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Nunca deixei de admirar os escritos de Sérgio, principalmente 
pelo que diziam deles, os críticos literários.  Página 10
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Colunas

Conhecer Doistoiévski, a despeito de sua alma indissoluvelmente 
russa, é deparar-se com os grandes dilemas universais.  Página 11
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Quero dar o exemplo de quatro gastos invisíveis que vai servir 
de reflexão para você ir atrás de inúmeros outros.  Página 17
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Governo autoriza R$ 4,4 mi 
em obras em Ingá e Sapé
Anunciadas pelo governador João Azevêdo no ‘Conversa 
com o Governador’, na Tabajara, obras de mobilidade 
urbana irão atender 70 mil paraibanos. Página 3

“Meu Corpo Não É Sua Folia” Campanha 
visa coibir a violência contra a mulher na Paraíba. Página 8

Detran libera agendamentos 
no período de Carnaval
Com ponto facultativo suspenso no estado, usuários terão 
acesso a todos os serviços do órgão para os dias 15, 16 e 17, 
inclusive aos exames para a CNH. Página 7
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Luto na imprensa Admiradores de Martinho Moreira 
Franco comentam o legado deixado pelo jornalista. Página 9

Arthur Lira encaminha reforma 
administrativa à CCJ da Câmara
Presidente garante que envia proposta ainda nesta terça-
feira à comissão. Projeto modifica contratação, promoção e 
demissão no serviço público. Página 15
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De novo! Preços da gasolina, do diesel e do gás de 
cozinha voltam a subir a partir desta terça-feira. Página 18

TCE e TCU fiscalizam vacinação 
nos 223 municípios do estado
Objetivo é saber se as prefeituras estão sendo rigorosas no 
cumprimento da ordem de prioridade para a imunização, 
estabelecida pelo Plano Nacional de Vacinação. Página 13
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José Maranhão perde 
batalha contra covid 
e morre, aos 87 anos
Governador João Azevêdo decreta luto oficial pela morte do senador, que ficou 71 
dias internado em São Paulo, após ser diagnosticado com a doença. Página 4

Inaugurada, ontem, pelo governador João Azevêdo, instalação recebeu R$ 2,5 milhões em investimentos, com vistas a oferecer mais comodidade ao público. Página 17

Procon-PB ganha nova sede no centro de JP
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A pandemia do novo coronavírus tem ocasionado grandes trau-
mas às nações, sendo o maior deles a morte de milhares de pessoas. 
No entanto, a crise sanitária mundial também tem favorecido ações 
que põem em evidência valores humanitários que pareciam esque-
cidos, a exemplo da solidariedade; do amparo aos semelhantes que 
passam por situações difíceis.

O acolhimento que a Paraíba dá aos pacientes vindos do Ama-
zonas, por motivo de colapso no sistema de saúde daquele estado, é 
prova de que o sentimento de pertencimento à terra e povo brasi-
leiros fala mais alto, no momento em que uma tragédia sai da esfera 
do indivíduo e atinge o círculo do coletivo. Negar assistência a com-
patrícios é renegar a cidadania brasileira.

É gratificante testemunhar os entes federados mobilizando suas 
estruturas administrativas, com apoio logístico também da União e 
dos municípios, por meio de várias instituições, a exemplo das uni-
versidades públicas, para garantir que os pacientes amazonenses 
percorram longas distâncias com segurança, sempre ladeados por 
equipes de profissionais da saúde. 

A operação de transportes é complexa - envolve aeronave e am-
bulâncias -, no entanto, precisa transcorrer sem perda de tempo e 
sem sobressaltos, pois o que está em jogo é a vida de cada paciente 
que, sem leito hospitalar no lugar onde mora, tenta restabelecer a 
saúde nos hospitais dos estados que o acolhem. Esta ação humani-
tária dignifica a sociedade brasileira. 

Caso houvesse uma reação egoísta da parte dos estados, que 
resultado isso teria? O país continuaria assistindo a tragédia dos 
amazonenses em estado grave, em decorrência da covid-19, como 
se a calamidade não lhe dissesse respeito; como se as mortes e o 
sofrimento dos familiares das vítimas fizessem parte do enredo de 
um filme de ficção.

Dos governadores e seus auxiliares aos médicos, enfermeiros, 
pilotos e motoristas, estão de parabéns todas as pessoas que, nesta 
hora, empenham o melhor de si para que os conterrâneos do Ama-
zonas recebam a assistência que lhe é devida, como cidadãos bra-
sileiros que são e sentido maior da existência do Sistema Único de 
Saúde, o imprescindível SUS.

Ação humanitária O ‘ombudsman’ do coração
Nos falávamos todos os dias e tínha-

mos uma forma única e especial de trata-
mento, “muy amigo”, inspirada num per-
sonagem do humorista Jô Soares num dos 
seus vitoriosos programas de TV, em mea-
dos dos anos 80. Era o revisor dos meus 
textos, dicionário das minhas dúvidas, 
corretor das minhas palavras, e conselhei-
ro de minhas ações. Elogiava e criticava 
no desejo de orientar e contribuir com o 
meu trabalho e desenvolvimento, pessoal 
e profissional. Trocávamos segredos de 
confessionário e a nossa intimidade, afe-
tiva e intelectual, fazia com que eventuais 
divergências fossem assimiladas como 
adubo às nossas considerações e alimento 
às nossas conversas.

Tinha quase dois me-
tros de altura e um coração 
diretamente proporcional 
ao seu tamanho, onde sem-
pre cabia mais um. A lealda-
de era a característica mais 
forte de sua personalidade 
envolvente e sedutora, ca-
paz de qualquer sacrifício 
para atender um amigo que 
necessitasse   sua presença ou de sua pala-
vra. Afetivo, sensível, generoso, tinha nas 
músicas do Rei Roberto Carlos o roteiro 
de sua própria vida, do amante a moda 
antiga, do moço velho, do último românti-
co, daquele que é do tipo que ainda manda 
flores e que chama de querida a namorada, 
no caso a sua esposa Goretti.

Como pai, abarcava a todos com os 
próprios braços, sob a sua proteção. Não im-
portava que os filhos estivessem crescidos: 
tratava-os como se ainda fossem crianças. 
Preocupava-se com toda a prole e era um 
vigilante da felicidade alheia. Desprendido 
dos valores econômicos e materiais, viveu 
sem ambições, desde que nada lhe faltasse 
para manter a família com dignidade e pu-
desse usufruir a convivência dos amigos e 
os pequenos prazeres que a vida oferece.

Profissionalmente, um craque. Cro-
nista do cotidiano, publicitário imbatível 
em seus textos e frases, um jornalista 
completo que passou por todos os está-
gios da profissão. Revisor, repórter, reda-
tor, editor, chegou a ocupar, a contragosto, 
a Secretaria de Comunicação Social do 
Governo honrado do governador Tarcí-
sio Burity. Levou para a gestão pública a 
integridade que trouxe do berço e o que 
o fez passar incólume por todos os cargos 
que exerceu com invulgar transparência 
e responsabilidade.

A morte de Martinho Moreira Franco, 
apesar do duro golpe, não me pegou de 
surpresa. Vinha acompanhando o seu 

martírio entre idas e vindas 
aos hospitais e consultórios 
médicos. Compartilhava 
suas angústias e comemo-
rava suas breves conquistas 
em sua luta pela vida. Mas, 
no íntimo, sabia que estava 
completando a sua jornada.

Vou tê-lo sempre guar-
dado em meu coração. No 
espaço destinado às pessoas 

mais preciosas, de alma e de caráter. 
Estaremos permanentemente ligados, 
sintonizados pelo espírito, pelas afini-
dades musicais, e pelo amor fraternal 
que nos unia.

O que cabe agora é agradecer por 
tanto carinho e generosidade que me 
inspirava e motivava a me tornar, cada vez 
mais, uma pessoa melhor. E me consola 
saber que a dor de vê-lo partir só é me-
nor do que a imensa alegria que Deus me 
conferiu de tê-lo ao meu lado por tantos 
anos; um homem pleno, que só fez plantar 
o bem e encantou a todos os que tiveram 
o privilégio de sua amizade.

Siga em paz na companhia do Criador, 
‘muy’ amigo. E vá espalhar esse amor con-
tido “nesse coração consciente da beleza 
das coisas da vida” em outros universos.

A batalha de Tavares
A vila de Tavares dista cerca de quatro 

léguas de Princesa. Durante a Guerra de Trin-
ta, foi lá que a polícia da Paraíba ficou cercada 
durante a primavera e o inverno do ano seco. 
Água, nem pra beber. As cisternas secas, os 
cacimbões sem minar água: inútil o tenente 
Costa mandar seus homens descerem e cutu-
car o fundo dos poços domésticos. Em cada 
quintal havia uma cacimba, provavelmente 
aberta pelos braços titânicos de Zé Grosso, a 
ferro. Pois o lençol freático não suporta tiros 
de dinamite, ele se encanta e vai chorar sua 
solidão longe de tiros. Mas Zé Grosso estava 
do outro lado na luta, formando com os ho-
mens do coronel Zèpereira. Era ano de seca.

Aquela guerra era obra cara. Só ali em 
Tavares havia cerca de 500 libertadores 
cercando a vila. No barato, 
400. A polícia dizia que eram 
cangaceiros, mas não havia, 
no Sertão, tanto cangacei-
ro assim. Nem alugando no 
Ceará, na romaria do Padre 
meu Padim. Ele já botou um 
governo abaixo: encheu um 
trem de fiéis e foi para Forta-
leza, depor o governo. O coronel Zèpereira 
quer fazer o mesmo, mas não tem trem. Sua 
tropa tem de ir no lombo de caminhão, ou 
a pé, como quando foi pra Teixeira libertar 
as mulheres Dantas – Dona Ritinha, mulher 
do Doutor Suassuna, Dona Olímpia, irmã de 
Dona Ritinha, mais os principais dos Dantas 
–, todos presos na cadeia de Teixeira, pelo 
sargento Ascendino, o telegrama de Palácio: 
“fuzile todo membro família Dantas encon-
trar arma na mão”.

Dona Ritinha abriu o piano, botou a filha-
rada em forma, e começou a tocar e a cantar 
o Hino de Princesa: “Cidadãos de Princesa 
aguerrida / celebremos com força e paixão 
/ a beleza invulgar desta lida / e a bravura 
sem par do Sertão.../ de nossa terra na defesa 
/ avante sempre, eia, de pé.../ pela vitória de 
Princesa.../ o  nosso orgulho e a nossa fé.../ 
gravemos, no bronze da História... / Foi pre-
ciso sair um grupo de Princesa, comandado 

por Luís do Triângulo, com destino a Teixeira, 
em socorro dos Dantas, e a intervenção do 
clero para a soltura dos Dantas. As paredes 
guardaram o testemunho das balas, legível 
até hoje.

- Vão a pé, evitem a rodagem; vão pe-
las veredas para não cair em emboscada 
– recomendou Zèpereira na partida de seus 
homens. Era uma tropa pequena mas expe-
riente, acostumada a lutar contra cangacei-
ros. Lutou contra Lampião no fogo do Tenório, 
ou fogo de Flores, onde Virgolino perdeu o 
irmão Antônio e o olho direito, atingido por 
um espinho de quipá. Lampião estava escon-
dido atrás de uma moita de quipá quando 
uma bala disparada pela volante de Princesa 
arremessou um espinho contra seu olho. É o 

que diz sua neta Vera Ferreira, 
no livro biográfico “O espinho 
do quipá”. 

Pirão para essa gente, não 
havia farinha que chegasse. 
E a situação da puliça, sitiada 
dentro da vila! Comendo um 
resto de  milho e de feijão que 
encontrara nos paióis de Tava-

res, o maior produtor de feijão do Estado. De 
milho torrado os soldados faziam café. Mas, 
e a água! Um voluntário habilitou-se para ir 
buscar água numa cacimba, à noite. Mas essa 
água estava contaminada com ácido tartári-
co, depositado pelos combatentes de Princesa 
antes de abandonarem a vila.

A polícia tentou sair do cerco pelo sul de 
Tavares, avançando por uma grande forma-
ção granítica chamada Lajedo Bonito. Mas 
foi repelida nessa tentativa. Restava à tropa 
policial o recuo para dentro das paredes da 
vila, perfuradas com seteiras (frinchas). Pa-
redes que foram demolidas internamente 
para interligar as casas umas com as outras, 
pois são todas vizinhas, como quer a arqui-
tetura do sertão. E, no fim do arruado, uma 
trincheira emendava os dois lados da única 
rua, através da igreja de São Jorge – de quem 
se valeu o tenente Costa para sair vivo do 
cerco de Tavares.

 A dor de vê-lo partir 
só é menor do que a 

imensa alegria que Deus 
me conferiu de tê-lo ao 

meu lado   

 Só ali em Tavares 
havia cerca de 500 

libertadores cercando
a vila   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com| Colaborador   
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Obras de mobilidade deverão beneficiar diretamente 70 mil paraibanos com ações de pavimentação e sinalização
O governador João Azevê-

do autorizou, nessa segunda-
feira (8), durante o programa 
semanal ‘Conversa com o go-
vernador’, transmitido em ca-
deia estadual pela Rádio Taba-
jara, as ordens de serviço para 
a travessia urbana de Ingá e de 
acesso ao distrito Renascença, 
em Sapé. As obras represen-
tam investimentos que somam 
aproximadamente R$ 4,4 mi-

lhões, beneficiando diretamen-
te mais de 70 mil paraibanos. 

A travessia urbana no 
município de Ingá irá contem-
plar com pavimentação e sina-
lização as Ruas Floriano Peixo-
to; Venâncio Neiva; Presidente 
João Pessoa; Cleto Campelo; e 
Ludovico de Melo Azevedo. As 
obras têm o objetivo de me-
lhorar e disciplinar o tráfego 
nas ruas e avenidas da cidade; 

oferecer conforto e segurança 
aos motoristas e transeuntes; 
dar um novo aspecto urbano 
na cidade; e modernizar o sis-
tema viário urbano.

Já as obras de pavimen-
tação do acesso à comunidade 
Renascença terão uma exten-
são de 3,5 km e visam promo-
ver o desenvolvimento sus-
tentável da Paraíba; ampliar 
a infraestrutura rodoviária 

estadual pavimentada; assegu-
rar o escoamento da produção 
agropecuária local; e melhorar 
a qualidade de vida da popula-
ção residente no local. 

Estradas da Cidadania
De acordo com o gestor, o 

programa Estradas da Cidada-
nia interliga distritos que são 
importantes economicamente 
nos municípios à malha esta-

dual. “Hoje nós estamos au-
torizando as obras do distrito 
Renascença ligando à PB 0-41, 
o que vai facilitar que toda pro-
dução que sai da região chegue 
ao mercado consumidor. Já a 
travessia urbana de Ingá irá re-
qualificar o Centro da cidade. 
Essas obras geram emprego, 
renda e melhoram a qualidade 
de vida da população”, comen-
tou o governador João Azevêdo.

Governador autoriza obras 
de R$ 4,4 mi para Ingá e Sapé

O PRTB da Paraíba já começou a 
debater internamente a forma-
ção de chapas para a eleição de 
deputados federal e estadual. 
“Começamos as tratativas nesse 
sentido [com lideranças do Es-
tado]”. O partido busca um ob-
jetivo: aumentar a bancada na 
ALPB e “eleger o primeiro depu-
tado federal”, explicou o depu-
tado estadual Eduardo Carneiro.   

De olho em 2022 
A propósito de Raniery Pau-
lino, ele está confirmado 
como vice-líder do governo 
na ALPB, atendendo a convi-
te do governador. “Gosto de 
contemporizar, dialogar. Esse 
meu perfil deve ter motivado 
esse convite. O momento é 
de distensionar”, afirmou. 
Até 2019, o parlamentar era 
líder da oposição. 

“Gesto se paga com gesto”, respon-
deu Raniery Paulino (MDB), ao confir-
mar que irá apoiar a reeleição do go-
vernador João Azevêdo (Cidadania) 
– referia-se ao apoio do gestor esta-
dual à candidatura de Roberto Pau-
lino a prefeito de Guarabira. Numa 
emissora de rádio, disse que atuará 
para que o MDB esteja no arco de 
alianças do governador, em 2022.  

em retribuição 

hervázio sobre permanência Da aliança entre pp e 

ciDaDania: “enxergo na chapa espaço para toDos”

vice-líDer Do governo 

A maioria dos agentes políticos da Paraíba, seja da situação seja da oposição, tem evitado falar so-
bre alianças para as eleições de 2022. E o argumento utilizado para não antecipar esse debate – e, 
admitamos, é muito justificável – diz respeito às demandas da crise epidemiológica causada pela 
pandemia da covid-19. Nessa leitura, entende-se que a união de forças para melhor conduzir o 
enfrentamento da crise e o socorro às camadas mais vulneráveis da população é prioridade neste 

momento e que, portanto, as questões relacionadas às disputas políticas devem ser secundari-
zadas. Contudo, sempre que agentes políticos que têm relação com as eleições são entre-

vistados, o tema vem à baila. Dessa vez, quem foi provocado a falar sobre a eleição do 
próximo ano foi o deputado estadual Hervázio Bezerra (foto), do PSB, que recentemente 
esteve na condição de secretário de Esportes do governo, mas retornou às atividades 
na ALPB. Em entrevista, lhe foi indagado se a aliança entre o Cidadania e o Progressis-
tas, que obteve êxito em João Pessoa, será estendida para a chapa majoritária. “Há 
uma vaga de senador e uma de vice. Enxergo na chapa espaço para todos, tanto do 
grupo do governador quanto do grupo do Progressistas”, opinou. O próprio gover-
nador João Azevêdo afirmou, logo após as eleições do ano passado, que acredita-
va na possibilidade de a parceria entre as duas legendas ser levada adiante.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A coluna perguntou ao deputado federal Frei 
Anastácio porque ele votou a favor da manuten-
ção da aliança entre o PT e o Governo do Estado: 
“O governador continua pautando e defendendo 
as bandeiras consolidadas na aliança. Dessa for-
ma, não há motivo para deixar de apoiar e fa-
zer parte do seu governo”, respondeu. A disputa 
eleitoral de 2020, portanto, são águas passadas.  

anastácio exalta convergência 
política Do pt com o governaDor  

comissões permanentes 

comissão e liDerança 

Somente um fato atípico poderá alterar as indi-
cações para as presidências das comissões per-
manentes da ALPB – a oficialização dos nomes 
ocorrerá hoje. Conforme a coluna registrou no 
sábado, Ricardo Barbosa (PSB) e Branco Men-
des responderão, respectivamente, pela Co-
missão de Justiça e pela Comissão de Orça-
mento, que são consideradas as principais.  

Esta semana, deverão ser anunciadas as indicações 
para as quatro comissões permanentes da Câmara 
Municipal de João Pessoa. Na mais cobiçada, a de 
Constituição e Justiça (CCJ), há uma tendência de 
que Odon Bezerra (Cidadania) se torne o presidente. 
Quanto à liderança do governo, Bruno Farias (Cida-
dania) é um dos cogitados para assumir a função.     
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Educação e inclusão

Centro Estadual de Línguas capacita público LGBT
Foto: Divulgação/SecomPB

O Centro Estadual de 
Línguas da Paraíba está com 
matrículas abertas para ca-
pacitação em idiomas des-
tinada ao público LgBT. As 
aulas terão início no próximo 
mês, inicialmente de forma 
remota, no cursos de Inglês, 
Espanhol, Francês, Alemão e 
Português. Para se inscrever, 
a pessoa interessada deve ser 
assistida pelo Espaço LgBT 
de João Pessoa. 

De acordo com a direto-
ra do Centro Estadual de Lín-
guas PB, Patrícia Martins, o 
número de vagas destinado 
a este público ainda será di-
vulgado na próxima quinta-
feira (11). As aulas, por sua 
vez, começarão no dia pri-
meiro de março. “O período 
de matrículas para o público 
LgBT segue o mesmo tempo 
para todos os alunos, e ter-
mina no dia 20 de fevereiro”, 
completou.

Ela comentou que a par-
ceria com o Espaço LgBT de 
João Pessoa teve início ainda 
no ano passado. E a perspec-
tiva é expandir para o Espaço 
de Campina grande, através 
do curso EAD.

 “Os Espaços LgBT as-
sistem pessoas que estão em 

situação de vulnerabilidade 
e precisam entrar no mer-
cado de trabalho para seu 
próprio sustento. Por isso, 
o Centro de Línguas encon-
trou essa oportunidade de 
ajudá-los com os cursos que 
oferecemos”, destacou Patrí-
cia Martins. 

As aulas serão semanais 
e, conforme a diretora, ocor-
rem de forma online neste 
primeiro semestre, com 1h30 
de aula online com o profes-
sor, além de atividades com-
plementares.

As inscrições podem 
ser realizadas através do 
site para matrículas do Cen-
tro de Línguas: celinpb.wd7.
com.br/matricula-online. Os 
alunos que fazem parte da 
parceria com o Espaço LgBT 
estão isentos de taxas.

Estão sendo 
oferecidos cursos 
de Inglês, Espanhol, 
Francês, Alemão 
e Português sem 
cobrança de 
matrículas ou 
mensalidades 
dos alunos

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Matrículas para novatos seguem até dia 20
Ontem, foi iniciado também 

o período de matrícula para alu-
nos novatos que sejam de escola 
pública municipal/estadual ou 
servidores públicos estaduais. Os 
alunos veteranos que perderam 
o prazo de rematrículas ainda 
podem se matricular, inserindo 
os dados da carteirinha 2020. 
As inscrições seguem até o dia 
20/02/2021 e não é preciso efe-
tuar nenhum tipo de pagamento 
de matrícula ou mensalidade

Os interessados devem as-
sistir o tutorial no Instagram (@

centrodelinguaspb), acessar o 
site, preencher todos os dados 
corretamente (do responsável e 
do aluno), adicionar os seguin-
tes documentos: CPF, RG, foto 
3x4, comprovante de residência 
e declaração de vínculo. E se-
lecionar a turma e horário em 
que irá cursar. 

Os cursos que serão ofere-
cidos pelo Centro Estadual de 
Línguas são: Português, Portu-
guês para Concursos, Redação 
para Concursos, Português 
para o Enem, Redação para 

o Enem, Leitura Adolescente, 
Leitura Adulto, Português EAD, 
Espanhol, Espanhol para Jovens, 
Espanhol EAD, Espanhol para 
o Enem, Francês, Francês EAD, 
Francês para Gastronomia, 
Inglês, Inglês Kids, Inglês Teen, 
Inglês Avançado, Inglês Jovem 
EAD, Inglês Adulto EAD, Alemão 
e Alemão EAD.

Em caso de dúvida ou pro-
blemas, podem escrever para 
os e-mails: centrodelinguaspb@
gmail.com ou secretariace-
linpb@gmail.com.

Acesse o QR-Code para entrar do 
site do Centro Estadual de Línguas  

e fazer sua matrícula on-line

Ordens de serviços são 
para travessia urbana, em 
Ingá, e acesso ao distrito 
Renascença, em Sapé, 
e integram o programa 
Estradas da Cidadania
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Ele estava internado há 71 dias; Governo do Estado, Prefeitura e Câmara Municipal de João Pessoa decretam luto oficial

Após 71 dias de interna-
ção, o senador José Maranhão 
(MDB) morreu na noite de on-
tem, aos 87 anos, em São Paulo, 
vítima das sequelas causadas 
pela covid-19. Ele estava em tra-
tamento na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Villa 
Nova Star, na capital paulista, 
desde a primeira semana do 
mês de dezembro do ano pas-
sado. De acordo com a Agência 
Senado, o corpo de Maranhão 
será enterrado na cidade-natal 
do político, em Araruna. Até o 
fechamento desta edição, não 
havia detalhes sobre o traslado 
do corpo, nem do velório.

Ele foi diagnosticado com 
covid-19 no final do dia 29 de 
novembro, quando da realiza-
ção do segundo turno das elei-
ções municipais de 2020. Antes 
de ser levado em uma UTI aérea 
para São Paulo, Maranhão che-
gou a ser internado no Hospital 
da Unimed em João Pessoa, mas 
na mesma semana seu estado 
de saúde teve um agravamento 
e ele teve que ser transferido 
para a capital paulista.

“José Maranhão não foi só 
meu, Zé Maranhão foi de vocês”, 
disse ontem a desembargadora 
Maria de Fátima Bezerra Ca-
valcanti, com quem Maranhão 
era casado. Além da viúva, o 
senador deixa três filhos, Maria 
Alice, Leônidas e Letícia, além 
de dois netos: José Neto e Maria 
de Fátima.

Homenagens
O governador João Azevê-

do decretou luto oficial de três 
dias na Paraíba. “Uma tristeza 
imensa para todos nós, paraiba-
nos e paraibanas, a morte do se-
nador, ex-governador e grande 
paraibano José Maranhão. Das 
muitas vidas perdidas e histó-
rias desfeitas pela pandemia, 
chega ao fim a trajetória de um 
homem público que dedicou 
sua vida ao nosso estado”, publi-
cou Azevêdo nas redes sociais.

Em nota, o governador lem-
brou que o senador teve uma 
carreira política bastante atuan-
te, se destacando como o político 
que governou a Paraíba por mais 
tempo, cujo cargo exerceu por 
quase três mandatos – um dos 
quais, em virtude da morte do 
governador Antônio Mariz. 

Azevêdo também lembrou 
que entre as obras mais emble-
máticas da sua gestão estão a 
construção do Canal da Reden-
ção, levando água do Comple-
xo Coremas-Mãe D’água para 
projetos de irrigação nas Vár-
zeas de Sousa; e o Hospital de 
Emergência e Trauma Senador 
Humberto Lucena, em João Pes-
soa, referência no atendimento 
às vítimas de queimaduras no 
Estado e no Nordeste.

A Prefeitura e a Câmara 
Municipal de João Pessoa tam-
bém decretaram luto oficial. 
Em nota, o prefeito Cícero Lu-
cena manifestou o seu pesar 
pela morte do líder político com 
quem já teve momentos impor-

tantes em vários anos de carrei-
ra política. “Maranhão manteve 
sua biografia e sua alma limpas 
mesmo diante das incontáveis 
disputas políticas que travou, 
incessantemente defendendo 
as cores do MDB”, citou. 

A Mesa Diretora da Câma-
ra lembrou que o senador, em 
vida, integrava um quadro de 
homens públicos paraibanos 
que deram grande contribuição 
à história política da Paraíba 
e do Brasil, e que chegou a ter 
os direitos políticos cassados 
pelo regime militar, mas voltou 
à atividade parlamentar com a 
redemocratização do país. 

Também em nota, o MDB 
lembrou que, nos cargos pelos 
quais passou,  “nosso ‘Mestre 
de Obras’ deixou suas marcas 
indeléveis em cada rincão da 
Paraíba, as quais serão eterna-
mente lembradas pelas gera-
ções presentes e futuras, seja 
nas moradias, estradas, açudes, 
barragens, iluminações e de-
mais incontáveis obras públicas 
que planejou e executou com 
tanto esmero”.

Até o fechamento desta 
edição, também haviam se ma-
nifestado pesar o Tribunal de 
Justiça do Estado e os senadores 
Veneziano Vital e Nilda Gon-
dim, esta suplente que assume 
a vaga deixada por Maranhão 
no Senado. “Perdemos um ser 
humano incomum, um homem 
de extrema dedicação às cau-
sas paraibanas e ao seu estado”,  
afirmou Veneziano.

Da Redação

Senador José Maranhão morre 
em decorrência da covid-19

Eleito pela 1a vez em 1955, foi deputado, governador e senador

Retorno ao Palácio após a cassação de Cássio

José Targino Maranhão 
nasceu no dia 6 de setembro de 
1933, no município de Araruna, 
no Agreste paraibano, muni-
cípio distante 165 quilômetros 
da capital João Pessoa. Foi em-
presário e advogado, formado 
pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). 

Seu pai Benjamim Gomes 
Maranhão, foi ex-prefeito de 
Araruna, dá nome ao Parque 
Zoobotânico de João Pessoa, co-
nhecido como a Mata do Bura-
quinho, uma reserva urbana de 
Mata Atlântica dentro da capital. 
Sua mãe era a Benedita Targino 
Maranhão, ou dona YaYá, para 
os mais próximos.

Exerceu o mandato de de-
putado estadual quatro vezes 
(1955-1969), foi deputado fe-

deral em três legislaturas (1983-
1995), inclusive durante a As-
sembleia Nacional Constituinte. 
Atualmente, era presidente 
estadual do MDB (Movimento 
Democrático Brasileiro).

Elegeu-se senador pela 
primeira vez em 2003 e ocupou 
o cargo até 2009. Retornou em 
2015 para um mandato de oito 
anos. Era o senador mais idoso 
da legislatura atual e deu entra-
da no Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley, em João Pessoa, em 
29 de novembro, dia do segun-
do turno das eleições municipais 
de 2020

 Exerceu o cargo de vice-go-
vernador e governador em três 
momentos. Em 2018, concorreu 
ao governo da Paraíba pelo 
MDB, e ficou em terceiro lugar, 

com 17,44% dos votos válidos. 
No Senado presidiu a Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida-
dania, CCJ.

Carreira política
Foi eleito deputado esta-

dual 1955 pelo PTB. Por este 
mesmo partido foi releito por 
mais dois mandatos consecuti-
vos. Em 1967, se filiou ao MDB, 
por onde voltou a ser eleito 
deputado estadual, ficando no 
cargo até 1969.

Em 1982, elegeu-se de-
putado federal constituinte, 
voltando a se eleger ao cargo 
em 1986, na legislatura 1987-
1991. Em 1990, voltou a con-
correr a uma vaga de deputado 
federal, sendo eleito para o 
período 1991-1994.

No ano de 1994, foi eleito 
vice-governador na chapa de 
Antônio Mariz, e acabou assu-
mindo a titularidade do governo 
em virtude da morte do titular, 
cerca de dez meses depois de 
ter assumido o mandato de 
governador. Em 1998, disputa 
a candidatura à reeleição ao 
Governo do Estado pelo PMDB, 
onde disputou com o grupo 
liderado pelo então senador 
Ronaldo José da Cunha Lima, 
por seu filho, o então prefeito 
de Campina Grande, Cássio 
Cunha Lima, que queriam indi-
car o nome de Ronaldo para a 
disputa do governo. Com uma 
vantagem apertada, Maranhão 
venceu Ronaldo na convenção 
do PMDB e foi assim indicado 
candidato e eleito com cerca de 

80% dos votos válidos, sendo o 
governador mais votado do país 
naquele ano em termos percen-
tuais. Era a segunda vez que 
assumia o Governo da Paraíba.

As boas relações com os 
Cunha Lima duraram pouco. 
Em 2001, rompeu politicamente 
com a família Cunha Lima, que 
desmontou do PMDB migrando 
para o PSDB. No ano seguinte 
Maranhão renunciou ao Gover-
no do Estado para candidatar-se 
ao Senado obtendo 831.083 
votos, de novo foi o mais votado. 
No Governo do Estado entra em 
seu lugar o então vice-governa-
dor Roberto Paulino, que com 
seu apoio se tornou o candidato 
do PMDB ao Governo, mas foi 
derrotado por Cássio Cunha 
Lima, no segundo turno.

Em 2006, Maranhão dis-
putou novamente o Governo 
da Paraíba, desta vez contra 
o então governador, Cássio 
Cunha Lima, que foi eleito em 
segundo turno à reeleição, 
com cerca de 51% dos votos.

Em 2008, o eleito Cássio 
Cunha Lima foi cassado pelo 
Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba (TSE) por uso indevido 
de programa social em ano 
eleitoral. José Maranhão vol-
tou ao Palácio da Redenção, 
sendo reconduzido ao cargo de 
governador em 17 de fevereiro 
de 2009, por ser o segundo 
colocado nas eleições de 2006.

Findo o mandato e já 

tendo governado a Paraíba 
por três vezes, Maranhão con-
corre novamente ao cargo 
de governador do Estado nas 
eleições de 2010, buscando 
o seu quarto mandato, mas 
foi novamente derrotado no 
segundo turno, dessa vez pelo 
ex-prefeito da capital Ricardo 
Coutinho, do PSB, que obteve 
53,70% dos votos válidos con-
tra seus 46,30%.

