção deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na 
Prefeitura, na Câmara Municipal e Secretaria de Agricultura do Município.

São José do Bonfim - PB, 04 de fevereiro de 2021.
ANA PAULA MARTINS CABRAL

Presidente 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA
 EDITAL Nº 002/2021 CC - PROCESSO Nº 004/2021

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/AR/PB, Entidade de direito 
privado, sem fins lucrativos, através da sua Comissão de Licitação e Compras - CLC, instituída 
através da Portaria “E” SENAC/AR/PB Nº 007/2021, torna público A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA 
SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO 
DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2021, cujo objeto 
dessa Licitação é a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Controle 
de Pragas (desinsetização e desratização) mensal e Lavagem e higienização dos Reservatórios de 
agua (cisternas e caixa d’água) semestral, com o fornecimento de todo o material e mão de obra, 
para atender as necessidades do SPUMI e as Unidades Operativas do Senac no Estado da Paraíba: 
Centro de Desenvolvimento Gerencial; Centro de Educação Profissional de João Pessoa; Escola 
Senac de Gastronomia e Hotelaria; Centro de Educação Profissional de Campina Grande e Centro 
de Educação Profissional de Patos, durante o período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável 
por igual período, limitados ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, conforme este edital e seus 
anexos, para o dia 22 de fevereiro de 2021, às 14h, na sala de Reuniões da FECOMÉRCIO, situada 
a Rua Desembargador Souto Maior, 291 – Centro, João Pessoa/PB.

SUPORTE LEGAL: Com base na RESOLUÇÃO CR/SENAC/PB Nº 014/2012, e de acordo com 
as Normas aplicáveis, atualmente em vigor, assegurando-se o SENAC/AR/PB, o direito de cancelar 
parcial ou totalmente a Licitação, em qualquer fase.

AQUISIÇÃO DO EDITAL e seus anexos serão fornecidos pela Comissão de Licitação e 
Compras - CLC, no endereço descrito no rodapé, no horário: 9:30h às 11:30h e das 12:30h às 
17:30h. Informações complementares poderão ser obtidas no telefone: (83) 3208-3173 e e-mail: 
licitacoes@pb.senac.br.

João Pessoa, PB 04 de fevereiro de 2021.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

SENAC/AR/PB

ASSEMBLEIA GERAL DE INSTALAÇÃO DE CONDOMÍNIO
CONDOMÍNIO TAMBABA COUNTRY CLUB RESORT

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

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

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

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

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

• É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na Assembleia Geral ora convoca-
da por procuradores, munidos com procurações específicas, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DA 
CONVENÇÃO CONDOMINIAL;

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

Elisângela Aparecida Resende

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA 
REGIÃO DAS TRÊS LAGOAS NO BAIRRO DO CRISTO, EM JOÃO PESSOA/PB.

GAVUS ENGENHARIA E INCORPORACOES LTDA, CNPJ: 38.662.687/0001-01, torna público 
que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, Processo Nº: 0414/2021, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMI-
LIAR COM 03 UNIDADES, localizado no LOTE Nº 19, DA QUADRA 06, LOTEAMENTO PRAIA DE 
JACUMÃ, CONDE-PB, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO ZQU.

WRV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕESLTDA, CNPJ: 18.922.664/0001-73, torna 
público que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, Processo Nº: 0408/2021, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, 
localizado no LOTE Nº 12-A, DA QUADRA E-04, LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, CONDE-PB, 
SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO ZQU.

WRV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕESLTDA, CNPJ: 18.922.664/0001-73, torna 
público que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, Processo Nº: 0402/2021, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, 
localizado no LOTE Nº 12-B, DA QUADRA E-04, LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ, CONDE-PB, 
SITUADO NO PERÍMETRO URBANO, NA ZONA DE QUALIFICAÇÃO ZQU.

A CONSTRUTORA WJ DANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMAN – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PRA 
CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS SITUADA NA RUA ROBERTO DA COSTA PESSOA LOTE 258, 
QUADRA 221 NO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO.
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