Nas eleições de 2012, 
foi o candidato a prefeito de 
João Pessoa pelo PMDB, sendo 
derrotado nas urnas, obtendo 
apenas o quarto lugar e fican-
do de fora do segundo turno 
com uma votação de 69.978 

votos, representando 18,87% 
dos votos válidos.

Em 2014, foi indicado pelo 
seu partido como candidato a 
senador da República, cargo 
pelo qual se elege pela se-
gunda vez com 647.271 votos 
(37,12% dos votos válidoso).

Em fevereiro de 2015, no 
início da nova Legislatura no 
Congresso, foi eleito presiden-
te da mais disputada Comissão 
do Senado: a de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para o 
biênio 2015/2016.

Em março de 2015, assu-
miu a presidência da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cida-
dania (CCJ) e permaneceu no 

cargo até dezembro de 2016. 

Eleições 2018
Tentou um quarto manda-

to de governador pelo MDB. 
Ficou em terceiro lugar, após 
derrota para o candidato go-
vernista João Azevêdo (PSB), 
que venceu em primeiro turno 
com 58,18% dos votos.

Desde 2019 segue seu 
mandato de oito anos como 
senador representante da Pa-
raíba. É membro titular da Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania; da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte; 
e da Comissão de Agricultura 
e Reforma Agrária do Senado.

Segunda 
morte no 
Senado

José Maranhão é a 
segunda vítima de co-
vid-19 entre os membros 
do Senado desde o início 
da pandemia. Em outubro 
de 2020, morreu o se-
nador Arolde de Oliveira 
(PSD-RJ), em decorrência 
de falência múltipla dos 
órgãos, após cerca de um 
mês internado. Arolde era 
o segundo senador mais 
idoso da legislatura, com 
83 anos de idade.

José Maranhão foi internado no dia do segundo turno de votação da eleição municipal, da qual participou ativamente

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Fátima Bezerra faz declaração de amor
Emocionada, a desem-

bargadora Maria de Fátima 
Bezerra gravou um áudio que 
circulou ontem à noite pelas 
redes sociais. Nele, ela dizia 
que gostaria de colocar nas re-
des sociais uma declaração de 
amor, não uma nota de pesar. 
“Eu quero colocar uma decla-
ração de amor para dizer à Pa-
raíba que José Maranhão não 
foi só meu. José Maranhão foi 
de vocês”.

A magistrada prosseguiu: 
“Quantos Natais, quantos ani-
versários, quantas comemo-
rações em família o meu amor 

precisou estar ausente, porque 
tinha compromissos políticos? 
Quantas vezes eu pedia, nas 
festas, toda romântica: vamos 
dançar meu amor?! Vamos cur-
tir essa noite! E ele dizia: Eu 
preciso dançar com as outras 
pessoas, minha filha. Eu sou um 
homem público!”.

Em outro trecho, Fátima 
Bezerra compartilhou a inti-
midade do casal: “O meu ro-
mantismo só podia ser vivido 
aqui dentro de casa, quando 
estava eu e ele, e eu dizia: Eu te 
amo! E ele me respondia: Eu te 
amo muito mais! Maranhão me 

amou incondicionalmente! Per-
doou minhas falhas, compreen-
deu os meus limites e entendeu 
a todas as vezes que eu  não cor-
respondi às suas expectativas”.

Ela encerra dizendo que 
todos os paraibanos fizeram o 
senador Maranhão feliz. “To-
das as vezes que ele era votado, 
todas as vezes que ele era abra-
çado na rua, todas as vezes que 
alguém tirava ‘selfie’ com ele, 
todas as vezes que ele era reco-
nhecido nos recantos desse Es-
tado, lá de Cajazeiras, aqui em 
Cabedelo, e as pessoas diziam: 
Meu pai gosta do senhor!”.



Paraíba
Campanha
A primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, abriu 
ontem a campanha “Meu corpo não é sua folia” de 
prevenção à violência contra a mulher. Página 8
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Reabertura das escolas na Rede Estadual de Ensino ocorrerá de maneira gradual a partir de 1o de março e terá quatro fases

Plano de retomada das aulas 
é publicado no Diário Oficial 
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Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

O Governo do Estado pu-
blicou o decreto que institui o 
Plano Educação para Todos em 
Tempos de Pandemia (PET-PB), 
na edição do domingo do Diá-
rio Oficial do Estado (DOE). O 
documento dispõe sobre o pro-
cesso de retomada das aulas de 
forma presencial dos sistemas 
educacionais e instituições de 
ensino superior da Paraíba. O 
objetivo é garantir o retorno 
seguro às aulas presenciais de 
maneira progressiva a partir da 
adoção do modelo híbrido de en-
sino-aprendizagem. O programa 
será composto por fases, a serem 
executadas semestralmente ao 
longo de dois anos. 

O documento detalha ain-
da protocolos a serem seguidos 
pelas instituições públicas e pri-
vadas e também pelos transpor-
tes escolares. O retorno da Rede 
Estadual de Ensino está previsto 
para o dia 1° de março nas ins-
tituições que ofertam Educação 
Infantil, primeiros anos do En-
sino Fundamental e cursos pre-
paratórios e congêneres. Para as 
que já retomaram as atividades, 
é determinada a adequação às 
normas estabelecidas pelo Go-
verno do Estado. 

Serão quatro fases. Na pri-
meira, as instituições terão que 
trabalhar 70% de Ensino Remoto 
+ 30% de Presencial; na segunda, 
50% de cada modelo de ensino; 
na terceira fase será 30% de Ensi-
no Remoto + 70% de Ensino Pre-
sencial e por fim, na quarta fase, 
10% de Ensino Remoto + 90% 
Presencial. A orientação é para 
que as atividades educacionais 
presenciais considerem a pre-
sença de grupos com no máximo 
50% dos estudantes da turma 
convencional, considerando a 
reorganização das salas de aula 
e o distanciamento social de 1,5 
metros entre os estudantes, para 
isso um rodízio para as aulas pre-
senciais deverá ser obedecido. 

O PET-PB coloca ainda que 
“as progressões das etapas nas 
redes públicas de ensino estarão 
vinculadas a avaliação quinzenal 
obtida a partir de inquérito so-

rológico, realizados nas escolas 
públicas e privadas, que analisará 
o impacto gradual da retomada 
das atividades educacionais no 
território paraibano, consideran-
do o cenário de estabilidade e/ou 
melhora do contexto pandêmico 
na Paraíba e a manutenção da 
estabilidade da prevalência da 
covid-19 nas faixas etárias e ci-
clos educacionais autorizados a 
adotar modelo híbrido”.

Para Odésio Medeiros, 
presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabeleci-
mentos de Ensino Privado da 
Paraíba (Sinepe/PB), o PET-PB 
vai oferecer a segurança que to-
dos precisam em um momento 
de pandemia. “Esse retorno às 
aulas semipresenciais é mui-
to importante porque nós nos 
precavemos do coronavírus”. 
Ele assegurou que as institui-
ções privadas de ensino já estão 
preparadas, oferecendo toda a 
segurança necessária para que 
não haja contaminação e falou 
sobre o momento atual de re-
torno gradativo. “A preocupação 
era se não tivesse voltando nada, 
como foi ano passado, quando 
muitas escolas sofreram as con-
sequências da pandemia. Desse 
modo que está voltando é bom 
para todos”.

O secretário executivo da Se-
cretaria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia da Pa-
raíba (SEECT), Claudio Furtado, 
afirmou que “concomitante ao 
programa de retorno gradual das 
aulas está acontecendo o Plano 
Nacional de Vacinação. E assim 
que as vacinas cheguem ao estado 
será cumprida a vacinação dos 
professores dentro do primeiro 
grupo que já teve a imunização 
iniciada”. 

Acessar através do QR Code o decreto 
completo sobre a retomada das aulas pu-
blicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ano letivo na rede de ensino da capital tem início
Com acolhimento dos alunos, 

integração das turmas, cuidados 
afetivos com estudantes e suas fa-
mílias, além de atividades lúdicas 
para recepcionar os mais 70 mil 
matriculados, foi iniciado ontem, 
o ano letivo 2021 na Rede Muni-
cipal de Ensino de João Pessoa. O 
prefeito Cícero deu boas-vindas 
aos estudantes em vídeo divulgado 
nas redes sociais. A secretária de 
Educação e Cultura (Sedec), Amé-
rica Castro, também deixou uma 
mensagem aos estudantes através 
de uma carta.

 “Hoje iniciamos as aulas do 
ano letivo nos níveis Infantil e Fun-
damental e para jovens e adultos, 
com toda a obrigação do poder 
público municipal. Atingimos o 
número de mais 70 mil alunos, só 
novatos foram mais de 10 mil. Bate-
mos o recorde de 2004 com 67 mil 
estudantes, número que de lá para 
cá só foi reduzido. O importante é 
que cumprimos a primeira etapa, 
que era garantir vagas para todos”, 
declarou o prefeito.

  Ele também reforçou a busca 
constante da gestão pela qualidade 
do ensino. “Agora vamos em busca 
da qualidade, da melhoria do ensi-
no oferecido, com tecnologia, com 
qualificação, com valorização dos 
nossos servidores, com nosso reco-
nhecimento a toda equipe, porque 
dessa forma, de uma forma verda-
deira, vamos garantir a educação 
das nossas crianças e jovens. Boa 
aula e fiquem com Deus”, concluiu 
o prefeito.

 Neste primeiro momento, as 
aulas serão conduzidas de forma 
on-line, através da plataforma 
Google for Education, além de 
orientação por WhatsApp e entrega 
de material impresso. Tudo foi pla-
nejado pela Sedec, como explicou 
a secretária América Castro em 
carta de boas-vindas, para oferecer 
o melhor ensino possível, seguindo 
um horário pedagógico para cada 
componente curricular organizado 
por semana. A secretária também 
enalteceu o trabalho dos profes-
sores, que se qualificaram e estão 

mais preparados para as aulas na 
modalidade remota.

 “Haverá certamente um esforço 
grandioso de todos os profissionais 
da educação e das famílias, mas 
aliado a um aporte pedagógico e 
tecnológico maior, com uso de fer-
ramentas digitais e outras formas 
de mídias. Isto auxiliará o processo 
metodológico das atividades peda-
gógicas não presenciais, em que o 
vínculo com a escola e a aprendiza-
gem dos estudantes subsistam como 
objetivos permanentes e inegociá-
veis”, declarou América Castro.

Entrega de material
Para as famílias que não têm 

acesso à internet, serão distribuí-
dos livros e atividades impressas 
logo nos primeiros dias, seguindo 
todos os protocolos de segurança. 
As tarefas impressas são explicadas 
e orientadas pela própria unidade 
de ensino. Serão entregues para as 
famílias mediante um calendário, 
sendo uma turma por dia para não 
haver aglomeração.

Foto: Ortilo Antonio

Volta às aulas na Rede Estadual de Ensino ocorrerá por etapas de maneira a garantir as medidas de segurança sanitária para professores e estudantes

Vacinação contra covid

Capital se prepara para aplicar segunda dose
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Para completar o ciclo do 
imunizante contra a covid-19, 
os municípios da Paraíba co-
meçaram a receber o montante 
para aplicação da segunda dose 
da CoronaVac, vacina contra a 
covid-19 produzida pelo Insti-
tuto Butantan em parceria com 
o laboratório chinês Sinovac. 
Iniciada no dia 19 de janeiro, a 
vacinação da primeira dose do 
imunizante completa 20 dias 
nesta segunda-feira.

Também ontem, a Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
iniciou a distribuição das doses 
direcionadas para a segunda 
fase de vacinação da Corona-
Vac, que estavam armazenadas. 
Segundo a SES, a orientação é 

que os municípios apliquem o 
imunizante nos profissionais 
de saúde, primeiros a receber 
a vacina, durante a semana. Em 
João Pessoa, a segunda fase da 
vacinação cumprirá os mesmos 
moldes da primeira. Isto por-
que, o público que recebeu a 
primeira dose estava em hos-
pitais e casas de acolhimento 
específicas. Sem, por tanto, a 
necessidade de que essas pes-
soas busquem pontos específi-
cos para a vacinação, explicou 
o secretário Fábio Antônio da 
Rocha Souza.

Até o momento, a capital 
paraibana já imunizou 26.617 
pessoas, de acordo com o portal 
da transparência do município 
que acompanha a aplicação das 
doses.

Neste fim de semana, en-

tre sábado e domingo, o foco 
da vacinação em João Pessoa 
foi para o público idoso aca-
mado acima de 80 anos. Um 
total de 40 equipes compostas 
por técnico, enfermeiro e mo-
torista, foram montadas para 
realizar os atendimentos nos 
domicílios das pessoas que 
realizaram agendamento jun-
to à Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS).

Idosos acamados, com 
idade a partir dos 60 anos, 
e pessoas acima de 60 anos 
com limitação de mobilidade, 
também podem procurar a SMS 
para a realização de cadastro, 
que facilita o agendamento 
posteriormente. A secretaria 
informa que estes grupos serão 
vacinados conforme a distribui-
ção das doses. O agendamen-

to para a vacinação dos idosos 
acamados está sendo feito atra-
vés dos telefones 3214-7219 e 
3214-7971 ou na sede física de 
Serviço de Atendimento Domi-
ciliar (SAD), localizado na Rua 
Miguel Bastos Lisboa, número 
115, no bairro de Miramar.

João Pessoa já recebeu 
26.614 doses de imunobioló-
gicos contra a covid-19. Sendo 
14.764 doses da CoronaVac e 
11.850 da AstraZeneca. Os lo-
tes foram recebidos em 18, 25 
e 27 de janeiro, e direcionados 
para trabalhadores da saúde, 
idosos residentes em casas de 
acolhimento de longa perma-
nência, assim como os traba-
lhadores desses locais, idosos 
acima de 80 anos com restri-
ções específicas e agentes de 
endemias. Também receberam 

vacina os profissionais das Uni-
dades de Pronto Atendimento 
(UPA), Samu-192, Laboratório 
Central de Saúde Pública da Pa-
raíba (Lacen/PB), Instituto de 
Medicina Legal (IML), Serviço 
de Verificação de Óbito (SVO), 
Vigilância Epidemiológica 
Municipal (Viep) e Serviço de 
Atendimento Domiciliar (SAD).

Para manter o plano de 
imunização, a cidade deverá 
receber mais 5.779 doses da 
CoronaVac que foram recebi-
das na tarde deste domingo 
por meio da SES. Segundo 
descrição do documento de 
direcionamento da Secretaria 
estadual, 2.785 serão destina-
das a profissionais de saúde, 
um total equivalente a 6,35%, 
e 2.994 serão para pessoas aci-
ma de 90 anos de idade.

A Paraíba recebeu novas 
56.200 doses da CoronaVac. 
Com o novo montante, o estado 
contabiliza o recebimento de 
223.680 doses do Ministério 
da Saúde. E 71.843 doses apli-
cadas até a tarde de ontem.

Tanto a CoronaVac, quan-
to a AstraZeneca, produzida 
pela Universidade de Oxford 
em parceria com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), de-
pendem da segunda dosa-
gem para garantir a eficácia 
em quem as recebe. Ambas 
possuem um intervalo entre 
doses de 20 a três meses. A 
CoronaVac tem um período 
máximo de aplicação de até 
28 dias após o recebimento 
da pirmeira dose, enquanto 
a AstraZeneca pode ser de até 
três meses.
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Ações para coibir o desrespeito aos protocolos sanitários contra covid-19 também foram realizadas em Santa Rita e Bayeux

PM encerra vaquejada com 
aglomeração em João Pessoa

Pelo menos três eventos, 
um deles era uma vaqueja-
da que se realizava em uma 
granja no bairro do Valentina 
Figueiredo foram encerrados 
pela Polícia Militar, nesse fim 
de semana. Nenhum deles 
obedecia a recomendações 
das autoridades sanitárias e 
muita gente não usava más-
cara e era grande a aglome-
ração de pessoas.

A vaquejada, que reu-
nia mais de mil pessoas es-
tava ocorrendo na noite de 
sábado (6), no bairro do Va-
lentina, em João Pessoa. Ao 
chegar ao local a Polícia Mi-
litar verificou a existência 
de aproximadamente 150 
veículos estacionados nas 
proximidades, inclusive na 
ladeira que liga os bairros 
de Mangabeira e Valentina 
Figueiredo, além de cerca 
de mil pessoas. 

O evento e o proprie-
tário do local onde ocorria 
a vaquejada, apesar de ter 
sido identificado, não foi lo-
calizado e até o fim da tarde 
de ontem não havia se apre-

sentado à Polícia Civil para 
esclarecer a realização da-
quele evento.

O outro evento encer-
rado pela Polícia Militar se 
tratava de uma festa, na ma-
drugada do domingo (7) en-
tre os bairros de Tibiri II e 
Eitel Santiago, no município 

de Santa Rita, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
A festa reunia mais de 100 
pessoas que estavam aglome-
radas e sem máscara. Dois ho-
mens, de 19 e 29 anos, foram 
conduzidos à delegacia. Fo-
ram apreendidas sete embala-
gens com maconha e cocaína, 

além de seis frascos de loló.
Na cidade de Bayeux, 

já na noite do domingo (7), 
a polícia encerrou uma fes-
ta com mais de 300 pessoas 
na praça do bairro Alto da 
Boa Vista. Tratava-se de uma 
competição de Passinho en-
tre jovens. Moradores da área 

acionaram a PM reclamando 
dos riscos do evento para a 
saúde pública. Os policiais 
dispersaram o público e nin-
guém foi detido.

A população pode de-
nunciar festas clandestinas e 
aglomerações ligando para o 
190.

Nas festas encerradas, as guarnições da Polícia Militar encontraram aglomerações; em Santa Rita e Bayeux, participantes consumiam drogas 

Fim de semana tem 109 detidos e 20 armas apreendidas
A Polícia Militar concluiu o 

fim de semana com a prisão e 
apreensão de 109 suspeitos de 
tráfico de drogas, porte ilegal 
de arma, roubo, furto, lesão 
corporal, violência domésti-
ca e outros cinco crimes, nas 
ações e operações realizadas 
em todo o Estado. O balanço 

do trabalho da corporação 
no período foi divulgado pela 
Coordenadoria de Estatística e 
Avaliação (EM/7), na manhã 
dessa segunda-feira (8).

Entre a sexta e noite desse 
domingo (7), foram apreendidas 
23 armas de fogo nas cidades de 
João Pessoa, Santa Rita, Bayeux, 

Pedras de Fogo, Campina Gran-
de, Puxinanã, Boa Vista, Nova 
Floresta, Assunção, São José da 
Lagoa Tapada, Sousa, Taperoá 
e Teixeira. Ainda no período, 19 
veículos com queixas de roubo 
ou furto foram recuperados.

A corporação realizou 
1.677 atendimentos no fim de 

semana e além das ações de 
combate ao crime, a PM atuou 
dispersando aglomerações que 
aconteceram em ambientes pú-
blicos e privados, com destaque 
para três eventos que foram 
encerrados na zona Sul da 
capital e nas cidades de Santa 
Rita e Bayeux.

A delegada Maria do 
Socorro Fausto instaurou 
inquérito para apurar a 
atitude de um homem 
que obrigou seu filho, 
uma criança de sete anos 
a ingerir refrigerante com 
bebida alcoólica e  vai in-
vestigar a informação de 
que ele sofre de proble-
mas psiquiátricos. O caso 
aconteceu na cidade de 
Ingá. A delegada disse que 
o suspeito estava cum-
prindo prisão domiciliar 
devido a outros crimes 
praticados. 

A prisão do homem 
aconteceu no fim de se-
mana quando a polícia 
soube que um homem es-
taria agredindo a esposa e 
obrigado seu próprio filho 
a ingerir bebida alcoólica. 
O menino desmaiou por 
causa da quantidade de 
bebida ingerida. “Ele vo-
mitou sangue e chegou à 
UPA da cidade quase em 
estado de coma alcoóli-
co”, disse um atendente da 
unidade de saúde.

Ele foi preso em fla-
grante pelo policial civil 
Augusto, sendo levado à 
delegacia de Polícia Civil. 
O Conselho Tutelar da ci-
dade acompanhou o aten-
dimento à criança na UPA.

Criança de 
sete anos é 
embriagada 
pelo pai

Polícia Civil localiza caminhão 
roubado em Catolé do Rocha

Um caminhão roubado 
da empresa Alumínio JR, com 
sede na cidade de Catolé do 
Rocha foi recuperado nesse 
domingo (7) por equipes da 
Delegacia de Roubos e Furtos 
e do Núcleo de Homicídios de 
Patos, com apoio de policiais 
civis. O veiculo foi localizado 
na zona rural de Congo, no 
Cariri paraibano.

Segundo o delegado 
Renato Leite, o veículo foi 
roubado por cinco homens 
armados, quando transpor-

tava uma carga de panelas de 
pressão na sexta-feira (5). 

“O proprietário da em-
presa procurou a Delegacia 
de Roubos e Furtos de Patos 
por ter conseguido rastrear o 
veículo e ser a delegacia mais 
próxima para lhe prestar 
atendimento. Com as carac-
terísticas do caminhão, o de-
legado e a equipe de agentes 
de investigações foram até o 
município de Congo e locali-
zou o veículo sem a carga.

Após ter sido encontra-

do, o veículo foi transferido 
para a companhia da PMPB, 
na cidade de Sumé, e “está à 
disposição do proprietário 
para ser restituído”, esclare-
ceu o delegado.

Renato Leite disse que 
a população pode colaborar 
com o trabalho da Polícia Ci-
vil através do disque-denún-
cia, pelo número 197 para 
denunciar os responsáveis 
pelo roubo e lembra que a li-
gação é gratuita e o anonima-
to é garantido.

Segurança

Comarcas terão reforço de 
detector de metal portátil

Todas as comarcas da 
Paraíba receberão novos de-
tectores de metais portáteis, 
como forma de aprimorar o 
controle do acesso de pes-
soas nos fóruns e prédios 
administrativos do Tribunal 
de Justiça do estado. Na Ge-
rência de Segurança Institu-
cional, no almoxarifado do 
TJPB foi realizada a vistoria 
técnica de 91 equipamentos.

A aquisição dos detec-
tores faz parte do projeto 
de Planejamento Estratégi-
co elaborado pela Gerência 
de Segurança. Segundo o 
juiz auxiliar da presidência 

do TJPB e coordenador ad-
junto da Comissão de Segu-
rança do órgão, juiz Rodri-
go Marques, a renovação 
dos detectores de metais 
constitui medida que visa 
a otimizar o controle de 
acesso nos fóruns e unida-
des administrativas do Po-
der Judiciário paraibano.

“A concretização do 
Projeto Acesso Seguro im-
pôs essa modernização, 
garantindo a perfeita afe-
rição da presença de armas 
ou instrumentos ofensivos 
por ocasião da revista pes-
soal, realizada no fluxo de 

entrada dos prédios”, des-
tacou o magistrado.

Rodrigo Marques disse, 
ainda, que, com a chegada 
dos novos aparelhos detec-
tores, fica reforçada a segu-
rança de juízes, servidores, 
advogados, jurisdicionados, 
enfim, de todos que fre-
quentam os ambientes fo-
renses na Paraíba. 

De acordo com o ge-
rente de segurança, coronel 
Gilberto Moura, os detecto-
res são dotados de alarme 
capaz de identificar se uma 
pessoa está portando qual-
quer objeto metálico.

Os detectores de 
metais portáteis 
começaram a ser 
distribuídos com 
as comarcas e 
visam oferecer 
mais segurança 
aos frequentadores 
dos fóruns

Foto: TJPB

A Polícia Rodoviária 
Federal recuperou, nesse 
fim de semana, um veículo 
Fiat Strada roubado, que 
circulava clonado, e apreen-
deu 210 gramas de maco-
nha e cocaína. A ação ocor-
reu durante fiscalização 
realizada na BR 104, em São 
Sebastião de Lagoa de Roça, 
no Agreste paraibano. 

Os policiais abordaram 
o veículo com dois homens. 
O passageiro, de 18 anos, 
informou que o automóvel 

era do seu pai e o condutor, 
de 24 anos, era seu amigo. 
Solicitado, o condutor en-
tregou a documentação do 
veículo. Na fiscalização, os 
policiais encontraram 105 
gramas de maconha e 105 
gramas de cocaína dividi-
das em pequenos pacotes, 
em uma sacola no interior 
do veículo. 

Em consulta aos sis-
temas, constataram tam-
bém que se tratava de um 
veículo roubado em 12 

de janeiro de 2017, em 
Gravatá, Pernambuco. O 
documento do automóvel 
apresentado consta como 
pertencente a um lote de 
cédulas roubado e estava 
adulterado.

Os dois homens foram 
detidos e conduzidos à Po-
lícia Civil em conjunto com 
o material apreendido. 
Eles responderão pelo cri-
me de receptação de veí-
culo e por porte de droga 
para consumo.

PRF recupera carro clonado 
e prende dupla com droga

Fotos: PMPB
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Direção do órgão autorizou a marcação de atendimento após o decreto estadual cancelando o ponto facultativo

Detran libera agendamentos de 
serviços no período de carnaval

A Direção do Departamen-
to Estadual de Trânsito (Detran
-PB), em razão do decreto do 
Governo do Estado, cancelando 
o ponto facultativo nos dias 15, 
16 e 17 deste mês (período de 
Carnaval), liberou o agendamen-
to de todos os serviços do órgão 
para essas datas, inclusive para 
os exames de avaliação dos can-
didatos à obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação – CNH 
(exames médico, psicológico, de 
direção e da Junta Médica).

O agendamento é feito por 
meio do site www.detran.pb.gov.
br, na aba correspondente ao ser-
viço. Entra em Agendamento de 
Serviços, depois Agendar Serviço, 
Tipo de Serviço e escolhe a op-
ção desejada, seja para veículos, 
habilitação ou outros. Feita a 
opção, os próximos passos são 
autoexplicativos, indicando os 
documentos necessários para 
cada um deles e solicitando os 
seus dados pessoais.

Em seguida destaca o local 

e solicita a data e o horário do 
atendimento. Após o usuário 
conferir os dados expostos na 
tela, deve clicar em “Confirmar”, 
para efetivar o agendamento. 
Nesse passo, o sistema mostra 
uma tela de confirmação e gera 
um protocolo; o usuário clica 
em “Imprimir”. Esse documento, 
impresso ou no formato digital, 
deve ser levado ao Detran pelo 
usuário. Sem esse protocolo o 
atendimento não será possível. 
Também é obrigatório o uso de 
máscara.

Para dar uma resposta aos 
usuários e oferecer os serviços 
considerados de imperiosa 
necessidade, desde o início da 
pandemia do novo coronavírus o 
Detran-PB investiu em tecnologia 
e modernizou os seus serviços on
-line. Hoje dispõe de 19 serviços 
na área de veículos e mais 19 na 
área de habilitação, além de res-
sarcimento de taxas, protocolo 
de recursos e outros, todos por 
agendamento por meio do site.

Carol Cassoli 
Especial para A União 

Mesmo com a pande-
mia do novo coronavírus 
e a necessidade de isola-
mento social, as apreensões 
de veículos cresceram em 
2020. O acompanhamento 
estatístico do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito 
(BPTran) revela que, em 
2019 a Paraíba registrou um 
total de 8.843 apreensões de 
veículos, enquanto no ano 
passado este número subiu 
para 9.115. Estes dados re-
presentam um aumento de 
3% nos recolhimentos em 
relação ao ano anterior.

No estado, os veícu-
los com maior registro de 
apreensões são motocicletas 
e ciclomotores que, juntos, 
somam 6.086 recolhimen-
tos. A maioria destes con-
fiscos se deve a falta de uso 
de capacetes de segurança. 
Dentre as principais infra-
ções de trânsito cometidas 
no estado estão, também, a 
condução de veículos não 
licenciados, a direção de veí-
culos sem carteira de habi-
litação ou permissão legal e  
a condução de veículos sem 
equipamentos obrigatórios. 

Apenas em 2020, a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) recuperou, nas rodo-
vias da Paraíba, 469 veículos 
roubados. Destes, 142 esta-
vam irregulares e 327 eram 
adulterados, ou seja, pos-
suíam placa de numeração 
diferente da original. A PRF 

explica que estas trocas são 
efetuadas de maneira crimi-
nosa e seus identificadores 
são alterados. Um exemplo 
comum destas ações ilegais 
é o raspamento do chassi do 
veículo.

A PRF reforça, no entan-
to, que infrações de trânsito 
não implicam diretamente 
no recolhimento do veícu-
lo. Há situações em que o 
veículo é recolhido apenas 
quando o condutor não é 
capaz de solucionar a con-
dição no momento  em que 
sofre a medida administrati-
va. Em vez da apreensão do 
veículo, também pode haver 
a apreensão do documen-
to para que sejam feitas as 
correções necessárias e o 
veículo seja apresentado, 
dentro das condições, em 
até cinco dias úteis nas uni-
dades operacionais da Polí-
cia Rodoviária. As irregula-
ridades que mais provocam 
recolhimento de veículos 
são as mesmas do BPTran. 
O órgão aponta, ainda, que 
as Regiões Metropolitanas 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos possuem o 
maior registro de infrações 
do estado.

Na Paraíba, o BPTran é 
responsável por fiscalizar 
e apreender veículos de 
um modo geral. O Detran, 
por outro lado, só realiza 
apreensões em caso de al-
coolemia e, se durante as 
blitze da Lei Seca, forem 
detectadas outras irregula-
ridades. 

crescem as apreensões 
de veículos na Paraíba

Semob interdita trecho de avenida no centro
A Superintendência 

Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob-JP) vai 
bloquear, hoje, a partir das 
8h30, a Avenida Desembar-
gador Botto de Menezes, no 
bairro de Tambiá. A inter-
dição será necessária para 
a execução de um serviço 

de manutenção na rede de 
esgoto da Companhia de 
Água e Esgotos da Paraíba 
(Cagepa).

Com o bloqueio, os veí-
culos que transitam no sen-
tido Centro/bairro seguirão 
após a Deputado Barreto 
Sobrinho segue pela Ave-

nida Bandeirantes, Avenida 
Gouveia Nóbrega, Elpídio 
Alves da Cruz, Cordeiro Sê-
nior, Avenida Airton Senna 
da Silva, Rua Mardokeu Na-
cre, Fagundes Varela e volta 
ao itinerário normal.

Já no sentido bairro/ 
Centro, os veículos segui-

rão após a Avenida Manda-
caru, entram na Rua Vicen-
te Lucas Borges, Coronel 
Barata, Rua Telegrafista 
Armando Pessoa, Rua De-
putado Tertuliano de Bri-
to, Maria Cândia de Sena, 
Avenida São Paulo e Maria 
Pessoa Caldas, chegando na 

Avenida Epitácio Pessoa.
Agentes de mobilida-

de estarão nos pontos de 
interdição para orientar os 
condutores sobre as opções 
de trajeto enquanto os blo-
queios forem necessários. A 
previsão da companhia de 
água é de que até o final da 

tarde de amanhã a obra seja 
concluída e a via reaberta 
para o tráfego normal.  A 
diretoria de operações da 
Semob recomenda que os 
condutores antecipem e 
planejem suas rotas para 
evitar atrasos em seus des-
locamentos.

PB Rural Sustentável

Projeto cooperar vai lançar novas 
chamadas públicas no mês de junho

No próximo mês de ju-
nho, o Projeto Cooperar lan-
çará novas chamadas públi-
cas para alianças produtivas 
para tecnologias sociais, 
uma nova área dentro do 
PB Rural Sustentável. Essas 
tecnologias sociais terão, a 
princípio, cinco áreas de 
atuação: quintais produti-
vos, barragem subterrânea, 
reaproveitamento de águas 
cinzas, barragem calçadão 
e pequenos kits voltaicos 
para irrigação.

O anúncio foi feito pelo 
coordenador do Cooperar, 
Omar Gama, ontem, du-
rante sua participação no 
programa semanal “Con-
versa com o Governador”, 
transmitido por uma cadeia 
estadual de rádio sob o co-
mando da Rádio Tabajara.

Na ocasião, ele fez um 
balanço das ações do PB 
Rural Sustentável, infor-
mando que oito projetos pi-
lotos das Alianças Produti-
vas, nas áreas da avicultura 
caipira, capribonivocultura 
de leite, mel, fruticultura 
e algodão colorido, serão 
contratados para beneficiar 
os municípios de Apareci-
da, Monteiro, Cabaceiras, 
Picuí, Bananeiras, São Se-
bastião de Lagoa de Roça, 
Juarez Távora e Pombal. 

O governador João 
Azevêdo, após ouvir o ba-

lanço das ações, agradeceu 
à equipe do Cooperar pela 
forma como vem agilizando 
as ações do PB Rural, mes-
mo com um ano completa-
mente atípico. “Mesmo com 
essa limitação, o projeto 
começa a ser implemen-
tado definitivamente em 
2021. Isso é importante e 
eu parabenizo a todos”.

Durante o balanço, 
Gama informou que as de-
mandas para implantação 
de cisternas nas comuni-
dades, mesmo com a pan-
demia, foram consideradas 

uma grande surpresa pela 
equipe técnica do PB Rural 
Sustentável. Segundo infor-
mou, a equipe previa para 
o projeto como um todo 
a implantação de 4,5 mil 
cisternas. “Mas só com as 
demandas on-line recebe-
mos 6.816 pedidos de cis-
ternas”, adiantou.

Omar ressaltou que 
a equipe fez um levanta-
mento também de Passa-
gem Molhada, que con-
tabilizou 160 unidades 
solicitadas; Abastecimen-
to D’água Completo (ADC) 

119; Abastecimento D’água 
Singelo (ADS) 40 e Dessa-
linizadores 15 demandas 
para implantação. Foram 
feitas visitas técnicas aos 
municípios e associações 
que demandaram essas 
quantidades. 

“A princípio realiza-
mos 1.500 visitas técnicas 
para a implantação das cis-
ternas e 24 delas para ADC 
e ADS, e 33 para passagem 
molhada, onde no mês de 
maio estaremos iniciando 
o processo licitatório”, pon-
tuou Omar.

Projeto Cooperar fará novas chamadas públicas para alianças produtivas para tecnologias sociais

Foto: Secom-PB

O Detran-PB modernizou o atendimento e atualmente oferece pelo sistema on-line 19 serviços na área veicular e 19 com relação à habilitação

Foto: Marcos Russo
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Primeira-dama do estado, Ana Maria Lins, participou da solenidade; iniciativa visa coibir a violência contra a mulher

A primeira-dama do es-
tado, Ana Maria Lins, abriu na 
manhã de ontem a 3ª edição 
da campanha “Meu corpo não 
é sua folia” em solenidade que 
ocorreu de forma on-line. Mes-
mo sem a realização das festi-
vidades do carnaval, em razão 
da pandemia  provocada pelo 
novo coronavírus, o foco este 
ano, é alertar e fazer com que 
a mulher saiba se defender da 
violência doméstica acionan-
do a polícia ou a justiça. A ação 
também orienta a população a 
ficar em casa durante o perío-
do do reinado de Momo.

De acordo com Ana Lins, 
“a campanha é de extrema im-
portância para prevenir e coi-
bir crimes de importunação 
sexual e violência de gênero. É 
mais uma iniciativa para orien-
tar sobre a violência doméstica 
e informar a população sobre 
como denunciar e buscar aju-
da. Neste momento, estamos 
intensificando a proteção para 
mulheres em vulnerabilidade, 

ampliando a Patrulha Maria da 
Penha, que oferece apoio e se-
gurança para um recomeço de 
vida, e redobramos a atenção 
neste carnaval, cancelado de-
vido à pandemia. Antes de re-
primir e punir é preciso evitar 
que crimes contra as mulheres 
aconteçam. A nossa união de 
forças pode salvar a vida de 
muitas mulheres”.

O Governo da Paraíba 
tem intensificado o trabalho 
na proteção das mulheres em 
situação de vulnerabilidade, 
ampliando ações a exemplo 
da Patrulha Maria da Penha, 
entre outras, que visam dar 
às vítimas da violência, um 
recomeço. 

“Neste momento quere-
mos reforçar o compromis-
so e atenção às paraibanas 
que tanto precisam do nosso 
apoio, para sair do ciclo de 
violência. Mais do que punir 
e reprimir, precisamos evitar 
que crimes aconteçam. Por 
isso, é necessário que a socie-
dade se una nessa luta pela 
vida, pela paz e pela liberdade. 
Nesse carnaval, fique em casa, 

se cuide e proteja sua família. 
Lembre-se sempre, violência 
contra a mulher é crime”, des-
tacou a primeira-dama.

O lançamento da cam-
panha “Meu corpo não é sua 
folia” foi transmitido do audi-
tório do Espaço cultural josé 
Lins do Rego, na capital. A 
ação é uma iniciativa da Rede 
de Proteção às Mulheres em 
Situação de Violência na Pa-
raíba (Reamcav), coordenada 
pela Secretaria de Estado da 
Mulher e da Diversidade Hu-
mana, Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa 
Social e conta com o apoio da 
Associação Folia de Rua, entre 
outras parcerias.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Campanha “Meu corpo não 
é sua folia” é lançada em JP

Vigilância da sociedade é essencial para prevenir o feminicídio
A secretária da Mulher e 

da Diversidade Humana do 
Estado, Lídia Moura, disse que 
a campanha “Meu corpo não 
é sua folia” foi criada para 
“pedir socorro à sociedade, 
porque a maioria das mulhe-
res que sofreram feminicídio 
não utilizaram as ferramentas 
oferecidas pelo estado”. Ela 
acrescentou que “ou seja, elas 
não estavam inseridas na rede 
de proteção. E temos informa-
ções que alguém que sabia da-
quela violência que ela sofria, 
não fez nenhuma denúncia. 
Não respeitou aquela vida. 
Mas deveria ter ligado para 
os números 190, 123 ou 180 
para salvá-la. Todos precisam 
saber que a mulher precisa de 

ajuda para sair de uma relação 
abusiva”.

Ela informou que a vio-
lência é o mal que afeta as 
mulheres no mundo inteiro 
e revelou que o Brasil é o 
quinto país que mais mata 
mulheres no mundo, e que 
está na primeira posição do 
país que mais mata mulhe-
res trans. “Essa é uma marca 
vergonhosa, que precisamos 
trabalhar muito para mudar. 
Também sabemos que 61% 
das mulheres que são assassi-
nadas no Brasil são negras. É 
um índice que também precisa 
ser mudado. Para as mulheres 
que sofrem violência, o lar é 
o lugar menos seguro para 
elas”, afirmou.

Lídia Moura acrescentou 
que “temos estatísticas que du-
rante a pandemia a violência 
contra a mulher aumentou e o 
poder público teve que dar res-
postas. Uma delas foi a Patru-
lha Maria da Penha, que teve 
suas rotas de monitoramento 
estendidas para 24h e a cria-
ção da Casa de Abrigamento 
Provisório, que não parou de 
atender durante a pandemia”.   

Segundo a juíza Graziela 
Queiroga, coordenadora da 
Mulher em Situação de Vio-
lência Doméstica e Familiar do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, 
uma das principais mensagens 
dessa campanha neste ano 
é para que todos se divirtam 
em casa com seus familiares. 

“Sejamos leves apesar de tudo 
que vivemos, caso contrário 
tudo fica mais difícil. É duro 
falar de violência contra a 
mulher, porque muitas morre-
ram porque disseram não ao 
relacionamento. Precisamos 
hastear a bandeira do respeito 
e seguirmos essa caminhada”, 
afirmou.

A coordenadora das Dele-
gacias Especializadas de Mu-
lheres, Maísa Félix de Araújo, 
afirmou que a campanha é 
clara: “não é não”. “O que 
não tem remédio pode ser 
evitado quando você utiliza 
as ferramentas que o estado 
oferece. Precisamos fortalecer 
e incentivar a mulher que sofre 
violência. O vizinho, o primo, a 

prima, a amiga e os familiares. 
Enfim, todos que sabem que 
alguma mulher sofre violência 
em casa com um príncipe que 
virou sapo, precisa ser denun-
ciado por agressão, desabafou 
a delegada”. 

Maísa Félix completou: “A 
maioria das mulheres é ata-
cada e violentada no interior 
de seus lares, por maridos, 
companheiros ou irmãos. Por 
este motivo, precisamos res-
gatar o respeito e a dignidade 
das mulheres utilizando as 
ferramentas que estão à dis-
posição de todos”. Para casos 
de violência contra a mulher 
as denúncias devem ser feitas 
para os números 197, 190, 
123 ou 180.

Lançamento da campanha teve a participação de representantes de vários órgãos que lutam pelos direitos da mulher

Foto: Secom-PB

“Meu corpo não é sua folia” 
ganhou música e letra de 

Fuba, interpretada por Madu 
Ayá. O jingle está disponível 
nas plataformas de música 

como Deezer e Spotify.

com o tema “Fraterni-
dade e Diálogo: compromis-
so de amor”, a Arquidiocese 
da Paraíba estará lançando 
na Quarta-Feira de cinzas 
(17), na Basílica de Nossa 
Senhora das Neves, em joão 
Pessoa, a campanha da Fra-
ternidade Ecumênica 2021. 
O lançamento acontecerá 
às 9h na Missa das cinzas, 
que será celebrada pelo 
arcebispo da Paraíba, Dom 
Manuel Delson. 

Segundo o coordenador 
da campanha na região, pa-
dre Egídio de carvalho Neto, 
este ano a empreitada nos 
chama para o diálogo com 
compromisso de amor com 
o lema “cristo é a nossa Paz: 
do que era dividido, fez uma 
unidade”.

Para o padre Egídio, a 
campanha deste ano convo-

ca as pessoas a respeitarem 
a opinião dos outros. “Atual-
mente, uma pessoa que per-
tence a uma corrente ideo-
lógica, não quer aceitar a 
política ideológica do outro. 
E esse comportamento que 
ameaça até a democracia, 
mostra que o radicalismo 
nos leva à falta de unidade e 
de compromisso com o diá-
logo”, destacou. Ele enfatiza 
que todos “nós precisamos 
dialogar mais em todos os 
setores, principalmente com 
a família, porque a divisão 
só gera violência, e não po-
demos mais viver com esse 
tipo de atitude”. 

Padre Egídio informou 
ainda, que este ano, a cam-
panha não será apenas da 
Igreja católica, mas será de 
todas as igrejas de deno-
minações cristãs. “Ela nos 
convoca ao diálogo e diz 
que cristo é a nossa paz. Diz 
também que de tudo que 

era dividido, jesus fez uma 
unidade. A campanha está 
chamando a sociedade para 
que ao invés de nos dividir, 
possamos nos unir cada vez 
mais”, afirma.

A confederação Na-
cional dos Bispos do Bra-
sil (cNBB), que promove a 
campanha da Fraternida-
de, tem percebido que nos 
últimos tempos as pessoas, 
os grupos e até mesmo as 
famílias estão se dividindo. 
Para o padre Egídio, é per-
ceptível como a intolerância 
está reinando nas relações 
humanas. “O pior é que 
muitas vezes essa intole-
rância se torna uma arma 
de violência. As pessoas não 
suportam viver com aquilo 
que é diferente delas. Daí 
vem o racismo, o preconcei-
to contra pessoas de outras 
etnias, ou de outras nações, 
raças e cores”.

Então, tudo aquilo que 

é diferente vem se tornando 
uma ameaça, e o que é uma 
ameaça, o outro tem que 
destruir. “Essa intolerância 
está se transformando em 
algo que é violento demais. 
Então a campanha da Fra-
ternidade 2021 está nos 
chamando para o diálogo”, 
afirmou. 

Quaresma
Ele explicou que a Quar-

ta-Feira de cinzas marca o 
início de um tempo litúrgico, 
denominado de Quaresma. 
Que são 40 dias que nos se-
param do dia da Páscoa, dia 
da Ressurreição de jesus 
cristo. “Trata-se do evento 
mais importante do calendá-
rio litúrgico cristão, porque 
representa a grande vitória 
da vida sobre a morte, ou 
seja, a ressurreição do Filho 
de Deus”.

O texto-base da cam-
panha, a exemplo dos anos 

anteriores, foi elaborado 
pela cNBB, com o intuito de 
demonstrar que o diálogo é 
o melhor testemunho para 
os cristãos. Dessa maneira, 
destaca que jesus nos en-
sina a seguir pelo caminho 
da unidade na diversidade, 
em um mundo marcado por 
casos de intolerância em di-
versos aspectos.

A campanha tem a fi-
nalidade de “convidar co-
munidades de fé e pessoas 
de boa vontade para pensar, 
avaliar e identificar cami-
nhos para a superação das 
polarizações e das violên-
cias que marcam o mundo 
atual. O cartaz da campanha 
faz referência ao formato de 
uma ciranda. Ou seja, todos 
juntos, de mãos dadas, man-
tendo a mesma direção, sem 
diferenças sociais, raciais e 
econômicas”.

A Missa da Quarta-feira 
de cinzas abre o Tempo da 

Quaresma, período intenso 
de preparação para a maior 
festa dos cristãos: “A Pascoa 
do Senhor. Um período de 
quarenta dias em que os re-
ligiosos fazem reflexões, je-
jum, penitência e oração em 
preparação para a Páscoa”.

Na Quaresma, afirma 
o padre Egídio, “a Igreja al-
meja que nos unamos mais 
intimamente ao Mistério 
Pascal de Nosso Senhor je-
sus cristo, mistério que in-
clui sua Paixão, sua morte e 
sua gloriosa Ressurreição”. 
E para dar início à Quares-
ma acontece a tradicional 
na catedral Basílica de Nos-
sa Senhora das Neves, no 
centro da capital, a Missa 
das cinzas será celebrada 
no dia 17, às 9h, com a co-
locação das cinzas na fron-
te dos fiéis. As cinzas têm 
significado bíblico, que nos 
lembra que somos pó e ao 
pó voltaremos.

Igreja Católica vai debater a falta de união
José Alves
zavieira2@gmail.com
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Incentivo à cultura
Funjope e classe artística falam sobre o Sistema Municipal 
de Cultura de João Pessoa, Lei criada para democratizar e 
pluralizar a participação social na área. Página 12
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Amigos falam sobre o legado de Martinho Moreira Franco, um cronista de humor sutil que aprendeu a “ler” as pessoas

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Jornalismo paraibano dá adeus 
a um dos seus maiores mestres

Família, jornalismo e amigos eram as paixões de Martinho 
“O maior legado é o pró-

prio nome que ele deu e tudo 
que esse nome representa 
para a família e os colegas de 
imprensa”, disse uma das filhas 
de Martinho Moreira Franco, 
a jornalista Luiza Franco. “Ele 
sempre foi pai e mãe para a 
gente e tinha dedicação, humil-
dade e ética que não conheço 
igual e nos formou através do 
seu exemplo. Era um ser apai-
xonante”, acrescentou.

Luiza Franco admitiu ain-
da ser muito difícil falar sobre 
seu pai, por causa da carga 
emocional, mas se dispôs a 
continuar revelando como era 
Martinho Moreira Franco como 
ser humano e profissional. 
“Meu pai amava a vida e tinha 
três grandes paixões: a família, 
o jornalismo e os amigos, além 
de gostar do ‘Rei’ Roberto Car-
los”, enumerou.

Ela ainda agradeceu pelas 
homenagens que vêm sendo 

prestadas ao seu pai por ami-
gos, autoridades e instituições. 
“A honestidade era o principal 
de tudo e ele viveu assim a vida 
inteira”, comentou a filha. 

Outra paixão de Martinho 
era a Sétima Arte. Nos anos 
1960, o jornalista e crítico de 
cinema Paulo Melo foi um dos 
fundadores, junto com o pro-
fessor (e posteriormente maes-
tro) Pedro Santos (1919-1993), 
do Cineclube Charles Chaplin, 
no colégio Liceu Paraibano, em 
João Pessoa. “Martinho era 
um jovem com seus 16 ou 17 
anos de idade, quando iniciou 
conosco no Cineclube. Apesar 
de ter passado apenas dois a 
três anos, era um colaborador 
efetivo, discutindo inclusive 
os filmes que poderiam ser 
exibidos”, recordou. “Nos três 
números da revista Borrão de 
Cinema que publicamos, ele 
escreveu em todos, dando sua 
importante contribuição”.

Atualmente radicado no 
Distrito Federal, Melo confes-
sou que ainda está muito aba-
lado com a morte de Martinho, 
de quem era amigo há mais 
de 60 anos. “Embora eu esteja 
morando em Brasília, nunca 
deixamos de manter contato e 
sempre que ia anualmente a 
João Pessoa nos encontráva-
mos”, disse.

Para Paulo Melo, Martinho 
era uma pessoa inteligente, 
de muito talento, bom senso e 
discernimento, virtudes que o 
fizeram um repórter especial. 
“Como correspondente de 
veículos de imprensa, como 
o jornal O Globo, demonstra-
va muita acuidade e era um 
observador muito arguto dos 
fatos, o que colocava em suas 
matérias”, elogiou. “Como cro-
nista, eu o considero portador 
de um texto muito saboroso e 
envolvente. Ele escrevia com o 
coração”, finalizou.

Foto: Arquivo A União

Segundo a filha, Luiza Franco, “a honestidade era o principal de tudo e ele viveu assim a vida inteira”
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Uma das principais características 
do jornalista e escritor nas suas 
crônicas era o bom humor, algo 
raro no gênero

Para um mestre das crônicas na 
Paraíba, Martinho Moreira Franco 
era um igual. “Martinho tinha uma 
característica que poucos tiveram, 
nem Luiz Augusto Crispim (1945-
2008), que era um grande cronis-
ta, tinha: o humor sutil”, analisou o 

jornalista, cronista e escritor Gon-
zaga Rodrigues. “Ele escrevia com 
muito bom humor e era isso o que 
mais agradava o leitor. Era um ho-
mem muito bem informado e sabia 
ler não só os jornais, mas também o 
rosto da gente”.

Amante do cinema e da música 
(especialmente de “realezas”  como 
Roberto Carlos e Elvis Presley), o 
jornalismo paraibano ficou mais 
pobre com a partida de Martinho 
Moreira Franco, que fazia parte  dos 
colunistas do Jornal A União, e mor-
reu aos 74 anos, no último sábado 
(dia 6), na cidade de João Pessoa.

O sentimento ainda é de como-
ção, entre outros que, igualmente, 
compartilhavam dessa mesma ami-
zade, a exemplo do artista plástico 
Flávio Tavares. “Martinho é o brilho 
eterno da lucidez de uma vida. Ele 
foi doce até o final, pois sabia que o 
mais importante foi amar os amigos 
até o fim da vida. Essa foi a sua mar-
ca. Era um diplomata, no bom sen-
tido, e um eterno romântico”, disse 
o amigo.  

Gonzaga Rodrigues, ainda cons-
ternado, lamentou a morte de Marti-
nho Moreira Franco. “Tivemos uma 

amizade de 50 anos de contatos 
diários e afinidades. É uma 

perda não apenas para 
a cultura paraibana, 

mas nacional, pois 
foi correspondente 

da revista Veja e 
do jornal O Globo. 
Martinho tinha 

muita perspi-
cácia e sabia 

analisar, de 
forma pro-

f u n d a , 
como pro-

fissional 
na im-

p re n -
s a . 
V a i 

fazer grande falta”, disse o jornalista 
e escritor, que também é colunista 
de A União. 

Flávio Tavares também res-
saltou as qualidades de Martinho 
como pessoa. “Era de alma cristali-
na e um ser amável”, disse ele, que 
ainda lembrou dos momentos em 
que partilhavam do convívio na Rua 
das Palmeiras, atualmente Rua Ro-
drigues de Aquino, em Jaguaribe, na 
capital paraibana. “Martinho tinha 
uma coreografia de vida fantástica 
e, junto com meus familiares, brin-
cávamos e conversávamos sobre 
vários assuntos. Passei a gostar de 
crônicas lendo os textos de Antônio 
Barreto Neto, o “Barretinho” (1938-
2000), e Martinho Moreira Franco”, 
relembra o artista. 

Nas palavras do artista plástico, 
a obra de Martinho “é impecável, so-
bretudo do ponto de vista das crôni-
cas. Era de uma poética claridade e 
incursionou pelo bom humor, o que 
é uma raridade. A sua vida profissio-
nal é pública e notória, tendo passa-
do por muitos governos estaduais e 
conseguido a simpatia, por exemplo, 
de governadores como Pedro Gon-
dim (1914-2005), Tarcísio Burity 
(1938-2003), Antônio Mariz (1937-
1995), Ronaldo da Cunha Lima 
(1936-2012) e até do atual governa-
dor, João Azevêdo”, afirmou Tavares.

Em nota e nas redes sociais, o 
governador João Azevêdo tambem 
lamentou a morte de Martinho. 
Além de amigo, João Azevêdo era 
admirador do jornalista muito an-
tes de ocupar o cargo de governa-
dor do estado. “Pertencente à antiga 
geração do jornalismo paraibano, 
Martinho Moreira Franco era um 
dos colaboradores de A União e 
profissional bastante respeitado no 
meio jornalístico e cultural. Ele se 
destacava pelo seu talento na arte 
de escrever, mas também pela sua 
simplicidade e postura. Repórter 
por essência e excelência, prezava 

pela verdade da informação, ensi-
namento passado para todos os que 
tiveram a oportunidade de iniciar 
a carreira ao seu lado. Um exemplo 
a ser seguido por esta geração e as 
vindouras”.

 Outra longa amizade compar-
tilhada por décadas, o escritor e 
advogado Waldir Porfírio também 
comentou sobre o legado do saudo-
so paraibano. “Martinho era um dos 
grandes textos do jornalismo parai-
bano”, definiu; “Nos anos 1960, ele 
começou a escrever sobre cinema 
e, depois, viria a escrever discursos 
para governadores. Tinha um texto 
simplesmente formidável”.

Waldir Porfírio contou que 
Matinho Moreira Franco e outros 
jornalistas e intelectuais costuma-
vam se reunir nas terças-feiras, 
em vários recantos de João Pessoa. 
“Primeiramente no Restaurante La 
Veritá, depois na Tenda do Camarão 
e, em seguida, no Bar do Ricardinho, 
no Jardim Luna. Martinho era um 
cara para cima, tinha umas cortadas 
muito legais durante as conversas, 
mas não brigava com ninguém e 
conseguia passar incólume por to-
das as correntes. Era uma figura fe-
nomenal e extraordinária”.

De acordo com Porfírio, ao lado 
de Gonzaga Rodrigues, Martinho é 
um dos mestres da crônica da Paraí-
ba. “Nos textos que escrevia coloca-
va detalhes que ninguém conseguia 
ver, só ele”, observou.

A diretora de Rádio e TV da Em-
presa Paraibana de Comunicação 
(EPC), Albiege Fernandes, contou 
que conheceu Martinho Moreira 
Franco em 1983, na PBTur, quando a 
instituição funcionava no Centro de 
João Pessoa. “Ficamos muito amigos 
e tinha um caráter irreverente. Era 
um amigo com quem não convivia, 
mas era um amigo. Foi uma perda 
tão imensa, porque eu mesma esta-
va acreditando na recuperação dele 
e já o tinha na conta dos recupera-
dos. Martinho morreu muito novo, 
com 74 anos, e tinha uma mente 
fervilhando de ideias. O Jornal A 
União perdeu um grande colabo-
rador”, apontou Albiege, que ainda 
está comovida com o falecimento 
do amigo.
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Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Desde os meus primeiros passos no jornalismo 
(final da década de 1960) já escutava o nome de Sér-
gio de Castro Pinto. Na Faculdade de Direito também, 
pois fomos quase contemporâneos, mas nossos en-
contros mais produtivos foram nas famosas mesas de 
bar da década de 1970. Depois, com minha trajetória 
paralela de professor e promotor de justiça, fomos 
nos encontrando uma vez ou outra. Mas nunca deixei 
de admirar os escritos de Sérgio, principalmente pelo 
que diziam dele os críticos literários nos jornais da 
capital. Só mais tarde, pude ler Domicílio em Trânsito 
e Zôo Imaginário.

Em 1997, participei de um concurso de poesias, 
promovido pelo Esporte Clube Cabo Branco, concor-
rendo com três poemas. Para minha honra, a Comis-
são Julgadora contava com os nomes de Luiz Crispim e 
Sérgio de Castro Pinto. Por ocasião do lançamento do 
meu livro de memórias (Missão Cumprida: história de 
minha vida) mencionei o fato e publiquei o poema ven-
cedor, Gabiões. Isso facilitou, mesmo em plena pande-
mia, minha reaproximação com Sérgio. E tive a alegria 
de receber um pacote com cinco livros do amigo.

Acho que a poesia e a crítica literária de Sérgio 
são tão densas que não se pode ler sua obra, sem ler 
o que os críticos disseram sobre ela. E aqui destaco 
João Batista de Brito, com Signo e imagem em Castro 
Pinto, e Hildeberto Barbosa Silva, com Sanhauá e O 
pó dos sábados. A carreira literária de Sérgio é mui-
to rica: Gestos lúcidos (1967); A ilha na ostra (1970); 
Domicílio em trânsito e outros poemas (1983); O cerco 
da memória (1993); A quatro mãos: poemas (1996); 
Longe daqui, aqui mesmo: a poética de Mario Quintana 
(2000); Zôo imaginário (2005); O cristal dos verões: 
poemas escolhidos: 40 anos de poesia (1967-2007); A 
flor do gol (2014); O leitor que eu sou (2015) e Folha 
corrida (2017). 

Mas, gostaria de me ater aqui a duas obras: uma 
do poeta, A flor do gol; outro, da sua filha Maria Ce-
cília, sobre o poeta: Sérgio de Castro Pinto: 70 anos 
de vida e 50 de poesia. O livro A flor do gol (edição 
Escrituras) é uma coletânea poética envolvida pela 
magia do futebol e pela genialidade de craques como 
Leônidas, Garrincha, Didi, Vavá e Jairzinho. “Sérgio 
de Castro Pinto como que arma seu esquema tático 
no gramado do verso, e, valendo-se de rápidas fintas 
metafóricas, percorre o primeiro e o segundo tempos 
do lirismo, com dribles, passes e lançamentos voca-
bulares que culminam nos mais surpreendentes gols 
de seu jogo poético”, colhe-se da apresentação de Hil-
deberto Barbosa Filho. Destaco também os poemas O 
Gato e O poeta e esta lua. Aí a verve de Sérgio faz “gato 
e sapato com o leitor” e nos encanta com “luas turca, 
trânsfuga e gambiarra da ponta do seixas”.

Já na bio-bibliografia que recebeu de presente 
de sua filha está o resumo da sua vida, da sua poe-
sia, da sua crítica literária. Ali depõem amigos, es-
critores renomados, poetas, professores e literatos 
diversos. É um retrato em 453 tons, pois as páginas 
desta obra não dizem mais do que a verdade, não ex-
pressam mais do que o dever de se enaltecer uma 
obra de tal envergadura. 

Maria Cecília abre a coletânea com o poema O 
poeta septuagenário, de um lirismo gritante: “o poeta 
arrasta os pés e tropeça nos versos de pé quebrados; 
o poeta não mais se inspira; o poeta só inspira cui-
dados”. Quiçá, o amigo Sérgio possa comemorar seus 
100 anos de vida e 80 de poesia!

Obra de Sérgio 
de Castro Pinto

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

Fernando
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Puxa vida! Hoje é domingo, e, en-
quanto escrevo esse pequeno carinho 
de despedida, lembro que os domin-
gos eram dias de ler os seus textos 
Martinho. Penso em muitas coisas 
enquanto todos choramos a partida 
desse homem dos amigos e da músi-
ca de Roberto Carlos, que virou uma 
estrela luminosa neste último sábado 
– Martinho Moreira Franco.

Conheci Martinho nos tempos do 
Lyceu. Ele namorando Goreti Vieira, 
sua primeira mulher. Martinho fazia 
parte da juventude que morava pela 
Rua da Palmeira ou suas imediações. 
Frequentador da casa de Dr. Arnaldo 
Tavares e D. Otaviana e dos Melquía-
des. Mas, naquela época, eu só tinha 
15 anos e a convivência era de longe. 
Depois, jamais esqueci quando do 
falecimento prematuro de Goreti, 
aos 27 anos. Fiquei impactada com a 
imagem daquele homem enorme, aos 
prantos e aos frangalhos no velório, e 
com três filhos pequenos para criar. 
Chorei junto!

A vida seguiu e Martinho encontrou 
um outro amor, ironicamente de nome 
Goreti também. Família grande e amo-
rosa, que ele tanto se orgulhava.

Só na última década (2011/12) 
que nos reaproximamos. Ele, um en-
tusiasta e incentivador do meu texto. 
E eu, sua leitora desde O Norte; textos 
de cinema, de opinião, de música, e 
de tantas coisas. Sempre me dizia 
que não era cronista! E vibrava com 
os meus textos do cotidiano. Assim 
como tantos amigos, também rece-
bia os seus vídeos nostálgicos sobre 
a década de 1960 ou dos cantores 
da época (o último foi dos Renato e 
Seus Blue Caps, agora em janeiro). 
Por conta dele e de Silvio Osias, fui 
no último  show de Roberto Carlos 

no Forrock. Sozinha, e sentada numa 
cadeira de plástico e mal acomodada, 
cantei de garganta trêmula, os hits do 
rei. Depois agradeci.

Martinho era um poço de carinho 
para com os amigos. Uma unanimi-
dade. E foi homenageado como pode 
durante a sua vida, e desde esse sá-
bado, quando da sua morte, pela sua 
honestidade, integridade, simplicida-
de, profissionalismo, humor mais que 
genuíno e certeiro, texto de excelência 
e rigor, trânsito no poder ou pelas 
tantas redações por onde passou; toda 
uma geração de gente da área cultural, 
artística e boêmia.

Era um nostálgico assumido e 
melancólico pelo passado. O Lyceu, 
o cineclube, D. Amaury e as aulas de 
francês; as atrizes, o cinema, suas pre-
dileções de músicas, do tempo, e dos 
amigos. Sempre que um se despedia 
da vida, me ligava assustado e triste 
para noticiar. E foi assim que soube, 
no ano passado, da sua enfermidade, 
mas não sabia da gravidade e delibe-
radamente, não quis saber dos deta-
lhes. Imaginava que fosse sério. Mas 
mesmo assim, continuávamos a nos 
falar, e até o dia 26 de janeiro último, 
recebi mensagens suas esperanço-
sas de que estava bem, se tratando, 
e seguindo bravamente. Mas fiquei a 
pressentir coisas findas quando pelos 
últimos dias, houve um silêncio que só 
ontem se explicou – lutava pela vida. 
E enquanto eu fui ali tomar um banho 

de mar, recebi com muita tristeza, pela 
amiga comum, e prima Mariângela 
Sitonio, a notícia que não queria. Mar-
tinho partira! E ali mesmo, por entre o 
sal de lágrimas minhas e das ondas do 
mar, me despedi dele.

Ano passado, antes da pandemia, 
tivemos a oportunidade de nos encon-
trarmos em almoços coletivos com 
alguns amigos comuns. Foram brindes, 
comilanças, boas risadas e a sua alegria 
com um copo de cerveja gelada que 
compartilhamos com esses amigos 
queridos. Uma celebração à vida, que 
tive a chance de vivenciar com essas 
pessoas especialíssimas. Rendeu crôni-
ca! Os bons encontros que uma mesa, 
um copo, e um abraço nos dão.

Aquele homem grande, gigante 
de tamanho e generosidade, partiu e 
deixou os seus amigos de coração par-
tido. Inimaginável ficará uma partida 
de futebol aos domingos; a música 
de Roberto Carlos; o cinema e Marie 
Laforêt (assim me chamava, por me 
achar parecida com a atriz francesa, 
também in memoriam); seus tantos 
e queridos amigos, muitos que tam-
bém já não estão mais por aqui como: 
Marcos Tavares, Luís Augusto Crispim, 
Milton Nóbrega, Carlos Oliveira, Go-
retti Zenaide, Ana Laura Caldas, Goreti 
Vieira, só para citar alguns. 

Eu me junto às saudades de toda 
a sua família (Meus Sentimentos) 
e inúmeros amigos (em especial à 
Gonzaga, Juca Pontes, Ângela Bezerra, 
Flávio Tavares, Paulo Melo, Marcos 
Melquíades, Albiege Fernandes, Ma-
lanja, Silvio Osias, e Ipojuca Pontes), 
pra te desejar luz  e ficar aqui, com um 
vazio grande e sem os costumeiros 
comentários tantos sobre os  nossos 
textos domingueiros.

Muitas Saudades, querido!

Martinho
 Aquele homem grande, gigante 

de tamanho e generosidade, partiu 
e deixou os seus amigos de

coração partido 

Martinho, Elvis e o cinema
Artigo André Cananéa 

andrecananea@epc.pb.gov.br

Estava me preparando para escrever esta coluna sobre 
um disco, ou um filme, como de praxe, quando soube da mor-
te do mestre Martinho Moreira Franco, no sábado passado. 
Jornalista querido, gostava muito desses dois assuntos e, 
portanto, me senti impelido a escrever sobre ele, como forma 
de celebrar seu legado à seara da cultura, da arte e do entre-
tenimento. Afinal, com Martinho, aprendi que há o ouvinte 
mais que atento da música, e o fã de cinema que enxerga além 
das imagens.

Não lembro a data exata que conheci Martinho. Sei que 
faz muito tempo. É quase certo que eu me lancei na frente 
dele e me apresentei, ainda um jovem aprendiz do jornalis-
mo, como costumava fazer com os mestres das 
letras que aprendi a admirar quando entrei no 
curso de Comunicação Social da UFPB, nos 
anos 1990.

Vez ou outra, nos encontrávamos e batía-
mos papos rápidos sobre jornalismo, cinema 
e música. Leitor voraz dos diários de João 
Pessoa, não era raro que me ligasse na redação 
do Jornal da Paraíba para ponderar alguma 
informação no caderno de cultura (que eu 
editei por muitos anos), ou comentar 
sobre um lançamento de disco que eu 
costumava escrever – é bem vivo na 
minha memória quando ele me ligou 
para saber onde comprar o CD If I 
Can Dream, álbum póstumo de Elvis 
Presley - de quem ele era fã - que 
embalava alguns sucessos do Rei 
com arranjos de orquestra sinfônica, 
pois tinha lido uma resenha que eu 
fiz e se interessara pelo álbum.

MMF era cinéfilo, e apaixonado 
por um bom faroeste. Ano passado, 
me ligou para sugerir uma pauta 
sobre cineclube para o Correio das 
Artes, pedido que atendi de pronto, 
escalando outro grande jornalista 
para a tarefa, o repórter Alexandre 
Nunes, que também perdemos re-
centemente. Um dos principais atores 
do movimento cineclubista da Paraíba, 
Martinho preferiu enviar um artigo a ser 
entrevistado. O texto está na edição de 
setembro de 2020 do CdA.

“Nunca houve um cineclube como o 
Charles Chaplin”, começava o texto de MMF, 
que ainda no primeiro parágrafo assinalava: 
“(...) nenhum exerceu papel e influência tão 

marcantes na formação de uma consciência crítica entre 
espectadores de cinema da cidade. Ser um espectador com 
esse tipo de consciência, aliás, ganhou roupagem de mantra 
depois de o cineclube do Liceu Paraibano ensinar que cinema 
também se aprende no colégio”.

Entre os textos que publicou no jornal A União até outu-
bro do ano passado, escreveu reminiscências sobre a sétima 
arte, e também artigos e crônicas, cujo conjunto é um dos 
mais deliciosos e notáveis que passaram pelo jornal recen-
temente. Em uma de suas derradeiras produções, partiu da 
reabertura de salas de cinema em Campina Grande, durante a 
pandemia, para discorrer, com nostalgia, sobre os cinemas de 
antigamente.

Escrevia às quintas e domingo. Seu último texto, Mil e 
uma utilidades, data de 25 de outubro de 2020. Com misto 
de humor, nostalgia e preocupação, MMF escrevia sobre o 
fechamento de um jornal impresso, e terminava com uma 
piada: “O editor do jornal ligou para a igreja. Queria con-
firmar se o presidente da República iria assistir à missa 

do domingo. Neste caso, pedia permissão para enviar uma 
equipe destinada a fazer a cobertura. O padre res-

pondeu: – O presidente não virá, mas Deus 
estará presente. Seria suficiente para V.S.ª 

enviar sua equipe?”
O veterano jornalista, cronista e ra-

dialista descobriu um tumor maligno na 
cabeça em novembro. Recebi a notícia 
com choque. Veio a falecer na manhã do 
dia 6 de fevereiro de uma cirurgia para 
desobstruir o intestino (leia mais na 
pág. 9). Alguns dias antes, no dia 18 
de janeiro, me enviou uma mensagem 
extremamente afável aniversário, que 
cai no mesmo dia que a filha dele, Luí-
za Franco, também jornalista: “Duas 
ilustres personalidades do jornalismo: 
o amigo e Luiza. Parabéns pra você, 

pela data e pela companhia, para quem 
a recíproca é verdadeira”, escreveu, en-
cerrando com a imagem de um coração, 

o popular “emogi”.
Martinho Moreira Franco foi um grande, 

não só na altura, mas também no talento, no 
coração e no afeto.

Foto: Arquivo pessoal

Martinho, além de jornalista e cronista, 
foi um dos principais atores do movi-
mento cineclubista da Paraíba

Foto: Edson Matos

Poeta Sérgio de Castro Pinto, autor de ‘A flor do gol’, dentre outras obras



Cultura

O tempo é um fio bastante frágil. 
Um fino fio que à toa escapa. 
(O menino poeta. Henriqueta Lisboa)

Na longa jornada pelos caminhos da literatura in-
fantil, alguns livros me marcaram fortemente e são reli-
dos com frequência. O primeiro deles foi um livro presen-
teado por meu pai – Histórias para crianças. Nessa fase 
ainda não sabia ler e toda noite meu pai lia uma daquelas 
histórias, havia uma que ele tinha predileção e era sem-
pre repetida, a história de uma menina que se recusou a 
receber cola de uma colega em uma prova de fim de ano. 
Ele me apontava como exemplo a ser seguido. 

O segundo livro de que me recordo foi A Chave do 
Tamanho, de Monteiro Lobato. Em texto publicado em 
Memórias rendilhadas: vozes femininas, em parceria com 
Yó Limeira, já contei como esse livro chegou as minhas 
mãos: foi um presente que recebi na passagem do meu 
oitavo aniversário. Conservo esse livro até hoje. Nessa 
época já lia com desenvoltura e desejei muito ser Emí-
lia, queria ser independente e autoritária como aquela 
boneca, mas a minha realidade era bem diferente, auto-
ritária era minha mãe e eu me contentava em ser apenas 
uma simples leitora. 

Outros livros infantojuvenis foram sendo acresci-
dos com o passar dos anos. Um deles foi O Diário de Anne 
Frank. Essa paixão juvenil foi tão intensa que hoje tenho 
várias edições desse livro. Ultimamente descobri ver-
sões desse diário em quadrinhos e adquiri alguns. Mania 
de colecionadora de livros. 

Além dos livros infantojuvenis que tomam grande 
parte das minhas estantes, há autores preferidos.  Hou-
ve um tempo que comprava tudo que Ziraldo publicava, 
depois a escolha recaiu em Lygia Bojunga Nunes, em se-
guida Ana Maria Machado e veio Bartolomeu Campos 
de Queirós que se encantou, mas deixou livros eternos e 
cheios de ternura.  

Dos autores citados, escolho o livro preferido de 
cada um. De Ziraldo, O menino maluquinho; de Lygia Bo-
junga Nunes, A bolsa amarela; de Ana Maria Machado, 
Bisa Bia, Bisa Bel.  Difícil dizer qual é o meu preferido en-
tre os livros de Bartolomeu Campos de Queirós, são tão 
bons, tão poéticos... arrisco e fico com dois: Para criar 
passarinho e Até passarinho passa. 

 Ziraldo afirmou certa vez que se inspirou na sua pró-
pria infância para escrever O menino maluquinho, mas o 
personagem tem muita semelhança com a boneca Emília, 
de Lobato, é travesso e inteligente.  O desenho do cartunis-
ta colocando ventos nos pés do menino, pernas enormes, 
macaquinhos no sótão (cabeça), o texto poético e jocoso, 
tudo isso reunido deixa qualquer leitor apaixonado.

Raquel, a protagonista de A bolsa amarela, tinha ma-
nia de guardar tudo dentro de uma bolsa amarela, uma 
bolsa que havia sido de uma tia rica e que não tinha mais 
serventia. Raquel colecionava as coisas mais disparata-
das e gostava de conversar com os objetos. Era uma me-
nina com a cabeça cheia de imaginação.  

Bisa Bia, Bisa Bel é uma maravilhosa aventura pelo 
mundo interior da menina Isabel que convive fraternal-
mente com três gerações distintas de mulheres. Passa-
do, presente e futuro se intercalam em um matizado que 
parece “pura fantasia” e “pura realidade psicológica”. Um 
retrato da bisavó e uma tarefa escolar de História vai 
motivar todo o desenrolar da narrativa. 

Os dois livros de Bartolomeu falam de passarinhos. 
O primeiro, Para criar passarinho, recebeu belíssimas 
ilustrações de Walter Lara, é um texto filosófico que nos 
faz refletir sobre o fluir do tempo e a efemeridade da 
vida.  É leitura que recomendamos para os momentos de 
aflição, de pandemia, ele transmite paz e tranquilidade.

Novamente o autor recorre aos passarinhos para fa-
zer uma associação com a vida humana. Até passarinho 
passa é a história de uma amizade entre um menino e 
um pássaro que visitava a varanda forrada de ladrilho 
xadrez, frio e limpo de sua casa. Todo dia de manhã o 
menino esperava a visita do amigo que vinha, não pelas 
migalhas de pão deixadas no piso, vinha para aquecer a 
paisagem. Um dia, o menino não o encontrou vivo e sal-
titante como sempre, viu apenas um pequeno embrulho 
de penas, o coração ficou miúdo, tentou convencer-se de 
que tudo era engano, o passarinho estava imóvel e pela 
primeira vez aquele menininho sentiu que tudo passa na 
vida, “até passarinho passa”.  

Esses livros são leituras recorrentes, alguns  povoa-
ram a minha infância, outros estiveram presentes em 
minhas aulas de literatura infantil, hoje moram nas mi-
nhas lembranças e me cativam com suas histórias cheias 
de poesia e de encantamento. Eles me fazem sonhar e 
voltar a ser criança. 

Nota literária
Parabéns à escritora paraibana Marília Arnaud,  

vencedora do Prêmio Kindle de Literatura com o livro O 
Pássaro Secreto. Foram inscritas mais de 2.400 obras iné-
ditas e na última quinta-feira foi divulgado o resultado 
final. É mais uma vitória dessa paraibana que se destaca 
no cenário das letras brasileiras.

Livros
inesquecíveis 

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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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 Prince/
Mulher-Maravilha (Gal Gadot) está em 1984, 
durante a Guerra Fria, entrando em conflito 
com dois grande inimigos: o empresário de 
mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a ami-
ga que virou inimiga, Barbara Minerva/Mu-
lher-Leopardo (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.

Terror produzido pelos EUA e França, ‘O Mensageiro do Último Dia’ tem única sessão diária em João Pessoa

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

A miserável e claus-
trofóbica vida de Raskólh-
nikov, envolta aos delírios, 
sentimentos de culpa e 
remorso, autopiedade e 
revolta, até a remissão e a 
transformadora experiên-
cia do amor, fazem de Crime 
e Castigo o livro mais im-
pactante que tive o prazer 
de ler. E reler.

Foi o ponto de par-
tida para a descoberta 
da obra de Fiódor Dois-
toiévski que, a cada leitura 
ou releitura, enriquece, 
transforma, atormenta e 
inquieta o espírito. 

Acreditem. Ninguém 
sai ileso das páginas do 
escritor russo.

Conhecer Doistoiévs-
ki, a despeito de sua alma 
indissoluvelmente russa, 
é deparar-se com os gran-
des dilemas universais: 
a natureza humana e as 
imposições legais; o livre 
arbítrio; o bem e o mal; a 
compaixão e a revolta; a 
fé e a desesperança.

São questões que se 
manifestam através das 
personagens de suas obras, 
que, para estudiosos do 
escritor, nem mesmo são 
personagens apenas, mas 
a representação, o vislum-
bre e o questionamento do 
mundo que se apresenta 
diante delas.

Raskólhnikov, Mi-
chkin, Dmitri, Nastasya, 
Arkadi são, assim, ins-

trumentos nas mãos do 
romancista russo para 
mergulhar nos mistérios 
da mente humana, mas 
também para questionar o 
sistema político, a exclu-
são social, o individualis-
mo. Temas que fazem da 
obra do russo um debate 
sempre tão atual.

De alma inquie-
ta, Doistoiévski usou a 
literatura também como 

meio de falar sobre seus 
próprios tormentos. O 
escritor experimentou 
grandes transformações 
ao longo da vida. De re-
volucionário socialista a 
defensor da Igreja Ortodo-
xa, enfrentou a prisão por 
conspiração contra o czar, 
a “quase-morte” diante de 
um pelotão de fuzilamen-
to, trabalhos forçados na 
Sibéria, além da epilepsia, 

que lhe acometera após o 
sofrimento no exílio.

A angústia diante da 
iminência da morte, aliás, 
teria sido um divisor de 
águas em sua maneira de 
enxergar a vida e, portanto, 
de escrever. É do período 
pós-Sibéria que nascem as 
chamadas “grandes obras” 
do escritor: Crime e Castigo 
(1866); O Idiota (1869); 
Os Demônios (1871); e Os 
Irmãos Karámazov (1880). 
Todas disponíveis em tra-
dução direta do russo para 
o português assinada por 
Paulo Bezerra, paraibano, 
considerado atualmente 
como o maior tradutor da 
língua materna de Fiódor 
Doistoiévski.

Mas, nenhuma obra 
do escritor russo é pe-
quena. Ler O Duplo, Noites 
Brancas, Memórias do 
Subsolo, O Adolescente ou 
qualquer outro romance, 
conto ou novela de Dois-
toiévski é permitir-se ao 
deleite.

Considerado o pai do 
existencialismo na litera-
tura, o escritor é também 
biografado como jornalis-
ta, filósofo e ativista políti-
co. Casou-se duas vezes e 
teve quatro filhas. Nascido 
em Moscou, em 11 de 
novemvro de 1821, Fiódor 
Doistoiévski morreu em 
São Petesburgo, em 9 de 
fevereiro de 1881, exata-
mente há 140 anos.

Artigo Nara Valusca
naravalusca@epc.pb.gov.br

Como não amar Doistoiévski?
Imagem: Divulgação

Considerado o pai do existencialismo na literatura, há 140 anos morria Doistoiévski



Cultura

Funjope e classe artística falam sobre a lei recentemente sancionada pela Prefeitura de João Pessoa

A partir da regulamen-
tação da Lei Ordinária nº 
14.118, de 19 de janeiro de 
2021, o Sistema Municipal de 
Cultura (SMC) de João Pessoa 
deve, entre seus principais 
objetivos, possibilitar um 
maior diálogo entre poder 
público e classe artística da 
capital através de conferên-
cias municipais, realizadas 
periodicamente. A norma está 
disponível na edição nº 1773 
do Semanário Municipal).

Segundo Pedro Paz, da 
assessoria de comunicação 
de Marcus Alves (presidente 
da Funjope), “o objetivo do 
sistema é democratizar e 
pluralizar a participação so-
cial nas tomadas de decisão 
no campo da cultura”.

Deve-se esperar o SMC 
enquanto uma plataforma 
para diálogo entre poder 
público e classe artística 
da capital paraibana. “Pro-
vavelmente o SMC tornará 
a política cultural de João 
Pessoa mais participativa e 
inclusiva, garantindo mais 
diversidade, pluralidade 
e visibilidade às diversas 
manifestações culturais 
existentes”, continua Pedro 
Paz. “Na pandemia, o setor 
cultural foi um dos mais afe-
tados. Embora a Lei Aldir 
Blanc tenha cumprido esse 
papel, se houver algo pare-
cido no futuro, o SMC terá 
muito mais capacidade de 
articulação e de tomada de 
decisão rápida”, conclui.

Joana Alves, presidente 
da Associação Cultural Ba-
laio Nordeste (ACBN), ana-

lisa a regulamentação da lei 
como uma vitória para as 
culturas populares de João 
Pessoa. “A gente vem lutan-
do por essa lei há alguns 
anos, estivemos mobilizan-
do ações durante esse tempo 
e parabenizo a atitude da re-
gulamentação”, comenta ela.

Para a presidente do 
ACBN, as associações como 
um todo dependem muito 
da política pública. “É im-
portante termos essa contri-
buição para que seja aberto 
um espaço e que possamos 
dialogar a cultura com mais 
comprometimento. Acredi-
to que isso possa resultar 
em boas novidades. Agora 
temos uma diretriz na qual 
podemos nos basear e isso 
deve reverberar. Existe uma 
prerrogativa de que os artis-
tas estão se empoderando, 

e a partir do momento em 
que temos uma lei regula-
mentada é de se esperar que 
ela seja executada. Estamos 
conquistando espaço e que-
remos exercê-lo”.

Edson Pessoa, presi-
dente da Liga das Quadri-
lhas Juninas de João Pessoa, 
compartilha do sentimento 
de Joana Alves e vê a regula-
mentação da lei como uma 
ferramenta importante para 
que as culturas pessoenses 
tenham um maior incentivo, 
principalmente as culturas 
populares. “Estamos acos-
tumados a ver uma cultu-
ra de eventos em que sua 
maioria conta com as cul-
turas populares, mas não 
se tem o hábito de valoriza-
ção a essas manifestações. 
Os grupos indígenas, por 
exemplo, que têm projetos 

riquíssimos, não têm acesso 
aos caminhos para alcançar 
uma maior visibilidade”.

Pessoa analisa que é 
necessário um maior en-
tendimento desses grupos. 
“Precisamos que o poder 
público ouça, debata com as 
classes culturais da cidade 
e coloque em prática os an-
seios de todos. Temos uma 
grande cadeia produtiva em 
relação à concepção de figu-
rino e adereços, por exem-
plo. Existe uma cultura mui-
to rica que precisa de uma 
maior valorização”. Ainda 
de acordo com o presidente 
da Liga de Quadrilhas Juni-
nas, o SMC deve facilitar a 
promoção de culturas popu-
lares que antes tinham pou-
co acesso ao diálogo com o 
poder público.

Neste período de pan-

demia,  a realização de 
quadrilhas juninas se viu 
prejudicada considerando 
a impossibilidade de aglo-
meração. “A única coisa que 
nos movimentou foram as 
lives”, garante Edson Pessoa. 
“Mas estamos realizando 
reuniões com o número de 
participantes reduzido e 
cumprindo todos os pro-
tocolos de segurança para 
buscar um novo entendi-
mento e sabermos de que 
forma devemos conviver du-
rante os próximos meses. 
Acredito que a gente deve 
se reinventar e possa trans-
mitir por live uma pequena 
amostra, mas ainda não é 
como a gente gostaria que 
fosse, infelizmente. É para 
preencher um pouco e não 
deixar a energia das quadri-
lhas juninas morrer”.

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Sistema Municipal é criado para 
democratizar o setor da Cultura

Edição: Audaci Junior            Editoração: Bhrunno Fernando
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Para representantes da Liga das Quadrilhas Juninas 
de João Pessoa (esq.) e da Associação Cultural Balaio 
Nordeste (acima), a Lei Municipal que funcionará como 
ramificação do Sistema Nacional de Cultura (SNC) dará 
maior visibilidade às manifestações populares

Foto: Rafael Passos/Divulgação

‘Painel Funesc’

“Carnaval antirracista” será tema da edição de hoje
“Carnaval antirracista: Presen-

ças negras, indígenas e ciganas na 
Paraíba” é o tema do ‘Painel Funesc’ 
desta terça-feira, com transmissão 
ao vivo pelo canal oficial da institui-
ção no YouTube (/funescpbgov), a 
partir das 19h. A edição especial é 
fruto de uma parceria entre a Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba e 
a Secretaria da Mulher e Diversida-
de Humana (Semdh).

A edição terá como mediado-
res Mariana Uchôa (ativista, his-
toriadora e membro da Funesc) e  
José Roberto da Silva (gerente exe-

cutivo de Equidade Racial da Sem-
dh, mestre em educação e ativista 
negro). Já os convidados serão Ma-
ria Jane Soares; Luciene Tavares; 
Juscelino Tabajara; Jéssica Marins; 
e Jadiele Berto.

A ação, que faz parte da campa-
nha ‘Por uma Paraíba Antirracista’, 
da Secretaria da Mulher e Diversi-
dade Humana, visa trazer reflexão 
acerca da presença dessas popu-
lações na Paraíba, chamar atenção 
para o uso de fantasias que tentam 
retratar esses povos, além de enal-
tecer a contribuição do Carnaval 

musical e suas manifestações na 
tradição do nosso Estado.

Maria Jane Soares é cigana da 
etnia Calon, pedagoga, fundadora e 
representante da Associação Comu-
nitária dos Povos Ciganos de Con-
dado Paraíba (Ascocic); quilombola 
da Comunidade Caiana dos Criou-
los (Alagoa Grande-PB), Luciene 
Tavares é professora, graduada em 
Pedagogia, pós-graduada em Psi-
copedagogia e mestranda no Curso 
de Formação  em Professores pela 
UEPB; já Juscelino Tabajara é artesão 
indígena, agricultor, pescador, gra-

duado em Antropologia pela UFPB 
e ativista do movimento indígena 
Tabajara do Litoral Sul da Paraíba; 
Jessyca Marins é cientista social e 
mestre em Antropologia Social, am-
bas pela UFPB. Pesquisadora vin-
culada ao Observatório de Políticas 
Culturais da Paraíba (Observacult). 
Desenvolve pesquisas no campo do 
patrimônio cultural, cultura popu-
lar, performances e festas populares; 
por fim, Jadiele Berto é ativista no 
Movimento de Mulheres Negras e 
Agente de Direitos Humanos do Cen-
tro João Balula/Semdh.

Da esq. para dir.: os debatedores serão a cigana Calon Maria Jane Soares, a quilombola Luciene Tavares, a antropóloga Jessyca Marins, a agente de direitos humanos Jodiele Berto e o indígena Juscelino Tabajara

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse o
canal oficial da Funesc

no Youtube

Foto: ACBN/Divulgação
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Ofício conjunto é encaminhado aos prefeitos, que deverão responder questionário sobre execução do plano de imunização

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
e o Tribunal de Contas da 
União (TCU) vão fiscalizar 
todo processo de vacinação 
contra a covid-19 nos 223 
municípios paraibanos, prin-
cipalmente no que diz respei-
to ao cumprimento da ordem 
de prioridade de imunização 
estabelecida no Plano Na-
cional de Operacionalização 
da Vacinação elaborado pelo 
Ministério da Saúde.

O ofício conjunto enca-
minhado aos prefeitos, com 
os questionários para avaliar 
a gestão municipal relacio-
nada à execução do Plano de 
Vacinação, foi assinado na úl-
tima sexta-feira (5) pelo pre-
sidente do TCE, conselheiro 
Fernando Catão, e pelo secre-
tário do Tribunal de Contas 
da União na Paraíba, Márcio 
Fernando Sueth.

Na primeira fase, será 
encaminhado um questio-

nário com 15 perguntas aos 
prefeitos para verificar se as 
administrações locais estão 
seguindo os planejamentos 
federal e estadual para a apli-
cação das vacinas. Os formu-
lários serão acompanhados 
por um ofício e devem ser 
respondidos em conjunto 
com a apresentação de do-
cumentação comprobatória 
das medidas necessárias 
para viabilizar a imunização 
da população.

Após o conhecimento 
das ações municipais im-
plementadas, o TCE efeti-
vará ações de orientação e 
fiscalização do processo de 
imunização, seja de forma 
preventiva, concomitante 
ou posterior, utilizando os 
recursos humanos e tecno-
lógicos de processamento e 
cruzamento dos dados obti-
dos para garantir a meta de 
vacinação definida para os 
grupos prioritários.

O presidente do TCE, 
Fernando Catão, disse que 
o objetivo da ação conjunta 
será com vistas ao aprimo-
ramento da gestão pública 
em benefício da sociedade 
e, sobretudo, à garantia da 
ordem de prioridade de vaci-
nação estabelecida no plano 
do Ministério da Saúde.

Serão observadas, ainda, 
todas as medidas cabíveis 
para a responsabilização ci-
vil, administrativa e criminal 
de eventuais irregularidades 
identificadas, especialmen-
te, aquelas relacionadas ao 
descumprimento da ordem 
de prioridade de vacinação 
definido nos planos nacional 
e estadual.

O documento alerta para 
que, junto com a resposta 
do questionário completo, 
deverá ser encaminhada do-
cumentação comprobatória 
que o gestor municipal consi-
dera pertinente. Importante 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Vacinação nos 223 municípios 
será fiscalizada pelo TCE e TCU 

Obra de hospital

Estado e Prefeitura de São Bento firmam parceria

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidada-
nia), firmou uma parceria 
com o prefeito do município 
de São Bento, Jarques Lúcio 
(Cidadania), para a retoma-
da da obra do hospital da 
cidade, que estava parada 
há vinte anos. A construção, 
que deve começar do zero, 
foi pauta no programa ‘Con-
versa com o Governador’, 
veiculado ontem pela Rádio 
Tabajara FM (105,5).

O investimento será de 
aproximadamente R$ 7 mi-
lhões na construção, que 

deve atender toda a região 
em torno do município, lo-
calizado no Sertão do es-
tado. “Essa parceria com 
o prefeito Jarques é para 
que possamos colocar em 
funcionamento o hospital 
e atender não só São Ben-
to, mas toda aquela região”, 
adiantou o governador.

João Azevêdo mencio-
nou ainda sobre as condições 
da obra, que apesar de ter tido 
início há duas décadas, deve 
começar do zero. “Quando eu 
digo construção é porque, do 
que está lá, parte será demo-
lida. Porque, depois de vinte 
anos, não oferece mais con-
dições, as normas são outras. 

que o gestor identifique o 
documento anexado com o 
número da questão a que ele 
se refere, ou seja, o nome do 
documento deverá ser enca-

minhado com a referência do 
número da questão que trata.

Participaram também 
da reunião de sexta-feira o 
conselheiro-substituto Re-

nato Sérgio Santiago Melo, o 
diretor de Auditoria e Fisca-
lização (Diafi), Eduardo Al-
buquerque, e o auditor Fábio 
Guerra.

Foto: Gecom-TCE-PB

Presidente do TCE, Fernando Catão, e secretário do TCU na Paraíba, Márcio Fernando Sueth, assinam ofício conjunto

Comissões da ALPB
Os integrantes das nove comissões permanentes da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) vão eleger, hoje, seus novos 
presidentes e relatores para o biênio 2021-2022. Página 14
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Então, a gente vai ter que 
fazer uma grande mexida 
no que resta lá de constru-

ção. Mas vamos entregar um 
hospital novo com o prefeito 
Jarques”, ressaltou.

Sobre a obra
Logo após a retomada 

das obras, o prefeito da ci-
dade agradeceu ao gover-
nador João Azevêdo “por 
ter entendido a importân-
cia da retomada do sonho 
de São Bento”. A obra está 
sendo fiscalizada pela Su-
perintendência de Obras do 
Plano de Desenvolvimento 
do Estado (Suplan). Parte 
da estrutura será demolida, 
serão executadas interven-
ções na coberta, instalação 
de esquadrias, vidros, for-
ro, pisos, louças e metais. 
Além disso, também foi 
elaborado um projeto efi-
ciente para as instalações 

hidráulica, elétrica e sani-
tária.

O hospital contará com 
um setor administrativo 
com portaria e recepção; 
área de urgência com ob-
servação adulta e pediátri-
ca, e posto de enfermagem; 
ambulatório com consultó-
rio médico e triagem; am-
biente de patologia clínica 
com sala de serviços e exa-
me de sangue, fezes e urina; 
centro cirúrgico com duas 
salas de cirurgias e de estar 
para médicos; e ambiente 
de nutrição e dietética com 
amplo refeitório, platafor-
ma, sala de nutricionista 
e copa.

Foto: Secom-PB

Governador João Azevêdo anunciou parceria durante programa na Tabajara

Capacitação foi realizada de forma presencial no fórum da comarca

Objetivo do 
treinamento 
é otimizar o 
trabalho das 
assessorias de 
vereadores

Servidores da Câmara de JP 
vão passar por capacitação

TJ: São José de Piranhas 
realiza curso de formação

Levando em considera-
ção o retorno das atividades 
presenciais em conjunto com 
as remotas da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP), 
será realizado o ‘Treinamen-
to para Encaminhamento de 
Proposituras no Sistema de 
Apoio ao Processo Legisla-
tivo (SAPL)’. A capacitação é 
direcionada aos servidores 
dos gabinetes dos vereadores 
e acontecerá na quinta-feira 
(11), a partir das 14h.

O objetivo é otimizar o 
trabalho das assessorias de 
vereadores com o setor legis-
lativo da Câmara, capacitando 
para o envio de proposituras 
parlamentares dentro do pro-
cesso legislativo da Casa, que 
é totalmente digital.

“O treinamento será mi-
nistrado em uma tarde e acon-
tecerá on-line. Vamos abordar 
as rotinas para se trabalhar 
com o SAPL e explicar como 
encaminhar as proposituras 

S e r v i d o r e s  q u e 
atuam na Vara Única da 
Comarca de São José de 
Piranhas participaram 
do Curso de Formação 
para Conciliadores do 
Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc). A 
capacitação, no formato 
presencial, ocorreu na 
sala do Tribunal do Júri, 
do Fórum Juiz Hamilton 
de Sousa Neves e foi mi-
nistrada por Cristiana 
Russo Lima da Silva, 
coordenadora do Nú-
cleo de Prática Jurídica 
da Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras de 
Cajazeiras (Fafic).

O diretor do Fórum, 
juiz Ricardo Henriques 
Pereira Amorim (atua na 
Vara Única), destacou a 
importância da forma-
ção pela participação 
dos servidores que ade-

parlamentares (projetos de 
lei, requerimentos, projetos 
de decreto legislativo, dentre 
outros) na plataforma, vis-
to que o processo legislativo 
encontra-se totalmente di-
gital desde o ano passado”, 
explicou o diretor legislativo 
da CMJP, Rodrigo Paulo Neto.

A expectativa é de que 
pelo menos um servidor por 
gabinete participe da ativida-
de, na qual dúvidas e neces-
sidades específicas de cada 
assessoria de vereador tam-
bém poderão ser atendidas. 

“Pedimos que cada gabinete 
encaminhe o nome e e-mail 
do responsável que irá traba-
lhar diretamente com o envio 
de proposituras do vereador 
ao SAPL”, acrescentou o dire-
tor legislativo.

O treinamento é um cur-
so elaborado pela CMJP em 
conjunto com a Diretoria Le-
gislativa, Coordenação de TI, 
a Secretaria Legislativa e a 
Coordenação de Expedien-
te da Casa, além do Instituto 
Legislativo Brasileiro (Inter-
legis).

Foto: Secom-CMJP Foto: Divulgação

riram ao curso. “Todos nós, 
da Vara Única de São José de 
Piranhas, estamos dispos-
tos a trabalhar para que a 
solução pacífica de conflitos 
seja uma constante e uma 
principiologia, aplicando a 
capacitação recebida”, pon-
tuou o magistrado, agrade-
cendo ao Núcleo Permanen-
te de Métodos Consensuais 
de Solução de Conflitos 

(Nupemec) do Tribunal de 
Justiça e à professora Cris-
tiana Russo.

Durante a capacitação, 
a professora Cristiana Rus-
so explanou sobre o aperfei-
çoamento de mediadores e 
conciliadores, ressaltando 
que “pacificar conflito é 
muito mais que solucionar 
litígio, é promover a cultura 
do diálogo e da paz”.
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Nomes dos novos membros dos grupos temáticos foram indicados pelas lideranças de bancadas na última sexta-feira

Por meio de reuniões que 
estão marcadas para acontecer 
a partir das 9h30 de hoje, os inte-
grantes das nove comissões per-
manentes da Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) vão eleger 
seus novos presidentes e relatores 
para o biênio 2021-2022.

A indicação dos novos mem-
bros das comissões aconteceu no 
final da tarde da última sexta-
feira (5) e, como sempre aconte-
ce, as atenções ficaram voltadas 
para as duas principais comis-
sões da Casa: a de Constituição 
e Justiça (CCJ) e a de Orçamento 
e Finanças.

Para a CCJ, sob indicação do 
deputado Ricardo Barbosa (que 
é do PSB e líder do Blocão), como 
titulares ficaram os nomes dele 
mesmo, de Edmilson Soares (Po-
demos), Júnior Araújo (Avante), 
Jutay Meneses (Republicanos) 
e Hervásio Bezerra (Cidadania). 
Pela oposição, os indicados foram 
Anderson Monteiro (PSC) e Wal-
ber Virgolino (Patriotas).

Já como suplentes, os indi-
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Comissões da ALPB elegem 
hoje presidentes e relatores

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Ação Parlamentar

Expediente no Carnaval
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) infor-
mou que os prazos processuais vão ser 
suspensos durante o feriado de Carnaval. 
Em portaria, o órgão confirmou que não 
vai haver expediente no TSE nos dias 15 
e 16 de fevereiro. Já na ‘Quarta-Feira de 
Cinzas’ (17), o horário de funcionamento 
da Corte será das 14h às 19h. Segundo o 
TSE, os prazos que tiveram início ou fim 
nesse período vão ser automaticamente 
prorrogados para a quinta-feira (18).

Aperfeiçoamento
O defensor público-geral da Paraíba, Ricar-
do Barros, e o corregedor-geral da Defen-
soria Pública do Estado (DPE-PB), Alípio 
Bezerra, estiveram reunidos com a equipe 
do Núcleo Regional de Atendimento de 
Campina Grande. A visita teve o objetivo 
de discutir o aperfeiçoamento dos atendi-
mentos presenciais na unidade, seguindo 
as recomendações dos órgãos sanitários 
para evitar a proliferação da covid-19.

Aumento de atendimentos
A Secretaria Municipal de Proteção e De-
fesa do Consumidor de João Pessoa (Pro-
con-JP) realizou 1.943 atendimentos em 
janeiro deste ano. O SAC registrou 1.179 
assistências e 64 consultas ao Serasa. Além 
disso, o número 0800-083-2015 recebeu 
aproximadamente 700 ligações. A procu-
ra no SAC do Procon-JP registrou neste 
primeiro mês do ano um aumento de 204 
atendimentos em comparação com o mes-
mo período de 2020.

Ex-prefeitos na Justiça
Os atuais prefeitos podem demandar ju-
dicialmente e denunciar aos órgãos com-
petentes os ex-gestores que deixaram os 
caixas das prefeituras no vermelho, com 
restos a pagar que são as despesas or-
çamentárias empenhadas pela adminis-
tração pública na vigência do exercício 
financeiro corrente e que não foram pagas 
até 31 de dezembro do mesmo exercício. 
O alerta é da Associação Paraibana de Ad-
vocacia Municipalista (Apam).

Nova plataforma
O Ministério da Educação (MEC) anunciou 
uma nova plataforma para auxiliar no de-
senvolvimento de planos educacionais dos 
estados, Distrito Federal e municípios. A 
Plataforma +PNE será lançada pelo Gover-
no Federal para permitir ações de gestão, 
monitoramento e avaliação dos sistemas 
de ensino espalhados pelo país. O principal 
objetivo é propiciar uma convergência de 
metas, estratégias e diretrizes do Plano Na-
cional de Educação (PNE), estabelecendo 
um Sistema Nacional de Educação.

Data de validade
O Projeto de Lei 2407/2021, que tramita na 
Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), 
obriga que o consumidor seja informado 
pelos sites e plataformas digitais quando 
o produto comprado estiver a pelo menos 
15 dias de expirar a validade. A matéria é 
de autoria do deputado estadual Jutay Me-
neses (Republicanos) e quer garantir mais 
informação e segurança aos consumidores 
nas compras online de alimentos.

Riscos nas redes sociais
O deputado estadual Eduardo Carneiro 
(PRTB)apresentou na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba o Projeto de Lei 2249/2020, 
que institui a ‘Semana Estadual de Cons-
cientização e Combate aos Crimes de Inter-
net’ nas escolas da rede estadual de ensino 
da Paraíba. Além de instruir os estudantes 
com palestras e atividades educativas, a 
proposta também abordará os benefícios 
e perigos da internet, as formas de identifi-
car situações que podem colocar os jovens 
em risco e como utilizar as redes sociais de 
forma segura.

cados pelo lado da bancada go-
vernista foram Eduardo Carneiro 
(PRTB), Branco Mendes (Pode-
mos), Wilson Filho (PTB), Raniery 
Paulino (MDB) e Lindolfo Pires 
(Podemos). Pela oposição: Camila 
Toscano (PSDB) e Jane Panta (Po-
gressistas).

Os novos titulares da Comis-
são de Orçamento e Finanças são 
Branco Mendes (Podemos), Ricar-
do Barbosa (PSB), Buba Germano 
(PSB), Wilson Filho (PTB) e Júnior 
Araújo (Avante) pela base aliada; 
e, pela oposição, Tovar Correia 
Lima e Camila Toscano (ambos 
do PSDB).

Os suplentes são Raniery 
Paulino (MDB), Hervázio Bezerra 
(Cidadania), Jutay Meneses (Repu-
blicanos), Inácio Falcão (PCdoB) 
e Jeová Campos (PSB), pelo Blo-
cão do governo; mais Anderson 
Monteiro (PSC) e Moacir Carneiro 
(PSL), pela oposição.

Conselho de Ética
Ainda na sexta-feira passada, 

os líderes de bancadas também 
fecharam as suas indicações para 
o Conselho de Ética da Casa. Pelo 
lado do governo, os indicados fo-

ram Manoel Ludgério (PSD), Bran-
co Mendes (Podemos), Edmilson 
Soares (Podemos), Jeová Campos 
(PSB) e Júnior Araújo (Avante). E 
pela oposição, a deputada Camila 
Toscano (PSDB).

Os suplentes do Conselho de 
Ética são Ricardo Barbosa (PSB), 
Janduhy Carneiro (Patriotas), 
Hervázio Bezerra (Cidadania), 
Raniery Paulino (MDB) e Taciano 
Diniz (Avante); e, indicado pela 

oposição, o deputado Galego de 
Souza (Progressistas).

Além do Conselho de Ética 
e das Comissões de Orçamento e 
Constituição e Justiça, também já 
foram indicados todos os mem-
bros das demais comissões. Segu-
rança Pública, Saúde, Educação, 
Direitos Humanos, Assuntos In-
ternacionais, Desenvolvimento e 
Comissão de Defesa das Pessoas 
com Deficiência.

A Assembleia Legislativa da Paraíba possui nove comissões permanentes 

Foto: Agência ALPB

Combate à pandemia continua como prioridade
O presidente da Assembleia Le-

gislativa da Paraíba (ALPB), deputado 
Adriano Galdino (PSB), disse ontem 
que uma das principais ações da Casa 
no decorrer deste primeiro semestre 
de 2021 ainda deverá ser um trabalho 
conjunto e permanente com os demais 
poderes no combate à pandemia do 
novo coronavírus.

“Muito já foi feito, pelos deputados e, 
principalmente, pelo Governo do Estado, 
mas, como sabemos, os últimos meses 
foram marcados por um agravamento 
dos problemas e certamente exigirá um 
maior empenho da parte de todos”, co-
mentou o deputado, ao confirmar o início 
dos trabalhos remotos de plenário para 
amanhã.

Ele lembrou que levantamentos feitos 
por funcionários comprovaram que o tra-
balho dos deputados no combate à pan-
demia resultaram em dezenas de novas 
leis que estão todas em vigor e que tratam 
desde a obrigatoriedade dos protocolos 
de cuidados a ações que resultaram em 
benefícios, como compra de equipamen-
tos e máscaras para profissionais da linha 
de frente da saúde.

Segundo Adriano Galdino, sem pre-
juízo para as ações das outras áreas, prin-
cipalmente no decorrer deste primeiro 
semestre a Assembleia Legislativa vai se 
empenhar muito mais em garantir uma 
agenda de trabalho voltada para área de 
saúde. “A pandemia não acabou e, além 
dos alertas, governo e parlamentares 
certamente terão muitas tarefas pela 
frente”, disse.

Ao avaliar os trabalhos da Assem-
bleia no ano de 2020, o deputado Tião 
Gomes (Avante), que passou a responder 
pela primeira-vice-presidência da ALPB 
no biênio 2021-2022, observou que a 
Casa teve uma produção recorde, e até 
melhor que outras legislaturas em que 
não se viveram momentos de crise tão 
graves como estes dos tempos de pan-
demia.

Ele disse que a Assembleia desen-
volveu um bom trabalho em 2020, jus-
tamente porque pode contar com uma 
mesa diretora bem entrosada e atuando 
em harmonia. “Nós tivemos um ano mui-
to difícil, mas não deixamos de trabalhar. 
Produzimos mais do que nos outros anos 
todos, o que mostra o trabalho dos de-

putados sob a presidência do deputado 
Adriano Galdino, que gosta de produzir”, 
pontuou.

Adriano e Tião fizeram questão de 
destacar que, apesar das dificuldades, 
também tem ações de outras áreas pro-
jetadas para este ano. Entre essas ações 
eles relembram que 2021 pode ser o ‘Ano 
Cultural Genival Lacerda’, em alusão ao 
cantor paraibano que morreu recente-
mente de covid-19.

A iniciativa partiu do próprio presi-
dente Adriano Galdino, e por meio de 
um projeto de lei, que deve ser aprovado 
pelos deputados da Casa neste primeiro 
mês de trabalho. Pelo projeto, as ativida-
des culturais e socioesportivas, no âmbito 
escolar, realizadas pela administração 
pública estadual, através da Secretaria 
de Estado da Educação, devem prestar 
homenagens e produção cultural acerca 
da vida e obra de Genival Lacerda.

Segundo Galdino, o objetivo é possi-
bilitar um maior conhecimento e expan-
são dos trabalhos e da vida de Genival 
Lacerda. “É algo extremamente neces-
sário, pois ele foi um grande nome para 
a Paraíba, o Brasil e o mundo”, justificou.

Senador volta a defender prorrogação 
do auxílio e fortalecimento da economia

Primeiro-vice-presidente 
do Senado Federal, o senador 
paraibano Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) voltou a defender o 
retorno do auxílio emergencial 
do Governo Federal para so-
correr milhares de brasileiros. 
Ele lembrou que, desde janeiro, 
cerca de 65 milhões de brasi-
leiros – dentre esses, milhares 
de paraibanos – deixaram de 
receber o benefício.

De acordo com o senador, 
hoje existem 14 milhões de 
brasileiros sem nenhuma ou-
tra fonte de renda, que estão 
abandonados à própria sorte. 
“Milhões de brasileiros passa-
ram o mês de janeiro sem ter 
acesso a uma renda mínima que 
pudesse prover as suas famílias 
das condições as mais básicas. 

Essas pessoas inseriram-se em 
níveis de pobreza e de extre-
ma pobreza. O Governo Federal 
precisa convencer-se de que 
o auxílio emergencial precisa 
retornar”, disse.

Veneziano disse ainda que 
está disposto a ir ao governo, 
juntamente com o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), para tentar con-
vencer a equipe econômica da 
necessidade urgente do retorno 
do auxílio emergencial.

O senador defende, ainda, 
medidas para diminuir o im-
pacto da pandemia na econo-
mia, e nesse sentido é a favor 
de prorrogação de medidas que 
favoreçam o setor produtivo, 
afetado pelo vírus. No início 
da pandemia, ele foi um dos 

parlamentares que defende-
ram a extensão, por mais dois 
meses, do auxílio emergencial 
aos trabalhadores informais, 
microempreendedores indivi-
duais, autônomos e desempre-
gados.

Como primeiro vice-presi-
dente, Veneziano disse que vai 

continuar na luta para atender 
aos anseios dos brasileiros e, 
especialmente, dos paraibanos. 
Para tanto, espera que a imuni-
zação contra a covid-19 alcance 
todos os brasileiros.

“Não há dúvidas de que 
nos restam superações, mas 
nós não podemos nos imiscuir, 
nós não podemos nos permitir 
discussões menores, quando 
sabedores somos dos grandes 
desafios que haveremos de 
tratar, desde as questões que 
envolvem a necessidade de 
um novo auxílio emergencial 
à reforma tributária e todos os 
outros assuntos que, porven-
tura, estejam a ser questiona-
dos, cobrados e, mais que isso, 
exigidos por parte dos nossos 
brasileiros”, disse Veneziano.

Veneziano: “Milhões passaram  janeiro 
sem ter acesso a uma renda mínima”

Foto: Divulgação
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Decisão vem depois de quase um ano de pandemia marcado por ataques aos governos locais por causa do isolamento social

Combate à covid-19: Bolsonaro
autoriza ações complementares

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim Ideão
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2021     |     A UNIÃO       15

O presidente Jair Bol-
sonaro determinou ao mi-
nistro da Casa Civil, Braga 
Netto, que articule ações 
complementares de apoio 
aos estados e ao Distrito 
Federal que precisarem 
de ajuda no combate à co-
vid-19. A decisão vem de-
pois de quase um ano de 
pandemia marcado por ata-
ques de Bolsonaro aos go-
vernos locais por causa das 
políticas de isolamento so-
cial e depois de seu governo 
ser cobrado judicialmente 
pela omissão ou lentidão no 
caso do colapso do sistema 
de saúde de Manaus.

A ordem de Bolsona-
ro está publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
ontem e trata-se de um re-
forço às ações do Ministério 
da Saúde, que acumula pro-
blemas de gestão ao longo 
da crise sanitária, como o 
atraso nas negociações para 
a compra de vacinas e a si-
tuação envolvendo Manaus.

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, é investi-
gado no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
responder por que demorou 
a ajudar Manaus - no auge 
da crise, a capital do Ama-
zonas registrou mortes de 
pacientes por falta de oxi-
gênio hospitalar.

A tarefa de atender aos 
Estados que pedirem auxí-
lio foi atribuída a Braga Net-
to porque desde março o ge-
neral foi escalado para gerir 
um comitê do Planalto para 
supervisionar e monitorar 
os impactos da pandemia no 

país. O grupo é formado por 
todos os ministros de Bolso-
naro, além dos presidentes 
da Caixa, do Banco do Brasil, 
do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) e da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), sob a lideran-
ça de Braga Netto.

No despacho, Bolsona-
ro determina “ao Coorde-
nador do Comitê de Crise 
para Supervisão e Monito-
ramento dos Impactos da 
covid-19, instituído pelo 
Decreto nº 10.277, de 16 
de março de 2020, que, sem 
interrupção das ações em 
curso e do apoio já prestado 
pelo Ministério da Saúde, 
articule as ações comple-
mentares de toda a admi-
nistração pública federal 
em auxílio aos Estados e ao 
Distrito Federal que o soli-
citarem para enfrentamento 
da pandemia de covid-19 
em decorrência da insufi-
ciência ou do exaurimento 
de suas capacidades”.

O ato deve abrir um 
canal de diálogo dos Esta-
dos com o Planalto. Desde 
o início da pandemia, Bol-
sonaro se coloca em posi-
ção de enfrentamento aos 
governadores e prefeitos, 
responsáveis, segundo o 
presidente, pelas medidas 
que fizeram a economia pa-
rar, como a decretação de 
quarentenas e o fechamen-
to do comércio, iniciativas 
condenadas por ele. Além 
disso, Bolsonaro alega que 
o Supremo Tribunal Federal 
tirou dele a possibilidade de 
agir na pandemia, deixando 
isso para os estados e mu-
nicípios.

Braga Netto vai  articular as ações complementares de apoio aos estados e ao Distrito Federal que precisarem de ajuda no combate ao coronavírus

Foto:  Marcelo Camargo/Agência Brasil

Governo defenderá projetos do setor 
elétrico, ferrovias e startups, diz líder

Com reunião de líde-
res do Senado prevista 
para esta terça-feira, quan-
do será definida a pauta de 
votações da Casa, o líder do 
governo no Senado, Fernan-
do Bezerra Coelho (MDB
-PE), afirmou ao Broadcast 
Político (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado) que o governo vai 
defender como prioridades 
para esta semana três no-
vos marcos legais: do setor 
elétrico, das ferrovias e das 
startups.

Os projetos das ferro-
vias e do setor elétrico já 
tramitam há pelo menos 
três anos no Senado, e ali-
mentaram grande expec-
tativa de votação em 2020.

As pautas, no entanto, 
foram empurradas para 
este ano. Se aprovados pe-
los senadores, os dois tex-
tos ainda precisarão ser 
analisados pela Câmara dos 
Deputados.

Construído em articu-
lação com o Ministério da 
Infraestrutura, o projeto 
que institui novas regras 
para o mercado ferroviário 
busca introduzir no setor 
o regime de autorização, 
quando é o próprio inves-
tidor quem leva ao governo 
seu interesse em construir 
e operar uma nova linha.

Seria uma alternativa 
ao modelo atual de con-
cessão, que continuaria a 
existir.

Já o novo marco legal 
do setor elétrico é uma das 
apostas do Ministério de Mi-
nas e Energia. Entre outros 
pontos, o texto estabelece 
regras para a participação 
de todos os consumidores 
no mercado livre de energia, 
além de rever a sistemática 
de subsídios.

Com menos tempo no 
Congresso, o projeto de lei 
complementar relativo às 
startups foi aprovado no 
fim do ano passado pela 
Câmara e busca incentivar 
o ramo com novas regras 

para aporte de capitais e 
participação destas empre-
sas em licitações públicas.

Os projetos estão na 
lista de 35 propostas em 
tramitação no Parlamento 
eleitas como prioritárias 
pelo Executivo. No Senado, 
além desses três projetos, o 
governo Bolsonaro também 
quer ver aprovados proje-
tos como o do BR do Mar 
(de incentivo à cabotagem), 
da mudança do regime de 
partilha do petróleo e as 
PECs Emergencial, dos Fun-
dos e do Pacto Federativo.

Auxílio emergencial 
O presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro disse 
nesta segunda-feira, que 
está “negociando” com os 
ministros da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, da Eco-
nomia, Paulo Guedes, e do 
Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho, um 
auxílio financeiro para a 
população brasileira, que 
está “em situação bastante 
complicada”.

Em evento no Palácio do 
Planalto, Bolsonaro ponderou 
que o Brasil está no limite do 
endividamento e que é neces-
sário se preocupar com isso.

“Temos um cuidado 
muito grande com investi-
dores, mercado e contratos, 
que devem ser respeitados. 
Não podemos quebrar nada 
disso, ou não teremos como 
garantir que Brasil será dife-
rente lá na frente”, completou 
o presidente.

Ele disse ainda que o 
país vive uma pandemia que 
deu uma “desajustada” na 
Economia e que há dois pro-
blemas pela frente, o vírus e 
o desemprego.

“Vida e economia têm de 
andar juntos, são questões 
importantes que devem ser 
tratadas concomitantemen-
te”, acrescentou Bolsonaro 
“Quem vai tirar o Brasil da 
situação que se encontra so-
mos todos nós aqui; vamos 
buscando cada vez mais so-
luções e atenuar a vida difícil 
que se encontra grande parte 
dos brasileiros”.

Pauta da Câmara

Arthur Lira encaminha hoje à CCJ
proposta de reforma administrativa

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), afir-
mou que irá encaminhar 
hoje a proposta da reforma 
administrativa para a Co-
missão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa. Em 
publicação no Twitter, o re-
cém-empossado presiden-
te da Câmara apontou que 

o envio da proposta será o 
“primeiro pontapé para a 
discussão dessa matéria”.

O novo presidente da 
Câmara ainda reforçou seu 
comprometimento em “fa-
zer a discussão” e levar a 
proposta ao plenário, após 
ter iniciado a discussão na 
semana passada.

Na quinta-feira, 4, Lira 
se encontrou com o mi-
nistro da Economia, Pau-

lo Guedes, e afirmou que 
a prioridade dos deputa-
dos será a votação da re-
forma administrativa, que 
modifica a forma como os 
servidores públicos são 
contratados, promovidos e 
demitidos.

“Estamos absoluta-
mente sintonizados com o 
Governo Federal e a pauta 
de reformas, a solidificação 
da nossa economia, com 

previsibilidade e harmo-
nia”, disse Lira.

Guedes, então, apontou 
que a vitória de Lira como 
presidente da Câmara o deixa 
“esperançoso e confiante” na 
retomada da agenda de re-
formas. “Estamos retoman-
do a agenda de reformas em 
perfeita harmonia. Estamos 
100% à disposição do Con-
gresso Nacional para traba-
lharmos juntos”, afirmou.

Agência Brasil

O ministro das Co-
municações, Fábio Faria, 
enviou uma carta ao sócio 
majoritário da AstraZene-
ca, Marcus Wallenberg, pe-
dindo para que a empresa 
acelere o envio de insumos 
e vacinas para o combate 
da covid-19 no Brasil. O do-
cumento será avaliado pelo 
conselho da corporação.

Esse foi a formaliza-
ção de um pedido feito 
pessoalmente à Wallen-
berg durante encontro de 
ambos na sede da Erics-
son. O ministro das Comu-
nicações brasileiro está na 
Suécia em missão para co-
nhecer os fabricantes que 
detém a tecnologia 5G.

Na carta, o ministro 
comenta que o governo 
brasileiro apostou na em-
presa para desenvolver uma 
resposta eficaz ao vírus. Ele 
finaliza o documento pe-
dindo celeridade na entrega 
das vacinas e insumos.

Anvisa
A diretoria colegiada 

da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (An-
visa) reúne-se hoje para 

deliberar sobre a abertura 
de processo de regulamen-
tação destinado à elabora-
ção de ato normativo para 
regulamentar os procedi-
mentos para importação 
e monitoramento das va-
cinas contra a covid-19, 
adquiridas pelo Ministério 
da Saúde, no âmbito do 
Instrumento de Acesso 
Global de Vacinas Covid-19 
(Covax Facility).

O objetivo da regu-
lamentação é enfrentar o 
caráter de emergência de 
saúde pública no país, re-
sultante do surto do novo 
coronavírus. Devido à ex-
cepcionalidade do tema e 
“em função do alto grau de 
urgência e gravidade”, será 
avaliada a dispensa de con-
sulta pública e de análise de 
impacto regulatório.

Segundo a Anvisa, se-
rão debatidas na reunião 
questões como prazo de 
validade da regulamenta-
ção e se esta será automa-
ticamente aplicável para 
o caso de vacinas fora do 
acordo Covax Facility. A 
relatora da proposta de 
regulamentação é a dire-
tora da Anvisa Meiruze 
Sousa Freitas.

Planalto pede rapidez
na remessa de vacinas

Luci Ribeiro
Agência Estado

Amanda Pupo
Agência Estado

Sofia Aguiar
Agência Estado
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Câmara norte-americana acusou o ex-presidente por incitação ao motim no dia 6 de janeiro, no Capitólio

EUA: democratas esperam 
julgamento rápido de Trump
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Agência Estado

Os democratas do Senado 
dos Estados Unidos disseram 
esperar um breve julgamento 
de impeachment, a partir desta 
semana, para o ex-presidente 
Donald Trump, uma vez que 
também buscam levar adiante 
a proposta de lei de alívio eco-
nômico de US$ 1,9 trilhão do 
governo Biden.

A nova maioria democrata - 
que depende da vice-presidente 
Kamala Harris para quebrar em-
pates - ainda está descobrindo 
detalhes importantes sobre o 
processo de julgamento e sobre 
quais disposições incluir no pro-
jeto de lei.

A Câmara acusou Trump 
com um artigo sobre a incita-
ção ao motim de 6 de janeiro no 
Capitólio, o que os advogados de 
Trump negaram, e o julgamento 
começa para valer nesta terça-
feira. Os integrantes do processo 
ainda não indicaram se haverá 
novas testemunhas no julga-
mento, deixando seu escopo e 
duração no ar, de acordo com 
legisladores e assessores. Os 
advogados de Trump recusaram 
um pedido para que o ex-presi-
dente comparecesse.

Ao mesmo tempo, demo-
cratas estão debatendo quem 
deve ser elegível para cheques 
diretos de US$ 1.400 e se eles 
podem aprovar um salário mí-
nimo de US$ 15 como parte do 
pacote de estímulo relacionado 
à pandemia.

“O Senado vai fazer todas 
as três coisas na próxima se-
mana. Vamos cumprir nossa 
responsabilidade constitucional 

e realizar um julgamento. Não 
vai durar muito. Vamos avançar 
com os indicados e vamos con-
tinuar a impulsionar a legisla-
ção de alívio contra a covid-19”, 
disse o senador Chris Murphy 
(Democratas, Connecticut) à Fox 
News no domingo.

Uma questão central no 
julgamento de impeachment 
será se o Senado pode proces-
sar um ex-presidente, o que a 
maioria dos republicanos na 
Câmara afirma que é incons-
titucional. Uma votação no Se-
nado no mês passado mostrou 
45 republicanos ao lado do 
senador Rand Paul (Republi-
canos, Kentucky) quando ele 
tentou levantar um ponto de 
ordem chamando o julgamen-
to de inconstitucional. Vários 
outros Republicanos indicaram 
que estão abertos a condenar 
Trump.

Para legisladores de ambos 
os partidos, isso determinou de 
forma antecipada - e ampla - o 
resultado do julgamento, que 
exigiria uma maioria de dois ter-
ços de 67 senadores para conde-
nar Trump. O Senado absolveu 
Trump de ambos os artigos em 
seu primeiro julgamento de im-
peachment no ano passado.

“Estou pronto para seguir 
em frente, estou pronto para 
encerrar o julgamento de im-
peachment, porque acho que é 
flagrantemente inconstitucio-
nal. Estou pronto para continuar 
tentando resolver os problemas 
do país”, disse o senador Lindsey 
Graham (Republicanos, Caroli-
na do Sul). “E quanto a Donald 
Trump, ele é a figura mais po-
pular do Partido Republicano.”

Foto: Fotos Públicas

Questão central do impeachment de Trump será se o Senado pode processar um ex-presidente, o que a maioria dos republicanos na Câmara afirma que é inconstitucional

Contra covid-19

Vacina da Pfizer neutraliza variantes 
do Reino Unido e da África do Sul
Giovana Girardi 
Agência Estado

A vacina da Pfizer/
BioNTech contra a covid-19 
se mostrou capaz de neutra-
lizar as variantes do corona-
vírus Sars-CoV-2 que apare-
ceram no Reino Unido e na 
África do Sul, de acordo com 
pesquisa publicada ontem, 
na revista Nature Medicine.

O produto foi testado 
contra as mutações N501Y 
(observada nos dois paí-
ses), D614G (do Reino 
Unido) e E484K (somente 
na África do Sul) que são 
localizadas na proteína spi-
ke - a parte do vírus que se 
conecta com as células hu-
manas - e que parecem au-
mentar essa habilidade do 
vírus. A primeira variante 
também parece aumentar 
os possíveis hospedeiros 
do vírus e afetar também 
os camundongos.

Os resultados já ti-
nham sido divulgados no 

fim de janeiro, ainda em 
formato de pré-print (sem 
a revisão de outros cientis-
tas) e foram confirmados 
agora em uma publicação 
tradicional.

O surgimento das no-
vas variantes gera preo-
cupação sobre o efeito na 
vacinação porque justa-
mente a proteína spike do 
vírus é o alvo dos anticor-
pos neutralizantes que têm 
sua produção induzida por 
muitas das vacinas. No úl-
timo domingo, a África do 
Sul suspendeu a vacinação 
com o produto de Oxford 
após observar que ele es-
tava sendo pouco efetivo 
contra a variante local.

Os pesquisadores, li-
derados por Pei-Yong Shi, 
da Universidade do Texas, e 
Philip Dormitzer, da Pfizer, 
fizeram combinações des-
sas três variantes e as tes-
taram diante de um painel 
sorológico de 20 pessoas 
que tinham participado dos 

testes clínicos da vacina.
Esse material é com-

posto por anticorpos ob-
tidos após duas ou quatro 
semanas da imunização 
com duas doses da vacina, 
em um intervalo de três 
semanas. Ele foi testado 
tanto para a cepa original 
do Sars-CoV-2, que nos tes-
tes clínicos tinha apontado 
uma eficácia de 95%, quan-
to para os vírus mutantes.

Os pesquisadores rela-

tam que conseguiram neu-
tralizar as três variantes do 
vírus, com uma pequena 
variação: a neutralização 
contra a mutação E484K 
foi ligeiramente inferior à 
neutralização contra a mu-
tação N501Y.

“A evolução contínua do 
Sars-CoV-2 exige um monito-
ramento contínuo do signifi-
cado dessas mudanças para 
a eficácia da vacina. Esta vi-
gilância deve ser acompa-
nhada de preparativos para 
a possibilidade de que futu-
ras mutações possam exigir 
mudanças nas vacinas”, es-
crevem os autores.

Eles lembram que mu-
danças desse tipo funciona-
ram bem para a vacina da 
influenza - vírus que muta 
todos os anos. Para a co-
vid-19, dizem, a flexibilida-
de da tecnologia de vacina 
baseada em RNA mensagei-
ro, como é o caso da Pfizer e 
da Moderna, pode facilitar 
as atualizações.

Agência Estado

Autoridades do Hai-
ti afirmaram ter frustrado 
uma “tentativa de golpe de 
Estado” contra o presidente 
do país, Jovenel Moïse, que 
teria sido alvo de um atenta-
do também mal sucedido no 
último domingo, 7, em meio 
a controvérsias sobre o fim 
do seu mandato. “Agradeço 
ao responsável pela minha 
segurança e pela do palácio. O 
sonho dessa gente era atentar 
contra minha vida. Graças a 
Deus isso não ocorreu. O pla-
no foi abortado”, disse Moïse 
no aeroporto da capital, ao 
lado da esposa e do primeiro-
ministro, Joseph Jouthe, antes 
de embarcar para o balneário 
de Jarmel, no sul do país, onde 
vai passar o carnaval.

Mais de 20 pessoas fo-
ram presas durante a suposta 
tentativa de golpe, entre eles 
o juiz do Tribunal de Cassação 
- maior instância da Justiça 
haitiana - Ivickel Dabrésil e 
a inspetora geral da polícia 
nacional, Marie Louise Gau-
thier. “O juiz organizou um 
complô para dar um golpe de 
Estado para desestabilizar o 
país”, disse o ministro da Jus-
tiça, Rockefeller Vincent.

A instabilidade políti-
ca no país se acentuou no 
domingo em razão de uma 
controvérsia sobre o fim do 
mandato do presidente Moïse. 
Com o “grupo golpista” foram 
apreendidas várias armas, in-
cluindo fuzis, pistolas e uma 

submetralhadora Uzi, além de 
facões. Segundo o primeiro-
ministro, Joseph Jouthe, eles 
planejavam deter o presidente 
e depois ajudar a nomear um 
presidente de “transição”. En-
tre os documentos apreendi-
dos pela polícia, acrescentou 
Jouthe, estava um discurso do 
juiz preso.

A oposição nega uma 
tentativa de golpe, mas há 
semanas vem pressionando 
pela renúncia de Moise e pela 
nomeação de um presidente 
interino para um período de 
transição - um dos cotados 
para ocupar o cargo era justa-
mente o juiz Dabrésil. “Não se 
faz um golpe de Estado com 
duas pistolas, três ou quatro 
fuzis”, afirmou André Michel, 
porta-voz do Setor Popular 
Democrático, partido de es-
querda do país.

As prisões dos opositores 
- condenadas por vários parti-
dos políticos e organizações, 
que as consideram ilegais 
- não impediram que os pla-
nos de nomear um presidente 
interino fosse cumprido. O juiz 
do Tribunal de Cassação Jose-
ph Mércène Jean-Louis, de 72 
anos, leu um breve discurso 
no domingo, dizendo aceitar 
“a escolha da oposição e da 
sociedade civil para poder ser-
vir ao país como presidente 
interino da transição”.

Desde janeiro de 2020, o 
Haiti não tem um Parlamento 
em funcionamento, de modo 
que o presidente governa por 
decreto.

Haiti: governo diz ter 
evitado golpe de Estado

Alemanha, Polônia e Suécia reagem 
e expulsam diplomatas da Rússia
Agência Estado

Alemanha, Polônia e 
Suécia declararam ontem,  
que diplomatas russos em 
seu países como “persona 
non grata”, dando o troco 
na mesma moeda à deci-
são da semana passada 
de Moscou de expulsar 
representantes das três 
nações - os russos disse-
ram que eles participaram 
de atos em defesa do opo-

sitor russo Alexei Naval-
ni. “Esta é uma resposta 
clara à decisão inaceitável 
de expulsar um diplomata 
sueco que estava apenas 
cumprindo suas obriga-
ções”, escreveu a ministra 
das Relações Exteriores 
da Suécia, Ann Linde, no 
Twitter.

O Ministério das Re-
lações Exteriores da Ale-
manha disse que a decisão 
russa “não foi justificada 

de forma alguma” e argu-
mentou que o funcionário 
da embaixada agiu dentro 
de seus direitos sob a Con-
venção de Viena sobre Re-
lações Diplomáticas para 
“informar-se sobre os 
acontecimentos no local”. 

O governo alemão 
acrescentou que a deci-
são foi tomada em estreita 
coordenação com a Polô-
nia, a Suécia e os serviços 
diplomáticos da União Eu-

ropeia (UE). O Ministério 
das Relações Exteriores da 
Polônia disse que tomou 
a medida “de acordo com 
o princípio da reciproci-
dade”.

Em uma declaração, 
legisladores da UE pedi-
ram a “todos os Estados-
membros para mostrarem 
a máxima solidariedade 
com a Alemanha, Polônia 
e Suécia e tomarem todas 
as medidas adequadas”.

No último domingo, 
a África do Sul 

suspendeu a vacinação 
com o produto de 

Oxford após observar 
que ele estava sendo 
pouco efetivo contra a 

variante local
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Local recebeu investimentos de aproximadamente R$ 2,5 milhões com recursos próprios do Tesouro Estadual

O governador João Aze-
vêdo entregou, ontem, a nova 
sede da Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
do Estado da Paraíba (Procon 
Estadual). O prédio, localiza-
do na Avenida Almirante Bar-
roso, em João Pessoa, conta 
com uma estrutura que ga-
rante conforto, comodidade 
e melhor qualidade no aten-
dimento ao público e recebeu 
investimentos de aproxima-
damente R$ 2,5 milhões de 
recursos próprios do Tesouro 
Estadual em sua construção. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou a responsabilidade do 
estado de oferecer um local 
adequado e acessível para 
o atendimento das deman-
das dos paraibanos. “Além do 
conforto e de um ambiente 
adequado, demonstramos 
que o Governo do Estado 
está preocupado na presta-
ção do serviço à população 
com uma obra de excelente 
padrão, oferecendo todas as 
condições de acessibilidade 
e de atendimento por meio 
de agendamento, com todos 
os cuidados que a pandemia 
requer”, frisou. 

A superintendente do 
Procon-PB, Késsia Cavalcanti, 
destacou a qualidade da nova 
estrutura disponibilizada aos 

Governo entrega novo prédio 
do Procon aos consumidores

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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Tenho acompanhado, nos atendimentos que realizo, a 
percepção e o sentimento de algumas famílias e/ou pessoas 
que passar o mês do ponto de vista financeiro é longo 
demais. Num instante o salário vai embora e passam a maior 
parte do mês naquela penúria de dinheiro e, quando não, 
usando o cartão de crédito ou o limite do cheque especial 
como se fossem um complemento do salário. Contudo, 
também não percebem que existem gastos invisíveis que 
consomem parte do orçamento e poderiam ser evitados, 
diminuídos ou pelo menos gerenciados. 

Quero dar o exemplo de quatro gastos invisíveis, dentre 
tantos que temos no cotidiano, e que vai servir de reflexão 
para você ir atrás de inúmeros outros.

O primeiro que quero relatar é o do plano de telefone 
celular defasado, procure fazer uma análise se o plano 
contratado está de acordo com o seu consumo mensal, 
principalmente de uso de dados para navegação na internet, 
pois na maioria dos lugares que frequentamos sempre 
tem um Wi-Fi disponível. Em muitas vezes não se usa todo 
o plano oferecido, mas o contrário também tem que ser 
observado, pois o excesso de uso do plano tem um preço 

a maior de tarifa a ser cobrado. E, ainda, após um período, 
as operadoras atualizam seus portfólios e lançam planos 
melhores com preços menores e ficamos um tempão no 
mesmo plano desperdiçando dinheiro. 

O segundo é o plano de TV a cabo defasado. Temos 
várias operadoras no mercado numa disputa acirrada por 
nós, clientes. Fazemos o plano mais caro com centenas de 
canais, quando assistimos a meia dúzia deles. Sem falar 
que temos as opções de assistir as séries favoritas e filmes 
em serviços de streaming, cuja assinaturas saem bem 
mais em conta. Conheço pessoas que não possuem mais 
TV a cabo em casa, pois o serviço de streaming atendeu 
sua necessidade. Agora cuidado com várias assinaturas de 
streaming que vai dar no mesmo jeito de não usar e pagar. 
E parecido com a telefonia celular, com o passar do tempo 
sempre teremos planos melhores com valores menores e 
temos o mesmo comportamento de ficar um tempão no 
mesmo plano sem nos mexer.

O terceiro é sobre as tarifas bancárias.
Em pesquisa divulgada pela Instituto Brasileiro do 

Consumidor para o período 2017 a 2020, o valor das 

tarifas bancárias em alguns casos subiu mais de 12 vezes 
do que a inflação. Não bastasse a cobrança excessiva, 
há falta de transparência. Em muitos casos, o brasileiro 
sequer sabe quanto paga em tarifas. Você sabe mesmo 
quanto paga anualmente de tarifas bancárias? A cesta de 
serviços contratada te atende? Lembrando que a Resolução 
3.919/2010 do Banco Central isenta de cobrança pelo 
uso mensal de quatro saques, dois extratos, 10 folhas 
de cheques (acredite que ainda tem gente que usa), 
uso do cartão de débito, consultas pela internet e duas 
transferências entre contas do mesmo banco.

O quarto e último possui o mesmo raciocínio de 
acompanhamento da tarifa bancária e se aplica a anuidade 
de cartão de crédito. São tantas as opções de cartões 
de crédito sem anuidade, que em muitas vezes não tem 
sentido pagar por uma anuidade cara para uso do cartão. 
Sem mencionar que muitos cartões de crédito que não 
possuem anuidade oferecem o cashback, que é devolver um 
percentual do valor total da fatura.

Teremos gastos invisíveis para descobrir e revisar? 
2021 está apenas começando!

Gastos Invisíveis

Ibovespa 

-0,21%
R$ 5,373

-0,09%
R$ 6,477

-0,12%
R$ 7,381

-0,45%
119.696 pts

consumidores. “A nova sede 
é totalmente informatizada, 
conta com todo aparato para 
atender os consumidores e os 
que mais precisam dos servi-
ços do Procon. A população 

almejava essa reabertura de 
forma presencial, também 
continuaremos o atendi-
mento de forma híbrida e o 
consumidor que quiser ficar 
em casa pode nos procurar, 

por meio do nosso WhatsApp 
98618-8330, que vamos tirar 
dúvidas, registrar reclama-
ções e acolher as denúncias”, 
assegurou a superintendente 
do Procon-PB.

Consumidores
Ladenilson de Souza pro-

curou o Procon para resolver 
uma demanda e elogiou a nova 
sede do órgão. “Foi uma exce-
lente iniciativa do Governo do 

Estado porque ofereceu um 
local amplo, bem localizado, 
moderno e que oferece um ex-
celente atendimento e fui mui-
to bem acolhido”, comentou. 

O novo ambiente conta 
com auditório com capacida-
de para 97 pessoas, arquivo, 
gerência de arquivo, sala de 
auditoria, instância recursal, 
fiscalização, cartório de dívi-
da ativa, gerência, triagem, 
sala de medicação, copa, ele-
vador e estacionamento no 
pavimento térreo.

Já no pavimento superior 
irão funcionar a Procuradoria 
Jurídica, salas do contador, de 
reunião e de tecnologia da 
informação, gabinete da su-
perintendência, assessoria de 
imprensa, arquivo, gerência 
de RH, sala de compras, salas 
de licitação e financeira/ad-
ministração, copa e banhei-
ros acessíveis.

A entrega foi prestigiada 
pelos deputados estaduais 
Wilson Filho e Raniery Pau-
lino; vereador Odon Bezer-
ra; presidente do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, Saulo 
Benevides; defensor-público 
geral, Ricardo Barros; presi-
dente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil seccional Pa-
raíba (OAB-PB), Paulo Maia; 
além de auxiliares da gestão 
estadual.

Foto: José Marques/Secom-PB

Governador João Azevêdo fez a inauguração oficial da nova estrutura, que possui auditório com capacidade para 97 pessoas e é totalmente informatizada

A Caixa Econômica Fe-
deral (CEF) abriu ontem um 
posto móvel de atendimento 
no bairro do Valentina Fi-
gueiredo, em João Pessoa. 
O espaço, montado em um 
caminhão adaptado, foi 
anunciado no último mês 
pelo presidente da CEF, Pe-
dro Guimarães, em evento 
com o prefeito Cícero Luce-
na (Progressitas). 

O equipamento está es-
tacionado ao lado do merca-
do público do bairro. “É uma 
demanda antiga e o presi-

dente se comprometeu em 
fazer o estudo e já em feve-
reiro trazer o posto móvel. É 
motivo de muita alegria por 
termos a oportunidade de 
conquistar esse serviço que 
é da comunidade”, afirmou 
Cícero Lucena.

No posto de atendimen-
to móvel os clientes podem 
realizar todos os serviços 
comuns a uma agência con-
vencional da instituição ban-
cária como solicitar emprés-
timos, abrir conta, realizar 
transferência, entre outras 

operações. As exceções são 
transações que envolvam di-
nheiro. O serviço estará dis-
ponível de forma provisória 
até a construção da agência, 
a primeira do bairro. 

Na ocasião do anúncio, 
o presidente Pedro Guima-
rães falou sobre a intenção 
de levar agência para todos 
os bairros do país com po-
pulação superior a 40 mil 
habitantes.

O vice-prefeito Leo Be-
zerra (Cidadania) afirmou 
que a agência é resultado 

de um compromisso firma-
do com a população. “O ca-
minhão está aqui enquanto 
são tomadas as providências 
para a chegada da agência 
e é motivo de muito orgu-
lho estar aqui trazendo esse 
serviço para este bairro que 
tanto precisa pelo tamanho 
de sua população”, afirmou.

População comemora  
Na estrutura, que está 

montada ao lado do Merca-
do Público do Valentina, os 
clientes podem contam com 

dois caixas eletrônicos, que 
permitem a realização de 
saques, além de dois guichês 
para atendimento.

O morador Severino Ri-
cardo de Andrade, 71 anos, 
foi um dos primeiros aten-
didos. “Uma alegria muito 
grande. Demorei menos de 
dez minutos para chegar 
aqui e praticamente o mes-
mo tempo para ser atendi-
do”, disse o aposentado que 
é cliente da Caixa  há mais de 
20 anos. “Minha agência fica 
em Bayeux, bem distante da 

minha casa. Hoje eu precisei 
resolver uma burocracia que 
antes precisaria ter ido até 
lá”, afirmou.

O comerciante Jurandir 
Duarte, 39 anos, também 
comemorou a chegada dos 
serviços bancários. Ele es-
tava entre os atendidos no 
primeiro dia de funciona-
mento. “Queria saber o que é 
preciso para abrir uma conta 
e, para minha satisfação, vi 
que é um procedimento bas-
tante simples. Vou resolver 
tudo por aqui”, declarou.

Caixa abre posto de atendimento no Valentina, em JP
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A partir de hoje, a Petrobras eleva preços de produtos negociados com as refinarias, com reflexo nos consumidores

Em linha com a alta 
do preço do petróleo no 
mercado internacional, a 
Petrobras anunciou ontem 
mais um aumento para 
seus produtos, que vigo-
ram a partir de hoje nas 
refinarias da empresa. O 
diesel vai subir R$ 0,13 por 
litro, para R$ 2,24 por litro; 
a gasolina passará a custar 
R$ 2,25 por litro, refletindo 
aumento médio de R$ 0,17 
por litro, e o gás de cozinha 
terá aumento de médio de 
R$ 0,14 por kg (equivalen-
te a R$ 1,81 por 13kg).

Essa é a terceira alta 
do ano nos preços da ga-
solina e a segunda no valor 
do litro do diesel. Desde o 
início do ano, a Petrobras 
já elevou em 22% o preço 
da gasolina - em dezembro, 
o litro custava R$ 1,84.

O petróleo tipo Brent 
operou em alta ontem che-
gando a tocar os US$ 60 o 
barril, dando prossegui-
mento ao otimismo da se-
mana passada, diante de 
perspectivas de melhora da 
economia com a reabertura 
de alguns mercados e estí-
mulos do governo norte-a-
mericano.

“Importante ressaltar 
que os valores praticados 
nas refinarias pela Petro-
bras são diferentes dos per-

Denise Luna 
Agência Estado

Gasolina, gás de cozinha e 
diesel sofrem novo aumento
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cebidos pelo consumidor 
final no varejo. Até chegar 
ao consumidor, são acres-
cidos tributos federais e 
estaduais, custos para aqui-
sição e mistura obrigatória 
de biocombustíveis pelas 
distribuidoras, no caso da 
gasolina e do diesel, além 
dos custos e margens das 
companhias distribuido-
ras e dos revendedores de 
combustíveis”, informou a 
Petrobras, estatal que está 
sob pressão diante da ne-
cessidade de aumentar seus 
produtos ao mesmo tempo 
em que existe ameaça de 
greve dos caminhoneiros 
pela alta do diesel.

Na sexta-feira, dia 5, o 
presidente Jair Bolsonaro 
acenou com a possibilida-
de de mudar a forma de 
cobrança do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) pelos es-
tados para amenizar a alta 
dos combustíveis. O gover-
no que elaborar um projeto 
estabelecendo valor fixo de 
combraça para diminuir o 
impacto nos preços.

Essa é a terceira alta 
do ano no preço da 

gasolina e a segunda no 
valor do litro do diesel

ICMS fixo desagrada secretários de Fazenda

A possibilidade de fixar o ICMS 
nos estados provocou uma reação do 
Comitê Nacional dos Secretários de 
Fazenda (Comsefaz) que afirma que 
os sucessivos aumentos nos preços 
dos combustíveis desde 2017 não têm 
relação com os impostos estaduais. 

O Imposto sobre  Circulação de 
Mercadorias e Serviços é aplicado 

para todo transporte interestadual 
e intermunicipal de produtos e tam-
bém em serviços de comunicação. 
Sua cobrança é realizada indireta-
mente, de modo que o imposto é 
somado ao valor final do produto 
comercializado. O cálculo do ICMS 
é feito de acordo com a alíquota 
estipulada por cada estado e este 
tributo é uma das principais fontes 
de arrecadação. 

Segundo o economista Francisco 

Barros, o ICMS representa, na Paraí-
ba, 29% dos recolhimentos apenas 
com gasolina. No Brasil, este número 
varia de 25% a 34%. “O que se pro-
põe é que em vez de ter percentual 
fixo cobrado sobre as alterações 
feitas a cada quinze dias, recairia um 
valor fixo sobre o litro”, explica Fran-
cisco. Neste caso, os valores variam 
em função da quantidade de litros 
vendidos, podendo aumentar ou 
diminuir de acordo com este dado.

Foto: Evandro Pereira

Brasileiros terão que enfrentar 
mais uma alta nas despesas 
domésticas com os reajustes

Boletim Focus

Estimativa da inflação sobe para 3,6% e 
mercado financeiro reduz projeção do PIB 

A previsão do merca-
do financeiro para o Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA - a in-
flação oficial do país) deste 
ano subiu de 3,53% para 
3,60%. A estimativa está no 
boletim Focus divulgado on-
tem. A pesquisa é realizada 
semanalmente pelo Banco 
Central (BC) trazendo a pro-
jeção para os principais in-
dicadores econômicos.

O cálculo para 2021 
está abaixo da meta de in-
flação que deve ser per-
seguida pelo BC. A meta, 
definida pelo Conselho 
Monetário Nacional, é de 
3,75% para este ano, com 
intervalo de tolerância de 
1,5 ponto percentual para 
cima ou para baixo. Ou seja, 
o limite inferior é 2,25% e o 
superior, 5,25%.

Para 2022, a estimati-
va de projeção da inflação é 
de 3,49%. Tanto para 2023 
como para 2024 as previ-

sões do índice são de 3,25%.

Taxa de juros
Para alcançar a meta 

de inflação, o Banco Cen-
tral usa como principal ins-
trumento a taxa básica de 
juros, a Selic, estabelecida 
atualmente em 2% ao ano 
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

Para o mercado finan-
ceiro, a expectativa é que 
a Selic encerre 2021 em 
3,50% ao ano. Para o fim 
de 2022, a estimativa é que 

a taxa básica fique nesse 
mesmo patamar. E para o 
fim de 2023 e 2024, a pre-
visão é 6% ao ano. Quando 
o Copom aumenta a taxa 
básica de juros, a finalidade 
é conter a demanda aque-
cida, e isso causa reflexos 
nos preços porque os juros 
mais altos encarecem o cré-
dito e estimulam a poupan-
ça. Entretanto, os bancos 
consideram outros fatores 
na hora de definir os juros 
cobrados dos consumido-
res, como risco de inadim-

plência, lucro e despesas 
administrativas.

Quando o Copom re-
duz a Selic, a tendência é 
que o crédito fique mais 
barato, com incentivo à 
produção e ao consumo, 
reduzindo o controle da in-
flação e estimulando a ati-
vidade econômica.

As instituições finan-
ceiras ainda reduziram a 
projeção de crescimento da 
economia brasileira (Produ-
to Interno Bruto - PIB) este 
ano de 3,50% para 3,47%. 

O isolamento imposto 
pela pandemia da covid-19 
criou um novo padrão de de-
manda profissional no país 
em 2020. Das dez profissões 
com maior nível de ocupa-
ção de trabalho formal no 
Brasil, apenas uma (alimen-
tador de linhas de produção) 
entrou no ranking das que 

ganharam mais vagas com 
carteira assinada no ano pas-
sado. Já as ocupações ligadas 
ao atendimento presencial 
da população foram as mais 
prejudicadas, como das áreas 
de Transporte e Educação.

O levantamento foi feito 
pela Confederação Nacional 
do Comércio, Bens e Servi-
ços (CNC), a partir de dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 

(Caged), do Ministério da 
Economia.

As ocupações mais de-
pendentes da circulação de 
pessoas sentiram mais for-
temente o período. Na área 
de transporte, cobradores 
(-11,3%) e motoristas de co-
letivos (-7,1%) foram as pro-
fissões que mais perderam 
representatividade em 2020.

Os profissionais da área 
de Educação também figu-

ram entre os mais afetados 
(-72,2 mil). Das vinte ocupa-
ções com maiores retrações, 
segundo a CNC, metade é 
composta por profissionais 
ligados ao setor de ensino. 
Em termos relativos, o se-
tor ficou à frente apenas das 
áreas de alojamento e servi-
ços de alimentação (-13,5%) 
e da área de Arte, Cultura e 
Esporte (- 10,1%). O setor 
mais negativamente impac-

tado pela pandemia na ge-
ração de empregos foi o de 
Turismo, com queda de 37%.

Do lado positivo, o iso-
lamento social impulsionou 
empregos de auxiliares de 
logística (+28,1%), estoquis-
tas (+19,1%) e embaladores 
de produtos (+12,7%), que 
apresentaram taxas de cres-
cimento de dois dígitos, bem 
acima  da variação média do 
emprego formal (+0,4%).

Profissões perderam espaço formal no 
país após restrições por conta da covid
Mariana Durão
Agência Estado

Andreia Verdélio
Agência Brasil

A pauta do auxílio 
emergencial voltou on-
tem ao debate durante 
uma reunião do presi-
dente da República, Jair 
Bolsonaro, com os minis-
tros da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, da Economia, 
Paulo Guedes, e do Desen-
volvimento Regional, Ro-
gério Marinho. O gestor 
declarou que estuda um 
auxílio financeiro para a 
população brasileira, que 
está “em situação bastan-
te complicada”.

Em evento no Palá-
cio do Planalto, Bolsona-
ro ponderou que o Brasil 
está no limite do endivi-
damento e que é neces-
sário se preocupar. “Te-
mos um cuidado muito 
grande com investidores, 
mercado e contratos, que 
devem ser respeitados. 
Não podemos quebrar 
nada disso, ou não tere-
mos como garantir que 
Brasil será diferente lá na 
frente”, disse.

Bolsonaro afirmou 
ainda que a pandemia 
deu uma “desajustada” 
na economia e que há dois 
problemas pela frente: o 
vírus e o desemprego. 
“Quem vai tirar o Brasil 
da situação que se encon-
tra somos todos nós aqui”, 
resumiu.

Bolsonaro 
diz negociar 
novo auxílio 
com ministros

Carol Cassoli
Especial para A União

Agência Estado



Diversidade

Estudo realizado em parceria com a USP é capaz de prever a evolução da doença com base nos dados clínicos iniciais
Imagina se pudéssemos, 

com testes e avaliações de 
rotina, feitos na admissão 
do paciente (ou bem perto) 
ter uma ideia do prognóstico 
(de ventilação mecânica, UTI 
ou morte) dessa pessoa? Um 
grupo de pesquisadores da 
Universidade de São Paulo, 
em parceria com o professor 
da UEPB Tiago Almeida de 
Oliveira, desenvolveram um 
algoritmo de inteligência ar-
tificial que, através dos dados 
clínicos iniciais de um pacien-
te com suspeita de covid-19 
que acaba de dar entrada em 
um hospital, é capaz de pre-
ver a evolução da doença nos 
próximos dias, inclusive se 
o quadro tem potencial para 
levar o paciente à UTI. Tudo 
isso através de um cálculo que 
pode durar poucos segun-
dos. O artigo com o resultado 
dessa pesquisa acaba de ser 
publicado na Revista Nature 
Scientific Reports, uma das 
publicações mais respeitadas 
do mundo.

Para o pesquisador Tia-
go Almeida, ter esse estudo 
publicado numa revista como 
a Nature é um privilégio e 
respalda todo um trabalho 
eficiente feito pelo grupo. De 
acordo com Tiago, esses da-
dos clínicos obtidos através 
do algoritmo podem ser cap-
tados rapidamente através de 
um simples hemograma e da-
dos como peso, idade e sexo. 
Os resultados são analisados 
pelo algoritmo e, a partir do 
resultado, o médico saberá ra-
pidamente se o quadro daque-
le paciente tem potencial para 
evoluir mal a ponto da neces-

Pesquisa de paraibano sobre 
covid-19 sai na revista ‘Nature’
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Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento parce-
ladamente de material de limpeza, destinados às diversas secretarias e Fundo Municipal de Saúde 
e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB.  Data e horário do recebimento das 
propostas: até às 10:00hs do dia 23/02/2021. Data e horário do início da disputa: 10:15 hs/min do 
dia 23/02/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, 
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias.  LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompras-
publicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede 
da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 
05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 08 de Fevereiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

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 
IN00004/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE NOTORIA ESPECIALI-
ZADA NO ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TCU/TCE; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - R$ 42.000,00.

São João do Tigre - PB, 25 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE NOTORIA ESPECIALIZADA NO AS-

SESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO TCU/TCE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 02 091 2027 2002 – MANTER A 
PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DE ADMINISTRACAO GERAL – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 25/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 01501/2021 - 25.01.21 - JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE AD-
VOGADOS - R$ 42.000,00.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
PROCESSO Nº 19.000.008388.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMI-
NHÃO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO DESENVOL-
VIMENTO DO SEMIÁRIDO - SEAFDS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 25/02/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação 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 21-00094-4
João Pessoa, 08 de fevereiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

STONE MÁMORES E GRANITOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, 26.154.910/0001-12 torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Arquitetura de Cabe-
delo a LICENÇA DE OPERAÇÃO para Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em 
mármore, granito, ardósia e outras pedras e Comércio varejista de materiais de construção não 
especificados anteriormente. Situado à Rua Presidente Venceslau Braz, Nº 87, Bairro: Jardim 
América, Cabedelo-PB.

3M CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ N° 21.764.562/0001- 81, TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU À SEMAM – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, PARA A CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR SITUADA Á AV. PRESI-
DENTE CAFÉ, S/N°, ST. 01, QD. 050, LT 0356 – BAIRRO DO BESSA, JOÃO PESSOA - PARAÍBA.

AVISO DE VENDA
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL ONLINE Nº 2021/950006

IMÓVEIS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 9514/97

EDITAL PRIMEIRO LEILÃO SEGUNDO LEILÃO
2021/950006 18 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 10H 25 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 10H

O Banco do Brasil S.A. torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitando 
o preço mínimo de venda constante no edital nº 2021/950006, disponível na página do Leiloeiro, 
www.leiloei.com, os imóveis recebidos em garantia nos contratos inadimplentes de Alienação Fidu-
ciária, de acordo com a Lei nº 9.514/97. A venda será realizada à vista.  O ARREMATANTEdeverá 
pagar: a) a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor ao 
leiloeiro oficial, a título de comissão,até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários; b) a 
importância correspondente a 1,5% (um e meio) do valor do lance vencedor ou o valor de R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais), o que for maior, à Pagimovel®, unidade de negócios da empresa 
ResaleTecnologia e Serviços S.A., responsável pelaprestação de serviços financeiros, documentais, 
de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra; c) o valor 
da proposta, para o Banco do Brasil S.A., em até 24 horas contados a partir do envio do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. Caso o ARREMATANTE 
não apresente a documentação exigida ou deixe de realizar os pagamentos citados nos itens A, B 
e C anteriormente, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. Caracteri-
zada a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde,a título de multa, os valores equivalentes à 
comissão do leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®, sem prejuízo das demais sanções cíveis 
e criminais cabíveis à espécie. Correrão a cargo do ARREMATANTE todas as despesas relativas à 
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, pagamento da taxa de 
serviço da Pagimovel®, no valor de 1,5% (um e meio por cento) do lance vencedor, ou R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais), o que for maior, despesas com escritura pública, imposto de trans-
missão, foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Caso o imóvel se 
encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra, não podendo o ARREMATANTE 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação 
do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas 
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente rein-
tegração na posse, na forma do artigo 30, da Lei nº 9.514/97.  O direito de preferência do devedor 
fiduciante, previsto no §2oB do art. 27, da Lei nº 9.514/97 (incluído pela lei nº 13.465/17), deverá 
ser exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o 
exercício desse direito.Maiores informações podem ser obtidas no escritório do Leiloeiro, por meio 
do telefone (11) 3422-5998 e e-mail: contato@leiloei.com. Local do leilão: pelo site: www.leiloei.com, 
portal eletrônico da Leiloei, situada à Avenida Nove de Julho, 3229,Jardim Paulista, complemento 
401, São Paulo-SP, CEP: 01407-000. Devido à pandemia do coronavírus, o evento será realizado 
apenas na modalidade online, através do endereço eletrônico:www.leiloei.com.
Felipe Nunes Gomes Teixeira – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL –JUCESP (São Paulo) Nº 950.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração do LIFESA – Laboratório Industrial Farmacêutico 

do Estado da Paraíba S.A., com base na competência prevista no artigo 11, caput, do Estatuto 
Social, nos termos dos artigos 123, 124 e 142, inciso IV, da Lei 6.404/1976 e em razão da Decisão 
Monocrática prolatada nos autos do Agravo de Instrumento número 0816032-58.2020.8.15.0000, 
convoca os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 23 de 
fevereiro de 2021, às 10h, na sede do LIFESA, localizado na Avenida João Machado, n.º 109, Centro, 
CEP n.º 58.013-520, João Pessoa/PB, sob a forma presencial, cuja Ordem do Dia será a seguinte: 
1) Ciência e discussão a respeito das conclusões do Parecer nº. 2263/2020 da Procuradoria-Geral 
do Estado e do Relatório nº. 107/2019 da Controladoria-Geral do Estado, que orientaram a convo-
cação de Assembleia Geral para a anulação de todos os atos de integralização de capital social e 
alteração societária do LIFESA ocorridos desde o ano de 2001, por serem nulos de pleno direito, 
em virtude de ofenderem as normas que disciplinam a matéria, bem como o interesse público que 
deve reger todas as entidades da administração pública, sejam elas da administração direta ou 
indireta; 2) Implementação do devido processo legal através da oportunidade de manifestação pelos 
beneficiários dos atos de integralização de capital social e alteração societária do LIFESA ocorridos 
desde o ano de 2001 reputados ilegais pelo Parecer nº. 2263/2020 da Procuradoria-Geral do Estado 
e pelo Relatório nº. 107/2019 da Controladoria-Geral do Estado; e 3) Deliberação sobre a validade 
dos atos de integralização de capital social e alteração societária do LIFESA ocorridos desde o 
ano de 2001 reputados ilegais pelo Parecer nº. 2263/2020 da Procuradoria-Geral do Estado e pelo 
Relatório nº. 107/2019 da Controladoria-Geral do Estado. 

João Pessoa, 26 de janeiro de 2021.
GERALDO ANTÔNIO DE MEDEIROS

Presidente do Conselho de Administração LIFESA – Laboratório Industrial Farmacêutico 
do Estado da Paraíba S.A.

Comarca de Vara Única de Jacaraú – PB. Edital de Citação. Prazo: 30 dias. Processo nº 
0001069-81.2011.815.1071. Ação: Execução. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única de Jaca-
raú, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente 
Edital de Citação, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima mencionada, promovida por  
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A em face de MARIA APARECIDA COSTA, brasileira, 
solteira e comerciante, inscrita no CPF nº 025.504.654-58, que através do presente Edital manda 
o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), atualmente em 
local incerto e não sabido, para, pagar em 3 (três) dias o valor da dívida de R  36.914,23 (trinta e 
três mil e novecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), com acréscimo de atualizações, 
visto que este valor corresponde à atualização até 04/03/2011, até o efetivo reembolso do crédito, 
dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob pena de 
lhe serem penhorados bens coerciti- vamente. Decorrido o prazo do Edital cujo início dá-se na 
data da publicação, bem como o prazo de 15 dias para opor Embargos, não sendo embargada a 
presente ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Em caso 
de revelia, será nomeado curador especial, conforme determina o art. 257, IV do CPC. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
no Diário da Justiça. Vara Única de Jacaraú-PB, 03 de fevereiro de 2021. Eu, Diana Gaudêncio 
Quintans, Técnico Judiciário desta vara, o digitei. ELZA BEZERRA DA SILVA PEDROSA, Juíza 
de Direito em substituição.  

PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA
 EDITAL Nº 003/2021 CC - PROCESSO Nº 008/2021

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, ins-
tituída pela Portaria “E” SENAC/AR/PB Nº 007/2021, torna público a divulgação em jornais e nos 
quadros de aviso ao público, nas Unidades Operacionais de João Pessoa e Campina Grande, no 
Estado da Paraíba, a PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABER-
TURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
DE PREÇOS DA CONCORRÊNCIA Nº 003/2021, cujo objeto dessa Licitação é a Contratação 
de Empresa Especializada para fornecimento de Serviços de Internet, dedicado e exclusivo entre 
a rede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Administração Regional no Estado da 
Paraíba – Senac-PB, e a Rede Mundial de Computadores-Internet, para a implementação, ope-
ração de links de acesso dedicado por IP 1200Mbps no total, disponibilizado 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, durante 7 (sete) dias por semana, incluso os equipamentos necessários a execução 
dos serviços, para atendimento na modalidade corporativa, administrativas e pedagógicas, nas 
cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Cajazeiras, sendo 100% (cem por cento) 
implementado através de enlaces de fibra ótica, em conformidade com o Projeto Executivo em 
anexo e o Anexo I – Termo de Referência deste Edital, Edital e seus anexos, durante o período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período, limitados ao prazo máximo de 
60 (sessenta) meses, conforme o edital e seus anexos, para o dia 25 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, assegura-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 09 de fevereiro de 2021.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

SENAC/AR/PB

Jose Romero Dantas de Freitas – CPF 325.175.484-04, torna público que requereu o SEMAPA 
a licença de construção de uma fossa sépticamultifamiliar no imóvel localizado no endereço rua 
Nova Floresta, s/n Camboinha, Cabedelo/PB CEP 58100-001(AG1).

Coronavírus

Paraíba ultrapassa 
os 198 mil casos

Novos 611 casos de 
contaminação pela co-
vid-19 e 12 falecimentos 
em decorrência do agra-
vamento da doença foram 
registrados ontem pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Com o novo 
montante, a Paraíba acu-
mula 198.735 casos con-
firmados para o novo co-
ronavírus, sendo 151.879 
pacientes considerados 
recuperados e 4.158 víti-
mas fatais. O estado tem 
42.698 casos em aberto, 
ou seja, pacientes em re-
cuperação ou com a situa-
ção ainda não encerrada 
no portal de notificação 
de casos, um montante de 
21,48% do número de ca-
sos totais.

Entre os casos confir-
mados ontem, 21 (3,43%) 
são casos de pacientes hos-
pitalizados e 590 (96,57%) 
são considerados leves. De 
acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospi-
talar, 28 pacientes foram 
internados nas últimas 24 
horas, entre o domingo e a 
segunda-feira. 

Até o momento, 
611.022 testes para o diag-

nóstico da covid-19 foram 
realizados no estado, con-
tabilizando casos em todos 
os 223 municípios e óbitos 
em 202 deles. O Programa 
Nacional de Imunização, 
do Ministério da Saúde, 
contabiliza 71.843 doses 
de vacinas contra a co-
vid-19 aplicadas na Paraí-
ba, até as 16h04 dessa se-
gunda-feira.

Os falecimentos re-
gistrados no boletim diá-
rio ocorreram entre 5 e 8 
de fevereiro, sendo sete 
ocorridos nas últimas 24 
horas, entre o domingo e 
às 10h de segunda-feira. 
Um aconteceu em hospi-
tal privado e os demais 
em hospitais públicos, 
acometendo oito homens 
e quatro mulheres, com 
faixa etária de 46 a 82 
anos. Diabetes foi a co-
morbidade mais frequen-
te entre as vítimas, sendo 
um portador de Síndrome 
de Down. 

Os óbitos ocorreram 
em residentes de João 
Pessoa (2), Areia, Cabede-
lo, Carrapateira, Guarabi-
ra, Lagoa Seca, Mataraca, 
Nova Floresta, Pombal, 
Riacho dos Cavalos e São 
José de Espinharas (com 
uma morte cada).

sidade de uma internação na 
UTI e a temida necessidade do 
uso de ventilação mecânica.

Para que isso dê certo, 
o professor Tiago Almeida 
destacou que o algoritmo é 
treinado, a partir de dados 
obtidos de outros pacientes, 
para predizer esses possíveis 
desfechos (por exemplo, UTI 
e ventilação mecânica). No 
entanto, o pesquisador afirma 
que o diferencial dessa pesqui-
sa, que foi publicada na Natu-
res Scientific Reports, é que a 
análise estatística está justa-
mente no fato de que, mesmo 
se o algoritmo ainda não tiver 
sido treinado para predizer a 
chance do paciente vir a óbito, 
por falta de dados por exemplo 
em um início de pandemia, ele 

conseguiu na pesquisa, com 
uma eficácia de 92%, avaliar 
se determinado paciente teria 
potencial para vir a óbito.

“É importante salientar 
que eu pude contar com o fun-
damental apoio da Fapesq por 
meio do Edital Nº 003/2020 
que visa contribuir para a rá-
pida implementação de solu-
ções de monitoramento, aná-
lise e recomendações frente 
à pandemia da covid-19, no 
Estado da Paraíba”, afirmou o 
professor Tiago Almeida.

O estudo foi feito pelo 
Laboratório de Big Data e 
Análise Preditiva em Saúde 
(Labdaps), da Faculdade de 
Saúde Pública da USP, do qual 
o professor Tiago Almeida é 
integrante. Recentemente a 

equipe do LABDAPS – Labo-
ratório de Big Data e Análise 
Preventiva em Saúde ganha-
ram o prêmio DASA/Veja 
Saúde de prevenção ao novo 
coronavírus. E tem atuado 
na rede IACOVBR- Inteligên-
cia artificial para o combate 
ao coronavírus, agrupando 
diversos hospitais parceiros 
para a pesquisa com os algo-
ritmos criados nesta e outras 
pesquisas em andamento. 

O professor Alexandre 
Chiavegatto da Faculdade de 
Saúde Pública da USP, Líder 
da pesquisa e do Labdaps, 
trabalha com um importan-
te objetivo que é que esses 
avanços tecnológicos pos-
sam integrar o SUS (Sistema 
Único de Saúde).

Para o pesquisador Tiago Almeida, ter o estudo publicado numa revista como a Nature é um privilégio e respalda o trabalho do grupo

Foto: Divulgação

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

Fale com Abelardo

ARTHUR CUNHA 
MAIA (foto), filho 
do empresário Aní-
sio Maia e de Adélia 
Cotrim, concluinte 
de Direito, aniversa-
ria hoje.

E O PALMEIRAS, hein?! O time e 
seus torcedores só pensavam no 
Bayern de Munique, sem se lembrar 
que haveriam “tigres” no caminho. 
Isso é fatal no futebol.

ESTA noite ouviríamos os primei-
ros acordes do Bloco das Muriçocas 
com Fuba conclamando os foliões 
com o Acorde Miramar. 

A PARAIBANA Juliette está entre os 
elencados no “paredão” do Big Bro-
ther Brasil. Vamos ajudar a garota.

O BLOCO Boi do Bessa, do artista 
plástico Clóvis Junior, também não 
vai sair este ano mas está lançan-
do campanha de arrecadação de 
cestas básicas para distribuir em 
comunidade carente.

Quando procuro o que há 
de fundamental em mim, é 
o gosto da felicidade que 

eu encontro.

Albert Camus

JUCA PONTES - jornalista e editor - Abe-
lardo, obrigado por todo esse carinho ao 
nosso irmão Martinho Moreira Franco. 
Ele foi um ser humano incomum. Como 
poucos. Justo e generoso, com um talento 
admirável e um texto inigualável. Amigo 
de todos os rios e caminhos, irmão dos 
ventos e horizontes que espelham as ex-
traordinárias janelas do coração. Com ele, 
aprendi a amar as pessoas do seu benque-
rer. As de casa e as que fazem fronteira com 
seu imenso jardim. Como é o caso de sua 
amada Goreti, dos filhos Mengo, Mema, 

Lu, João e Beba, dos genros, noras e netos, 
e dos amigos em comum Ângela Bezerra 
de Castro, Alba e Flávio Tavares, Agnaldo 
Almeida, Naná Gacez, Maria Enilda e Jú-
nior (também parentes). Ao lado de Mil-
ton Nóbrega e Fernando Moura, na brava 
companhia do esplêndido olhar do mestre 
Gonzaga Rodrigues, formamos um time 
primoroso da produção editorial paraiba-
na. O nosso querido Morengueira ficará, 
permanentemente, guardado e sempre 
aguardado no maior sentimento das nossas 
melhores lembranças.

GLAUCE BURITY - professora - Fiquei 
muito feliz com a sua indicação para ocu-
par a Cadeira que tem como patrono Tar-
císio Burity na Academia Cabedelense de 
Letras. Você o conhecia bem e tem todas 
as qualidades para bem discorrer, com elo-
quência, sobre a vida honrada dele. 
GERMANO TOSCANO - presidente da 
Anoreg-PB  -  Lá se foi um grande amigo/
irmão. Quero cumprimentá-lo pelas home-
nagens a Martinho Moreira. Realmente ele 
é merecedor desse tributo que você pres-
tou. Coisa de amizade pura e sincera.

Força da genética

O ex-presidente do Aeroclube da 
Paraíba, Rômulo Carvalho, nos envia 

cópia da ata de fundação da agre-
miação, datada de 10 de novembro 
de 1940, fundado com o objetivo de 
aumentar o número de aviadores e 

expandir a aviação civil brasileira. No 
documento, está a composição de 

sua primeira diretoria que teve como 
seu primeiro presidente Horácio de 

Almeida. Entre os fundadores, no car-
go de diretor de Propaganda, consta 

o nome de Abelardo 
de Araújo Jurema.

Tá explicado.

Em que pese a orientação dos 
órgãos de saúde e a atuação da 
Polícia Militar para impedir aglo-
merações, as festas clandestinas 
continuam acontecendo, desobe-
decendo a legislação normativa, 
afrontando as autoridades e colo-
cando em risco a vida das pessoas, 
como aconteceu este final de 
semana no município do Conde e 
em alguns bairros da Capital.

Mau exemplo
Um tumulto causado por um passa-
geiro que recusou usar a máscara de 
proteção à bordo de um voo da Gol, 

que decolou sábado, às 6h10 da manhã, 
com destino a Brasília, fez com que a 
aeronave retornasse ao aeroporto JK, 
revoltando passageiros e tripulantes. 
O infrator, que foi retirado do avião 
pela Polícia Federal, decidiu seguir o 
exemplo da mais alta autoridade do 

País, que costuma desconsiderar o seu  
uso em atos públicos.

Equívoco
Nos planos do grupo A. Gaspar, que 
arrematou o Hotel Tambaú por R$ 40,6 
milhões, está a mudança do nome do 
hotel, conhecido como um dos símbolos 
da hotelaria brasileira. A coluna respeita 
a decisão dos  novos proprietários mas 
entende que trata-se de um equívoco do 
seu departamento de marketing, quando 
desprezam uma marca consolidada 
no mercado nacional e internacional 
para substituí-la por uma denominação 
completamente desconhecida e alheia às 
suas origens.

OS NOIVOS Bárbara 
Delgado e Francisco 
Franca Junior com o 
vereador Damásio Neto 
e Sâmia Franca, no 
prestigiado casamento 
realizado no último fim 
de semana. O noivo é 
filho do ex-prefeito Chi-
co e Carmem Franca.

É hoje!09

Andressa Vinagre, 
Aldaci de Barros 
Araújo,  Antônio 
Egídio Madruga Jú-
nior, Cícero Araújo, 

Cláudia Lima, Claudio Mourão da 
Silva, Evellyn Alves, Gabriela Vieira, 
Guilherme Florentino, Péricles 
Serafim Filho, João 
Gabínio Leitão, 
João Monteiro 
Sobrinho, Joelson 
Silva de Oliveira, 
José Luiz Júnior, 
Luann Soares,  
Maelson Andrade,   
Matheus Peixoto 
de Paula Marques, Otávio Neto Ro-

cha Nascimento, 
Roberta Vascon-
celos Mishina, 
Roberto Oliveira, 
Sérgio Meira, San-
dra Batista, Tereza 
Gadelha, Vicente 
Chaves Araújo 

Aniversariando

Presentão
Os assinantes de A 
União ganharam um 
presentaço junto 
com sua edição do 
último domingo: a 
revista Pensar, editada 
pelos jornalistas Nara 

Valusca e Jorge Resende, reunindo 11 
reportagens especiais que estimulam 
o pensamento critico e instigam mui-
tas reflexões. O suplemento está nas 
bancas ao preço de R$ 10.00.

Jubileu de ouro
O jornalista Nonato Guedes, um dos 
melhores textos do jornalismo parai-
bano, está completando 50 anos de 
atividade profissional, que começou em 
Cajazeiras, passou pelos jornais Correio 
da Paraíba, O Norte e foi presidente de 
A União Cia. Editora durante o governo 
Ronaldo Cunha Lima. Hoje, atuando no 
Blog Os Guedes junto ao irmão Lenilson, 
continua a exibir o seu talento.

Reeleição
Embora procurando evitar o debate 
antecipado sobre o tema, o governador 
João Azevêdo confirmou ontem, em 
entrevista à rádio Correio FM, que será 
candidato à reeleição em 2022. “Eu já 
disse claramente que o meu nome está 
posto”, assegurou. Com uma gestão 
segura e responsável, e muitas obras pelo 
Estado, Azevêdo tem plenas condições 
de pleitear novo mandato.

Em que pesem as dificuldades de 
logística por conta da lentidão do 
Governo Federal, a Paraíba vem 
se saindo a contento na vacinação 
contra a Covid-19, estabelecendo 
calendário de vacinas e cumprindo 
metas estabelecidas pela Secretaria 
de Saúde que coordena todo o pro-
cesso de imunização da população, 
com apoio das prefeituras.

Muriçocas
Será aberta amanhã, no Tambiá 
Shopping uma exposição sobre as 
Muriçocas do Miramar, o maior 
bloco de arrasto da Paraíba que 
mudou a face do carnaval de João 
Pessoa. Como este ano o bloco 
não sairá às ruas na Quarta-feira 
de Fogo, é uma boa oportunidade 
de conferir a história dessa incrí-
vel manifestação popular.

Uma cerimônia muito bo-
nita, alegre e marcante, 
assinalou o casamento de 

Bárbara Delgado (foto)  e Fran-
cisco Franca Junior, filhos dos 
casais Chico e Carmem Franca, ele 
ex-prefeito de João Pessoa, e Wo-
limir e Sandra Delgado,  realizada 
na Capela de São Francisco, com  
recepção no Mirante Altiplano. 
O evento teve número restrito de 
convidados e obedeceu aos parâ-
metros estabelecidos pelos proto-
colos da pandemia.



Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A velha 
polêmica
está de volta

Comissão se reúne para discutir a situação dos estádios de futebol para as disputas do Campeonato Paraibano

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

A Comissão de Preven-
ção e Combate à Violência 
nos Estádios da Paraíba 
fará amanhã, às 16h, uma 
reunião por teleconferên-
cia para discutir a situação 
dos locais de jogos para o 
Campeonato Paraibano de 
2021, que tem o início pre-
visto para o dia 17 de mar-
ço. Segundo o presidente 
da comissão, o promotor 
do Ministério Público, Val-
berto Lira, a Federação Pa-
raibana de Futebol e os 
clubes podem participar 
também da reunião e fo-
ram convidados. 

“Chegou ao ponto que 
agora eu não vou mais me 
preocupar com a responsa-
bilidade dos outros. Nós va-
mos nessa reunião mostrar 
a realidade dos fatos que 
muito me preocupa, porque 
enviamos ofício à FPF e não 
recebemos qualquer res-
posta. É uma situação que 
se arrasta há muito tempo 
e ninguém toma uma pro-
vidência. Todos os anos, 
criamos termos de ajuste 
de conduta e ninguém cum-
pre. Já tiveram tempo de-
mais para providenciar os 
ajustes para se enquadrar 
nas exigências do Estatuto 
do Torcedor. Tem estádios 
que sequer respondeu os 
formulários para que nós 
possamos fazer a vistoria. 
É uma situação que pode se 
complicar, caso seja libera-
da a entrada de torcedores 
nos estádios”, advertiu o 
procurador.

Os estádios Amigão, 
Almeidão e Perpetão são 
de propriedade do Gover-

no do Estado e segundo a 
assessoria de imprensa da 
Secretaria da Juventude, 
Esporte e Lazer, os formu-
lários referentes a estes 
estádios já foram enviados 
para agendar as visitas. O 
José Cavalcanti, de Patos, 
é um estádio municipal, 
assim como o Marizão, em 
Sousa e o Carneirão, em 
Cruz do Espírito Santo. Já o 
Presidente Vargas é de pro-
priedade do Treze.

A reportagem de A 
União tentou várias vezes 
o contato com a FPF para 
falar sobre o caso, mas nin-

guém atendeu os telefo-
nemas, nem respondeu as 
mensagens enviadas por 
redes sociais.

Diante do silêncio da 
FPF, nós fomos saber a opi-
nião de alguns dirigentes 
sobre esse problema. O 
presidente do Sousa, Al-
deone Abrantes, preferiu 
não falar sobre as condi-
ções do Marizão e sim so-
bre a posição do MP em 
relação ao assunto. “Não 
tenho o que dizer para 
quem usa o futebol como 
holofotes. Todo ano arma 
esse circo e no final libera 

até o campo do São Paulo 
Crystal”, disse o dirigen-
te, se referindo ao estádio 
Carneirão, em Cruz do Es-
pírito Santo. 

Nós tentamos um con-
tato com a direção do São 
Paulo Crystal para saber 
das condições atuais do es-
tádio, e segundo o gerente 
executivo de futebol, Ar-
thur Ferreira, o Carneirão 
está concluindo as refor-
mas para cumprir com o 
que foi exigido pelas auto-
ridades competentes. “Na 
próxima semana, já vamos 
começar a confecção dos 
laudos para que eles fi-
quem prontos em tempo 
de estrearmos na compe-
tição, aqui em nosso está-
dio”, afirmou.

Sobre o Presidente Var-
gas em Campina Grande, o 
gerente de futebol do Tre-
ze, Josimar Barbosa, disse 
que as reformas no local já 
estão sendo concluídas. 

“Com relação ao docu-
mento enviado pelo MP, eu 
não estava no futebol nesta 
época e não tenho conhe-
cimento sobre o assunto, 
mas sobre o Presidente 
Vargas, posso dizer que o 
estádio está passando por 
reformas, e na minha opi-
nião, as obras estão indo 
muito bem. Já está sendo 
concluída a pintura e hou-
ve também uma reforma 
no gramado. Eu acredito 
até que no primeiro amis-
toso do time, no próximo 
dia 13, já possa ser realiza-
do lá. Os torcedores estão 
ajudando e espero até que 
aumente essa ajuda para 
chegarmos no ideal”, con-
cluiu Joba, como é mais 
conhecido.

Esportes
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Frustração no Catar
Palmeiras decepciona a torcida e fica de fora do 
Mundial de Clubes após fraca atuação e derrota 
de 1 a 0 para o Tigres, do México. Página 23
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É uma situação que 
se arrasta há muito 

tempo e ninguém toma 
uma providência. 

Todos os anos, criamos 
termos de ajuste de 
conduta e ninguém 

cumpre 

Pré-temporada

Clubes seguem treinando
forte para as competições

Botafogo,  Treze e 
Campinense já começam 
a testar seus elencos nesta 
semana. Na quinta-feira, 
a Raposa vai realizar um 
jogo-treino contra uma 
equipe amadora, no Cen-
tro de Treinamento Teles 
de Albuquerque, em Cam-
pina Grande. O Belo vai 
enfrentar o CSP, no próxi-
mo sábado, no CT da Ma-
ravilha do Contorno e o 
Galo, no mesmo dia, vai jo-
gar contra o Globo-RN, em 
local ainda a ser definido.

Entre o trio de ferro, 
o Campinense é o que tem 
menos tempo de treino. 
A pré-temporada só co-
meçou no final da semana 
passada, por isso, o técni-
co Ederson Araújo prefere 
observar inicialmente os 
atletas contra uma equipe 
amadora, porque a maio-
ria dos jogadores não está 
ainda com uma boa con-
dição física. A Raposa se 
prepara para a estreia na 
Copa do Brasil e no Cam-
peonato Paraibano, este 
último apenas em 17 ou 
18 de março.

O Botafogo entrou na 
terceira semana de prepa-
ração, e o técnico Marce-
lo Villar já está aplicando 
alguns treinos técnicos e 

táticos. A equipe já estreia 
na temporada 2021 no dia 
27 ou 28 deste mês, na 
abertura da Copa do Nor-
deste. Após o jogo contra 
o CSP, o Belo enfrentará o 
Vitória das Tabocas-PE, no 
dia 17, às 15h, também no 
CT da Maravilha do Con-
torno. O último amistoso 
da pré-temporada será no 
próximo dia 20, contra o 
Náutico, no Estádio dos 
Aflitos, em Recife.

O Treze também tes-
tará a equipe e pegará de 
cara um adversário forte, 
o Globo-RN. A partida está 

marcada para o próximo 
sábado, mas o local ainda 
não foi definido em Cam-
pina Grande. Se até lá, o 
gramado do Presidente 
Vargas estiver pronto, o 
jogo poderá se realizar  no 
PV. A exemplo do Botafo-
go, o Galo está também na 
terceira semana de pré-
temporada, e vai estrear 
na Copa do Nordeste no 
dia 27 ou 28 deste mês. 
O segundo amistoso de 
preparação deverá ser 
contra o América-RN, dia 
18, também em Campina 
Grande.

Jogadores do Campinense em treino coletivo no Estádio Renatão

Foto: Samir Oliveira/Campinense
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O Estádio Marizão, na 
“Cidade Sorriso”, é palco 

dos jogos do Sousa pelo 
Campeonato Paraibano
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Equipe paraibana vem de uma vitória importante sobre o Brasília no último domingo, por um placar de 103 a 87

O Basquete Unifacisa 
entra em quadra mais uma 
vez pelo Novo Basquete 
Brasil (NBB) no final da tar-
de de hoje quando enfren-
tará o Cerrado Basquete no 
Ginásio da Asceb, em Brasí-
lia-DF, às 17h. A partida en-
tre o time de Campina Gran-
de, 9º colocado na disputa, e 
a equipe da capital federal, 
atualmente na 14ª coloca-
ção, será o segundo con-
fronto entre os dois clubes 
na competição, no primeiro 
embate, vitória paraibana 
diante do time candango 
por 75 a 67.

Buscando subir na ta-
bela, a partida de logo mais 
é fundamental para as pre-
tensões da equipe parai-
bana que enfrentará uma 
equipe da parte de baixo 
da tabela e, por isso, preci-
sa buscar a vitória para se 
firmar entre os melhores 
times da disputa e tentar 
chegar nos playoffs ao me-
nos entre os oito primeiros 
colocados. Vindo de vitória 

no último domingo quan-
do venceu por 103 a 87 a 
equipe do Brasília, também 
jogando no mesmo palco do 
confronto de hoje e, agora, a 
expectativa é poder repetir 
feito com uma atuação sóli-
da no ataque e na defesa.

Mais uma vez entre 
os destaques da equipe no 
jogo, o ala-armador Beti-
nho, responsável por 19 
pontos e 3 assistências foi 
o cestinha da partida passa-
da e acredita que a equipe 
pode continuar crescendo 
dentro da competição des-
de que se mantenha sólida 
dos dois lados da quadra e 
aproveitando os melhores 
momentos de cada jogador 
dentro da rotação do elenco 
em quadra.

“Fizemos um bom se-
gundo tempo na partida 
passada, conseguindo anu-
lar as melhores armas do 
Brasília e, assim, pudemos 
abrir uma boa vantagem 
no jogo. No ataque nós tive-
mos muita sabedoria para 
achar bons arremessos e 
assim nosso aproveitamen-
to aumentou. Nossa equi-

pe possui um elenco com 
muito potencial, fator que 
possibilita uma boa rotação 
com as peças que temos, o 
que mantém o nível do time 
muito alto. Então, eu acre-
dito que se conseguirmos 
manter esse bom trabalho 
e soubermos ter sabedo-
ria para encontrar o bom 
momento de cada um den-
tro de cada jogo, podemos 
seguir crescendo na com-
petição e buscar mais uma 
vitória nesse próximo jogo”, 
afirmou Betinho. 

Do outro lado da qua-
dra, a equipe paraibana en-
frentará um adversário que 
vivia um de seus melhores 
momentos na disputa após 
vencer os dois últimos con-
frontos, mas que acabou 
tendo a sequência quebra-
da no último domingo ao 
perder para o Fortaleza por 
86 a 77. Agora, o Cerrado 
precisará buscar uma vitó-
ria contra a equipe paraiba-
na para se manter entre as 
equipes que, nessa altura 
da competição, estariam se 
classificando aos playoffs do 
NBB - 1º ao 14º colocados.

Iago Sarinho
 iagosarinho@gmail.com

Unifacisa enfrenta hoje o 
Cerrado Basquete, no DF
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As chances dos paraibanos na Copa do Nordeste
A Copa do Nordeste será a primeira 

competição de Botafogo e Treze abrindo a 
temporada 2021. A primeira rodada está 
programada para os dias 27 e 28 deste mês, 
e os clubes seguem na pré-temporada. No 
próximo sábado, Belo e Galo começam a 
testar suas equipes em amistosos. O Treze vai 
encarar o Globo-RN e o Botafogo o CSP.

As chances de Botafogo e Treze fazerem 
uma grande Copa do Nordeste e chegarem à 
próxima fase são pequenas, porque cada vez 
mais a competição tem grandes equipes das 
Séries A e B, com capacidade de investimento 
bem superior aos clubes paraibanos. Porém, 
se o Botafogo e o Treze fizerem uma boa 
campanha, não será lá um feito raro, já que o 
Campinense sagrou-se campeão em 2013 e o 
próprio Botafogo foi vice-campeão em 2019 e 
no ano passado chegou às quartas de final.

O problema é que cada vez mais a capaci-
dade de investimento dos clubes paraibanos 
em relação aos dos outros estados nordesti-

nos é menor, e este ano não vai ser diferente. 
Dos 16 clubes, 4 são da elite do futebol bra-
sileiro e 5 são da Série B. Isto quer dizer que 
são clubes que recebem premiações altas e 
recursos de transmissões de TV infinitamente 
superiores ao que recebe o Botafogo, que é da 
Série C, e pior ainda o Treze, que é da Série D.

Mostrado então a diferença, vamos 
deixar claro aqui que não estou afirmando 
que é impossível que os clubes paraibanos 
não façam uma boa campanha, porque aí tem 
que se levar em conta uma série de fatores 
que podem contribuir para o sucesso deles. O 
principal  é que a Copa do Nordeste é sempre 
disputada no início de cada temporada, quan-
do as grandes equipes ainda não atingem um 
nível satisfatório para competição, isto por-
que estão voltando de férias, enquanto nossas 
equipes já estão treinando há mais tempo, e 
claro, estão melhores preparadas do ponto de 
vista físico.

Neste ano, por exemplo, Bahia, Ceará, 

Fortaleza e Sport ainda estão disputando a 
Série A de 2020 e provavelmente não co-
meçarão a disputa regional com o seu time 
principal. As outras equipes da Série B ainda 
estão de férias e certamente terão muito pou-
co tempo de treinamento até o início da Copa 
do Nordeste. Dentro deste quadro, a compe-
tição fica nivelada por baixo e clubes como 
Botafogo, Treze, 4 de Julho, ABC, Salgueiro e 
Altos levam vantagem, e se souberem apro-
veitar bem nos primeiros jogos, terão tudo 
para conseguir passar para a fase seguinte da 
competição.

Sendo assim, a distância entre as equipes 
das séries A e B, em relação às das séries C 
e D, não será tão grande. É aí que Botafogo 
e Treze têm de entrar nas disputas com a 
melhor condição física possível, e por isso, já 
começaram a pré-temporada com cerca de 
40 dias antes da bola rolar. E nunca é demais 
lembrar, para aumentar a esperança dos 
torcedores de Botafogo e Treze, que quando 

se trata de futebol, nem sempre vencem os 
melhores. 

Mirassol campeão
O Mirassol, do interior de São Paulo, foi o 

grande campeão da Série D, título que o Botafo-
go já conquistou em 2013. Para mim, nenhuma 
surpresa, o time paulista estava sobrando na 
competição e costuma até complicar a vida dos 
chamados grandes na Série A do Campeonato 
Paulista. A maior surpresa para mim foi o se-
gundo lugar do Floresta do Ceará. Um time des-
conhecido, que começou a competição na chave 
em que estavam Campinense e Atlético - os 
representantes da Paraíba que sequer passaram 
da primeira fase - e mostrou como é possível 
fazer um bom time com poucos recursos e uma 
boa gestão. O futebol do Ceará está crescendo 
ano após ano, com duas equipes já na Série A e 
agora mais duas na Série C, sem contar com a 
Série D. Enquanto isso, temos apenas um clube 
na C e dois na D. Por que será hein?

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Acabou nessa segun-
da-feira uma longa e enro-
lada novela na Fórmula 1. 
Mercedes e o inglês Lewis 
Hamilton, atual heptacam-
peão mundial, se acerta-
ram e anunciaram a reno-
vação de contrato do piloto 
por mais uma temporada, 
até o final deste ano. A es-
cuderia alemã até fez uma 
arte em suas redes sociais 
e no site oficial para divul-
gar a informação.

"Estou empolgado por 
entrar em minha nona tem-
porada com meus compa-
nheiros de Mercedes. Nossa 
equipe conquistou coisas 
incríveis juntos e estamos 
animados para levar nosso 

sucesso para ainda mais 
longe, já que continuamos 
melhorando, tanto dentro, 
quanto fora da pista. Estou 
igualmente determinado 
a continuar nessa jornada 
que começamos de tornar 
o automobilismo mais di-
verso para as próximas ge-
rações e estou agradecido 
à Mercedes por ter apoia-
do meu pedido para cui-
dar dessa questão", disse 
Hamilton, em comunicado 
oficial divulgado pela equi-
pe alemã.

"Tenho orgulho em di-
zer que vamos levar isso 
ainda mais a sério neste 
ano, lançando uma funda-
ção dedicada à diversida-
de e inclusão no esporte. 
Estou inspirado por tudo 

o que podemos construir 
juntos e mal posso esperar 
para voltar às pistas em 
março", prosseguiu o in-
glês, que em 2021 buscará 
o oitavo título da categoria 
para se tornar o maior ven-
cedor da história, deixando 
para trás o alemão Michael 
Schumacher.

Pela Mercedes, Hamil-
ton conquistou seis de seus 
sete títulos mundiais - em 
2014, 2015, 2017, 2018, 
2019 e 2020 - o primeiro 
campeonato do inglês foi 
alcançado em 2008, quan-
do ele corria pela McLaren. 
E obteve 74 das suas 95 vi-
tórias na Fórmula 1 pela es-
cuderia alemã. São 72 poles 
e 116 pódios em 156 GPs 
disputados.

Hamilton renova contrato com a Mercedes
Agencia Estado

Pela Mercedes, Hamilton conquistou seis de seus sete títulos mundiais. O outro foi pela equipe da McLaren em 2008

Foto: FIA/Divulgação

Jogadores do Basquete Unifacisa comemoram a expressiva vitória sobre o Brasília e agora têm mais um jogo decisivo 

Foto: Gabriel Costa/LNB
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Palmeiras repete outros dois times brasileiros na primeira fase do Mundial, e sonho de título fica para outra oportunidade
Felipe Rosa Mendes 
Agência Estado
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A derrota do Palmeiras 
para o Tigres, no domingo, 
marcou mais um tropeço 
precoce dos times sul-ame-
ricanos no Mundial de Clu-
bes da Fifa. É a terceira vez 
nas últimas cinco edições 
do campeonato que um 
time do continente sofre a 
queda ainda na fase semifi-
nal. Ou a quinta vez em 11 
disputas do torneio inter-
nacional.

Antes do revés do Pal-
meiras por 1 a 0, no Catar, 
o argentino River Plate de-
cepcionou em 2018, ao ser 
eliminado nos pênaltis pelo 
modesto Al Ain, dos Emira-
dos Árabes Unidos. Dois anos 
antes, o colombiano Atléti-
co Nacional caiu diante do 
Kashima Antlers, do Japão.

As duas quedas ante-
riores foram protagoni-
zadas por brasileiros. Em 
2013, o Atlético Mineiro foi 
derrotado por 3 a 1 pelo 
Raja Casablanca, do Mar-
rocos. A derrota mais ines-
perada, por ser a primeira 
de um brasileiro numa se-
mifinal, foi a do Internacio-
nal diante do Mazembe, da 
República Democrática do 
Congo, pelo placar de 2 a 0, 
em 2010.

Uma equipe da Améri-
ca do Sul não levanta o tro-
féu do Mundial desde 2012, 
quando o Corinthians bateu 
o Chelsea por 1 a 0, resulta-
do que se tornou exceção 
diante dos revezes do con-
tinente antes mesmo da fi-
nal. Um ano antes, o Santos 
levou 4 a 0 do Barcelona, 
sem qualquer chance. Em 
2017, o Real Madrid domi-
nou o Grêmio e, em 2019, 
na última edição antes da 
atual, o Flamengo chegou 
a levar o favorito Liverpool 
para a prorrogação, porém 
acabou caindo por 1 a 0 na 
decisão.

Nas 17 edições do 
Mundial sob organização 
da Fifa, o Brasil foi cam-
peão por quatro vezes: com 
o Internacional, sobre o 
Barcelona, em 2006; o São 
Paulo, sobre o Liverpool, 
em 2005; e o próprio Corin-
thians, em 2012 e também 
logo na primeira edição 
com a chancela da entidade 
mundial, em 2000, em con-
fronto nacional com o Vas-
co na final.

Na atual edição, a no-
vidade protagonizada pelo 
Palmeiras foi a primeira 
queda de um sul-america-
no diante de um rival mexi-
cano, que disputará a final 
pela primeira vez. O adver-

precoce

Bicampeão brasileiro 
em 1986 e 1991 como joga-
dor, Vizolli, técnico interino 
do São Paulo nesta reta fi-
nal de competição, passou 
o fim de semana trabalhan-
do duro para o embate com 
o Ceará, no qual o time ten-
tará a primeira vitória no 
ano para resgatar o sonho 
de título. O substituto de 
Fernando Diniz está con-
fiando em coisas grandes 
no Brasileirão, apesar das 
dificuldades.

“Quando você se per-
de no horizonte, às vezes 
para se encontrar é difícil. 
Com tudo que aconteceu, a 
saída (do técnico Fernan-
do Diniz) e as derrotas, 

caímos bastante na tabe-
la e demos oportunidade 
para os outros crescerem”, 
reconheceu. “Mas nós não 
podemos esquecer que o 
campeonato é longo, te-
mos 15 pontos para se-
rem disputados”, afirmou, 
crente em ainda incomo-
dar os líderes

“Tem que pensar logo 
no próximo jogo, que é 
importantíssimo. Vamos 
atrás dos primeiros três 
pontos (do ano). O São 
Paulo é forte, capacitado, 
e precisa de vitórias. Com 
certeza vou dar o melhor 
de mim”, afirmou.

“Eu, ontem, esta-
va deitado e falei assim: 
eu estou dirigindo o São 
Paulo Futebol Clube, um 

campeão mundial. É uma 
continuidade muito difí-
cil, mas uma continuidade 
que me dá muito prazer de 
estar trabalhando.”

Com 40 anos de ser-
viços prestados ao clube, 
Vizolli está na base do São 
Paulo desde 2002 e sabe 
como poucos a trabalhar 
com os meninos. E se am-
para no bom serviço pres-
tado com a garotada para 
apostar em reta final posi-
tiva no clube.

A primeira missão será 
derrotar o Ceará sem o arti-
lheiro Brenner, que foi nego-
ciado com o futebol dos EUA. 
Ele garante que está apto 
para fazer o São Paulo des-
pertar da crise, mesmo com 
o importante desfalque.

Vizolli promete dar o seu 
melhor para o São Paulo 

sário do Palmeiras na luta 
pelo terceiro lugar será o Al 
Alhy, às 12h de quinta feira 
(horário de Brasília). Já o 
Bayern, que venceu nesta 
segunda feira o Al Ahly por 
2 a 0, decide o título contra 
o Tigres, às 15h.

Com dificuldades para 
chegar à decisão, os times 
brasileiros poderão com-
pletar em 2022 um jejum 
de dez anos sem troféus no 
Mundial, que manterá seu 
formato por apenas mais 
uma edição, ainda neste ano, 
em dezembro, no Japão.

Depois disso, a Fifa 
deve implementar uma 
nova formatação, que só 
não estreou em 2021 por 
causa da pandemia do co-
ronavírus. O novo modelo, 
com previsão de 24 clubes 
e predomínio dos grandes 
europeus, deve ser inaugu-
rado em 2022, com investi-
mento bilionário e sede na 
China, ao menos nas pri-
meiras edições.

Ou seja, os times bra-
sileiros ainda têm uma úl-
tima chance de faturar o 
Mundial, em formato teori-
camente “mais fácil”, ainda 
neste ano. Depois disso, o 
campeonato se tornará um 
desafio muito mais compli-
cado para os sul-america-
nos.

Brasileirão

Ceni vê o Flamengo ainda 
brigando por mais um título

O Flamengo desper-
diçou no domingo a opor-
tunidade que tinha de as-
sumir a liderança, mesmo 
que de forma provisória, 
do Campeonato Brasilei-
ro ao empatar com o Red 
Bull Bragantino por 1 a 1, 
em Bragança Paulista (SP), 
pela 35.ª rodada. Com 65 
pontos e um jogo a mais, 
terá agora que secar o lí-
der Internacional, que tem 
66 e entra em campo nesta 
quarta-feira contra o Sport, 
em Porto Alegre.

Mesmo com apenas 
três partidas para o final 
da competição, o técnico 
Rogério Ceni demonstrou 
confiança na busca pelo tí-
tulo nacional e afirmou que 
o Flamengo estará brigando 
pela taça até o fim. "Nossa 
estratégia é única aqui: é 
jogar sempre para vencer, 

dentro ou fora de casa. A 
amizade que todos têm 
aqui dentro, Diego Ribas, 
Diego Alves, Danilo, nosso 
preparador físico que esta-
va doente... todos fizeram 
questão de estar aqui com 
o intuito de levar o Flamen-
go ao título. Não podemos 
abaixar a cabeça", disse.

"O Flamengo é um 
time que tem condições de 
chegar ao título brasileiro 
com todas as dificuldades 
do ano. Temos que manter 
o time unido e recuperar 
os jogadores. Eles precisam 
descansar e depois voltar 
ao trabalho diário. Tenho 
certeza que o Flamengo vai 
estar brigando na última ro-
dada pelo título nacional", 
prosseguiu o treinador.

O próximo compro-
misso do Flamengo é 
contra o Corinthians, no 
domingo, às 16 horas, no 
estádio do Maracanã, no 

Rio de Janeiro, pela 36.ª 
rodada. Na sequência, no 
dia 21, o confronto direto 
também como mandan-
te contra o Internacional, 
pela penúltima rodada. O 
último jogo é contra o São 
Paulo, no estádio do Mo-
rumbi, na capital paulista.

"Só posso dizer que 
esse time não desiste do 
título. Se jogar dessa ma-
neira nos três jogos, te-
mos condições de vencer. 
O campeonato não acaba 
hoje. Ficamos chateados, 
tristes, porque já pode-
ríamos estar na liderança 
e pressionando o Inter. 
Dessa maneira, podemos 
vencer os três jogos. O 
Inter também tem jogos 
difíceis", comentou Ceni. 
"Tenho certeza de que o 
Flamengo vai chegar na úl-
tima rodada, contra o São 
Paulo, brigando pelo título 
brasileiro".

Rogério Ceni lamenta o empate,mas diz que o Flamengo vai lutar até o fim para ser o campeão
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O Tigres, do México, jogou melhor que o 
Palmeiras e merecia até ter vencido por um 
placar mais elástico diante das chances criadas
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Até ontem, número de vítimas fatais chegava a 19 e equipes de resgate tentavam localizar outras 200 pessoas

Rompimento de geleira na Índia 
causa mortes e desaparecimentos

Pelo menos 19 pessoas mor-
reram no norte da Índia após o 
rompimento de parte de uma ge-
leira no Himalaia, que provocou 
uma enxurrada de lama e detri-
tos sobre duas barragens e algu-
mas habitações. “Um total de 15 
pessoas foram resgatadas e 19 
corpos foram encontrados em 
vários locais até agora”, de acor-
do com novo balanço do governo 
do estado de Uttarakhand. Pelo 
menos 200 pessoas continuam 
desaparecidas.

O desastre foi provocado pelo 
rompimento do glaciar Nanda 
Devi, no estado indiano de Utta-
rakhand, no domingo (7). A Cen-
tral Hidroelétrica de Rishigana, 
o primeiro local atingido pela 
enxurrada, ficou destruída, e a 
de Dhauliganga seriamente da-
nificada, disse um porta-voz da 
guarda de fronteira indo-tibetana, 
Vivek Pandey. As duas barragens 
situam-se no Rio Alaknanda, que 
corre do Himalaia até o Ganges.

Em 2013, milhares de pes-
soas morreram no estado de 
Uttarakhand depois de fortes 
chuvas terem provocado desliza-
mento de terras e enxurradas. Na 
tragédia desse domingo, a repen-
tina alta do nível dos rios afetou 
várias comunidades, deixando 
pessoas isoladas.

No Twitter, o ministro-chefe 
do governo de Uttarakhand, Tri-
vendra Singh Rawat, disse que 
ao menos 157 trabalhadores es-
tavam trabalhando em dois em-
preendimentos atingidos pelas 
águas. Um vídeo que o Depar-
tamento de Polícia de Chamoli, 
um dos distritos de Uttarakhand, 
compartilhou nas redes sociais 
registra o momento em que parte 
desses trabalhadores são resgata-
dos de um túnel. De acordo com o 
site The Indian Express, ao menos 
50 homens trabalhavam no local 
no momento do acidente.

De acordo com Rawat, equi-
pes de resgate de vários órgãos 
federais e estaduais foram rapi-
damente deslocados para a região 
para socorrer as vítimas. “Todas 
as equipes de resgate estão fazen-
do o possível para salvar as vidas”, 
escreveu o membro do governo de 
Uttarakhand. “Equipes médicas 
foram levadas às pressas para o 
local. Trinta leitos do hospital de 
Joshimath estão preparadas para 
atender à emergência, bem como 
outros hospitais em Srinagar, 
Rishikesh, Jollygrant e Dehradun. 
Estamos fazendo o nosso melhor 
para lidar com esse desastre”.

O estado de Uttarakhand atrai 
turistas de várias partes do país e 
do mundo por ser sede de alguns 
lugares considerados sagrados no 
hinduísmo e fonte da nascente do 
Rio Ganges. Mais de 2 mil mem-
bros das forças armadas, grupos 
paramilitares e policiais parti-
ciparam da operação de busca e 
resgate, incluindo soldados espe-
cialistas em alpinismo, disseram 
autoridades indianas.

A área do Himalaia tem uma 
cadeia de projetos hidrelétricos em 
vários rios e seus afluentes. Rawat 
disse que as autoridades foram ca-
pazes de evitar acidentes em outras 
unidades de energia a jusante de-
vido à ação oportuna para liberar 
água abrindo comportas.

Aforismo
“É necessário, cada vez mais, 

conscientizarmo-nos de que a morte 
não extingue a vida e de que nossa 
conduta impacta a saúde espiritual, 

política e social dos povos.”

(Paiva Netto)

1881 — Fiódor Dostoiévski, escritor russo
1926 — Aristides Ferreira da Cruz, 
padre católico (PB)
1946 — Júlio Prestes, político brasileiro
1961 — Carlos Luz, político brasileiro
1964 — Ary Barroso, 
radialista e compositor brasileiro
1981 — Bill Haley, 
músico norte-americano
1983 — Blecaute, 
cantor e compositor brasileiro
1997 — Mário Henrique Simonsen, 
político brasileiro
1999 — Abelardo de Araújo Jurema, 
político, jornalista e advogado (PB)
2013 — Domingos Paschoal Cegalla, 
gramático, escritor e tradutor brasileiro
2017 — Elpídio Dantas (Elpídio Dantas da 
Rocha Neto), pintor, ilustrador, desenhista 
e chargista (PB)

Mortes na História

Obituário
Robert Mugabe
8/2/2021 – Aos 95 anos, em 
Cingapura. Ex-presidente do 
Zimbábue, que há dois anos 
renunciou ao cargo que ocu-
pou durante 37 anos. Nasceu 
em 21 de fevereiro de 1924. 
Na década de 1970 liderou uma guerrilha con-
tra o governo da ex-colónia britânica. Em 1979, 
a então primeira-ministra britânica Margaret 
Thatcher anunciou que o Reino Unido reconhe-
ceria oficialmente a independência da Rodésia, 
como era designado o país que depois passou a 
se chamar Zimbábue.

Foto: Divulgação

Lula Pereira
7/2/2021 – Aos 64 anos, 
em Fortaleza (CE). Ex-téc-
nico Lula Pereira que fez 
sucesso no Nordeste e com 
passagens por clubes do in-
terior de São Paulo. Afasta-
do do futebol desde 2016, vinha desde o ano 
passado sofrendo com sequelas de um AVC e 
de problemas cardíacos. No América mineiro 
foi campeão estadual em 2001. No Brasilien-
se venceu o campeonato local em 2006. Cam-
peão catarinense pelo Figueirense, em 1994. 
No Ceará, foi campeão estadual por três ve-
zes (1989, 1990 e 1998). Nascido em Olinda 
(PE), foi zagueiro e defendeu as camisas do 
Sport e do Santa Cruz, em Pernambuco, e do 
Ceará, em 1980.

Foto: SportTV

Dauro Peixoto Aragão
7/2/2021 – Aos 89 anos, 
em Volta Redonda (RJ), de 
falência múltipla dos ór-
gãos. Presidente da Funda-
ção Oswaldo Aranha (FOA), 
mantenedora do UniFoa. 
Empresário nasceu em Barra Mansa (RJ) e 
atuou como tabelião por mais de 50 anos. Es-
tava à frente da FOA desde 1998 e participou 
da criação do Centro Universitário de Volta 
Redonda (UniFoa).

Foto: Divulgação

Jacy Garcia Vieira
7/2/2021 – Aos 89 anos, em 
Brasília (DF). Ministro apo-
sentado do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), que foi inte-
grante da primeira composi-
ção do tribunal. Ingressou no 
STJ em setembro de 1988. Nasceu em 4 de outu-
bro de 1932, em Goiatuba (GO). Formou-se em 
Direito em 1960, pela Universidade Católica de 
Belo Horizonte. Por sete anos, atuou como advo-
gado em Minas Gerais, no município de Boa Es-
perança e em comarcas vizinhas.

Foto: STJ

Martinho Moreira Franco
6/2/2021 – Aos 74 anos, em 
João Pessoa (PB), por compli-
cações decorrentes de uma 
cirurgia para desobstrução 
intestinal. Jornalista, radialis-
ta, cronista e publicitário pa-
raibano. Era natural de João Pessoa. Nasceu a 6 
de abril de 1946. Atualmente colunista do Jornal 
A União, trabalhou em quase todos os veículos de 
comunicação da capital paraibana, com destaques 
para o Jornal Correio da Paraíba e Rádio Arapuã. 
Foi redator da Revista Veja e do Jornal O Globo, 
além de colunista da revista paraibana A Semana. 
Como publicitário, atuou por longos anos na Agên-
cia Oficina Propaganda, ao lado de Milton Nóbrega 
e Alberto Arcela. Ele também foi secretário da Co-
municação no Governo Tarcísio Burity.

Foto: Ipojuca Pontes

George Shultz
6/2/2021 – Aos 100 anos, no 
campus da Universidade de 
Stanford, onde era professor 
emérito, de causa não foi infor-
mada. Norte-americano que foi 
secretário de Estado do ex-pre-
sidente Ronald Reagan e arquiteto da diplomacia 
dos Estados Unidos no final da Guerra Fria. Nas-
ceu em Nova Iorque em 13 de dezembro de 1920, 
cursou bacharelado em Artes e fez doutorado em 
Filosofia pela Universidade de Princeton, institui-
ção pela qual se tornou bacharel em Economia em 
1942. Na Segunda Guerra Mundial, serviu no Corpo 
de Fuzileiros Navais. Nomeado secretário do Tra-
balho pelo presidente Richard Nixon (1969-1974).

Foto: Eric Thayer

Morro García
6/2/2021 – Aos 30 anos, na 
Argentina, com indícios de sui-
cídio. Atacante uruguaio que 
estava no time Godoy Cruz, 
da Argentina, desde 2016. Ele 
foi encontrado morto em seu 
apartamento. No Brasil, o centroavante atuou 
no Athletico Paranaense, entre 2011 e 2012. Es-
tava em tratamento psiquiátrico e em isolamen-
to desde o dia 22 de janeiro, após testar positivo 
para a covid-19. Tornou-se o maior artilheiro do 
Godoy Cruz no Campeonato Argentino, ao ano-
tar 51 gols em 119 jogos.

Foto: Divulgação

Joselício Paulo da
Silva (Branco)
6/2/2021 – Aos 64 anos, em 
João Pessoa (PB), de covid-19. 
Técnico agrícola e extensio-
nista da Empresa Paraibana 
de Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária (Empaer). Residia no 
Loteamento Geraldo Carvalho, em Patos, Sertão 
paraibano. Era natural da cidade de Santa Luzia 
(PB) e funcionário da Empaer há cerca de 40 anos.

Foto: Patosonline

Anderson “444” Santos
6/2/2021 – Aos 25 anos, em 
Manaus (AM), de covid-19. 
Jogador brasileiro de Dota 
2 (jogo eletrônico gratuito 
do gênero batalha multijo-
gador). Jogou profissional-
mente pelas equipes da T Show e, por mais 
de dois anos, da paiN Gaming, onde venceu o 
‘CBDota’ e ‘Dota Summit 11’, em 2019. Atual-
mente defendia a One Million.

Foto: Divulgação

Giselle Sakai
5/2/2021 – Aos 32 anos, em 
João Pessoa (PB), de trombo 
cardiopulmonar. Foi encon-
trada morta em seu aparta-
mento no bairro de Manaíra, 
na capital paraibana. Ela se 
sentiu mal e chamou uma amiga para socorrê-la, 
mas que já a encontrou morta. As causas foram 
investigadas pela polícia científica. Era uma mu-
lher trans e havia se submetido a uma cirurgia de 
lipoaspiração há cerca de um mês. Foi sepultada 
no sábado (6), no Cemitério Santa Catarina, no 
Bairro dos Estados, em João Pessoa.

Foto: Divulgação

Christopher Plummer
5/2/2021 – Aos 91 anos, em 
Connecticut (Estados Uni-
dos), de causa não revelada. 
Premiado ator canadense 
morreu em sua casa ao lado 
da mulher Elaine Taylor, 
com quem foi casado por 53 anos. Nascido em 
Toronto, no Canadá, tem centenas de filmes em 
seu currículo ao longo de 75 anos. Entre eles, ‘A 
Noviça Rebelde’, ‘Uma mente brilhante’ e ‘Todo 
o dinheiro do mundo’, filme pelo qual ganhou o 
Oscar de ator coadjuvante em 2012. No longa, 
ele interpreta Hal, um homem idoso com câncer 
terminal que revela ao filho que está namorando 
um homem. Foi o ator mais velho a ganhar um 
Oscar (82 anos). Indicado ao Oscar por ‘A última 
estação’, em 2010, e ‘Todo o dinheiro do mundo’, 
em 2018, tornando-se, aos 88 anos, o ator mais 
velho já indicado na premiação.

Foto: Reuters

Leon Spinks
5/2/2021 – Aos 67 anos, de 
câncer na próstata. Ex-pugi-
lista norte-americano que em 
1978 derrotou Muhammad 
Ali na luta pelo título mun-
dial. Então com 36 anos, tor-
nou-se o único a “roubar’ um título de Ali”. Ele 
teve o título retirado pelo Conselho Mundial do 
Boxe por se recusar a defendê-lo frente a Norton. 
Terminou a carreira em 1995, aos 42 anos.

Foto: Getty Image

Zezinho Corrêa
(José Maria Nunes Corrêa)
6/2/2021 – Aos 69 anos, em 
Manaus (AM), de covid-19. 
Cantor amazonense que fi-
cou famoso nos anos de 1990 
com o hit ‘Tic Tic Tac’, do gru-
po Carrapicho. Estava internado desde o dia 5 de 
janeiro, após sentir febre e dores no corpo. Na-
tural da Comunidade de Imperatriz, em Carauari 
(AM). Antes da carreira de cantor, fez curso de 
formação de atores, no Rio de Janeiro, e estudou 
interpretação e dança. Como ator, fez parte do 
Grupo de Teatro Experimental do Sesc.

Foto: Marcos Dantas

Hélio Burini
5/2/2021 – Aos 80 anos, em 
São Paulo (SP), de complica-
ções decorrentes de um AVC 
ocorrido em 2014. Meia que 
fez sucesso no Palmeiras e 
em times do interior paulista 
na década de 1960. Nascido em São Paulo, em 
7 de fevereiro de 1940, morreu dois dias antes 
de completar 81 anos. Revelado pelo Palmeiras, 
esteve no XV de Piracicaba e no Guarani, mas 
destacou-se em 1965 no Bragantino, onde foi 
campeão da divisão de acesso. Ainda jogou na 
Ponte Preta e no Náutico (PE).

Foto: Acervo de Milton Neves

Ruddy Pinho
4/2/2021 – Aos 77 anos, no 
Rio de Janeiro (RJ), de causa 
não revelada. Cabeleireira, 
atriz e escritora, conhecida por 
cuidar do visual de famosas da 
televisão e do teatro, como Su-
sana Vieira, Vera Fischer, Yoná Magalhães, Marília 
Pêra. Transgênero, mantinha um salão de beleza 
há quase 40 anos em Ipanema, no Rio de Janeiro. 
Mineira, de Sabinópolis, começou a trabalhar como 
cabeleireira em Belo Horizonte. Como atriz, atuou 
em três filmes. O principal foi ‘Navalha na Carne’, de 
Neville d’Almeida. No teatro, a última aparição foi 
em ‘Divinas Divas’, ao lado de Rogéria, Jane Di Cas-
tro e Valéria Fernandez. Publicou nove livros.

Foto: Divulgação
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Cen-
tro – Alagoinha, PB, às 14h00min, do dia 24.02.2021, licitação modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos “REMUME” 
destinados ao atendimento da população do município, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: 
www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 08 de fevereiro de 2021.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, 
no Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Dr. João Pequeno, 39, Cen-
tro – Alagoinha, PB, às 14h00min, do dia 23.02.2021, licitação modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos “RENAME” 
destinados ao atendimento da população do município, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 36/2010. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. sites: 
www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 08 de fevereiro de 2021.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Alagoa Grande, no dia 22/02/2021 às 9:00 horas, na Sala de Lici-
tações deste Órgão, situada á Rua Cônego Firmino Cavalcante, s/n – Centro – Alagoa Grande - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3273-2687, e-mail: 
setordelicitacaoag@gmail.com, até o dia 19/02/2021.

 Alagoa Grande(PB), 8 de fevereiro de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA 

PREGOEIRO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00040/2020, que objetiva: Aquisição de forma 
parcelada de medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS LTDA - R$ 256.172,50; ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS 
FARMACEUTICOS LTDA - R$ 49.191,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 175.164,00; EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 33.372,60; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 
2.100,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 7.182,00.

Baia da Traição - PB, 08 de Fevereiro de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00040/2020. OBJETO: Aquisição de forma parcelada de 

medicamentos diversos, destinados a esta Prefeitura. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: a Costa Comercio Atacadista de Produtos Farmaceuticos Ltda - CNPJ 
02.977.362/0001-62. Allmed Distribuidora e Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda - CNPJ 
20.226.846/0001-51. Drogafonte Ltda - CNPJ 08.778.201/0001-26. Express Distribuidora de 
Medicamentos Ltda - CNPJ 26.156.923/0001-20. Jose Nergino Sobreira - CNPJ 63.478.895/0001-
94. Phospodont Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Dom 
Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 99385-3266.

Baia da Traição - PB, 08 de Fevereiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 horas 
do dia 19 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Madeiras, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 08 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 10:30 horas 
do dia 19 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de Materiais de Construção para Manutenção 
de Bens Imóveis e para atender à demanda da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/PB, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 08 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:30 horas do dia 22 de fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, Lubrificantes e Derivados de Petróleo, destinados ao abastecimento da frota de 
veículos e máquinas pertencentes e/ou locados a esta edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; 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) 3634–1141. 
Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Casserengue - PB, 04 de fevereiro de 2021
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00007/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de sanitização 
e desinfecção em combate a COVID – 19, nos pontos direcionados pela Prefeitura Municipal de 
Camalaú – PB, com fulcro na Lei 13.979/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: IMEDIATA IMPERMEABILIZACOES E SERVICOS EIRELI - R$ 45.962,10.

Camalaú - PB, 05 de Fevereiro de 2021
UBIRAJARA ANTÔNIO PEREIRA MARIANO

Prefeito Interino

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021

A Comissão Permanente de Licitação através de seu Presidente, torna público o adiamento da 
licitação em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de recapeamento 
asfáltico de diversas ruas no bairro de Ponta de Matos.Em virtude da necessidade de alterações 
no edital, a data da sessão inaugural da licitação em epígrafe que estava prevista para ocorrer no 
dia 11/02/2021 as 09:00hs, fica adiada “sine die”até a conclusão das alterações. Informações na 
CPL no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis. Telefone: (083) 3250-3121. E-mail: licitacaoca-
bedelo@yahoo.com.br. 

Cabedelo - PB, 08 de Fevereiro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, durante o exercício de 2021. FUN-

DAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 01.00- GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.1003 02.00 - SECRE-
TARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004, 04.00 - SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA6.2004.2009/20.620.606.2004.2010,05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 
12.122.2006.2062, 12.361.2006.2014, 2.361.2006.2016, 2.361.2006.2018, 12.361.2007.2020,  
06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2009.2029, 10.301.2009.2030, 10.302.2012.2033; 
07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,08.243.2014.2039, 08.244.2013.2040, 
08.244.2013.2041, 08.244.2013.2041, 08.244.2013.2044,08.244.2014.2045; 08.00 - SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA, 15.452.1002.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01. MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00010/2021 – 08.02.21 - R & M COMERCIO DE COM-
BUSTÍVEL II IRMÃOS LTDA, CNPJ: 26.070.810/0001-08- R$ 901.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS
 CONVOCAÇÃO FASE DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Torna público as empresas credenciadas e a quem interessar, que dará continuidade ao Pregão 

Presencial nº 001/2021, estando as licitantes intimadas para sessão da fase de cadastramento de 
propostas e lances verbais, que será realizada em 11/02/2021, as 08:00, na sede da Prefeitura. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: 
cplemas@gmail.com. http://emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 08 de Fevereiro de 2021
AMANDA NUNES BALBINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

TERCEIRO TERMO ADITIVO.
REF: CONCORRÊNCIA 05.2017.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 01/2018 datado de 02/01/2018 e com término de vigência em 02/01/2019 
e ao segundo Aditivo de Prazo com vigência até 04/01/2021, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DA JUVENTUDE 
NO MUNICÍPIO DE GUARABIRA NO CONJUNTO MUTIRÃO, DE ACORDO COM O PROGRAMA 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF/PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUARABIRA, conforme Contrato de Repasse nº 1006718-56/2013-ME

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: AGUIAR E AGUIAR CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 23.587.584/0001-49 - DANILO 
SITÔNIO DE AGUIAR

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos na execução da obra devido ao atraso do repasse de 
recursos do governo federal, ficou prejudicada a sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/12/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05/01/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO PARA TODAS AS SECRETARIAS, FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARACY–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Em-
presa (TERCEIRIZAÇÃO) para Fornecimento de Profissionais de Saúde destinados aos serviço 
de ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE Dr. OLIVIO DE ASSIS BANDEIRA , NESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.
br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 14:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
Psicotropicos destinados a Farmacia Basica de Saúde do Municipio de Igaracy– PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
Injetaveis Psicotropicos destinados aos PSF’S, SAMU, e Unidade Mista de Saúde do Municipio de 
Igaracy–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos 
para Assistência Farmaceutica Básica do Município de Igaracy – PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 
para conhecimento dos interessados, o resultado de Credenciamento do PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2021, com o seu objeto Aquisição de Material de Limpeza e diversos para todas as se-
cretárias do município, Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência 
Social, Fundo Municipal de Saúde e diversas secretarias do Município de Igaracy/PB. Conforme 
especificação do edital. Sendo consideradas CREDENCIADAS as empresas: RUTHIELLY DAN-
TAS DA SILVA – ME - CNPJ: 24.894.734/0001-20, RICARDO ADRIANO VITURINO 02886988430 
- CNPJ: 34.175.047/0001-08, FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME - CNPJ: 
08.953.354/0001-62, EDILSON JACINTO DE LIMA - CNPJ: 32.186.955/0001-71 sendo consideradas 
DESCREDENCIADAS as empresas C DE A FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ: 33.330.526/0001-99; 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - CNPJ: 09.210.219/0001-90; ROSELI DA SILVA 
DANTAS 03230060431 - CNPJ: 36.977.200/0001-46; WILNATANAEL DE FREITAS SOBRAL - 
CNPJ: 26.669.068/0001-51.

Igaracy - PB, 05 de Fevereiro de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL 
N° 00002/2021

A Prefeitura Municipal De Igaracy-PB, situada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN, Centro, 
Igaracy - PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, torna público para conhecimento dos 
interessados, a convocação das empresas CREDENCIADAS: ERONILDES LIMA DINIZ - CNPJ: 
16.752.736/0001-56; FRANCISCO ERMANO VIRGINIO DE SOUZA – ME - CNPJ: 08.953.354/0001-
62; JOSE PACHECO LEITE 87253674472 - CNPJ: 29.854.168/0001-46; MEGA MASTER COMER-
CIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 08.370.039/0001-02; RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME 
- CNPJ: 24.894.734/0001-20; IVANILTO DA COSTA VIEIRA – ME - CNPJ: 26.465.390/0001-69, para 
abertura dos envelopes de propostas de preços e lances verbais, fica marcado o dia 17 de fevereiro 
de 2021 às 13:00 horas na sala de Licitação, referente a PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021. 
Objetivando Aquisição de Gêneros Alimentícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria 
de Educação, esporte e turismo, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde 
e demais secretarias do Município de Igaracy–PB. Conforme especificação do edital. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Igaracy, 08 de fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00001/2021, com o seu objeto Contratação de empresa especializada no fornecimento 
de profissionais médicos para plantões durante o dia na Unidade mista de Saúde. Conforme es-
pecificação do edital. Sendo classificada e HABILITADA a empresa: PERIVALDO ALVES SOUZA 
EIRELI - ME – Valor global R$ 547.500,00 (quinhentos quarenta e sete mil e quinhentos reais), 
considerada vencedora do certame.

Igaracy - PB, 04 de Fevereiro de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

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

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:30 horas do dia 22 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 alimentos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Mu-
nicipal nº 005-A/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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 18 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 22 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 alimentos perecíveis. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 005-A/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) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 18 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97002/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna público que 
o certame de Seleção de Consultor Individual nº 97002/2020, que teve como objeto a “CONTRATA-
ÇÃO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA, REALIZAÇÃO 
DE DIAGNÓSTICO E ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA PARA A DEFESA CIVIL 
MUNICIPAL, FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR 
(BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO – BID, findou como FRACASSADO conforme Relatório de Escolha de 
Consultor Individual, em razão de não ter sido atingida a quantidade mínima de candidatos com as 
qualificações mínimas previstas no Termo de Referência.

João Pessoa, 08 de fevereiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP, inscrito no 

CNPJ: sob o nº 40.955.403/0001-09, através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará licitação na Modalidade Pregão Eletrônico sob o critério de Menor Preço, cuja 
objeto é Contratação de empresa especializada em Fornecimento de Resmas de Papel A4, para 
atender as necessidades deste Instituto, tendo o acolhimento a partir do dia 10/02/2021  às 11:00 
hrs e abertura das propostas dia 19/02/2021 as 09:00. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no site www.licitacoes-e.com.br, e nos sites www.ipmjp.pb.gov.br, http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/licitacoes, tce.pb.gov.br (Mural Licitações). Consultas com o Pregoeiro e sua Equipe de 
Apoio, no horário de 8:00 às 14:00 horas, no Fone: (83) 3222-1545/3222-1005. (segunda a e sexta).

Isabella Duarte Gouvêa
Pregoeira – IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a locação de veículos, para atender as necessidades de diversas 
secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 23/02/2021 às 8:30 horas, na Sala de Licitações 
deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 22/02/2021.

 Juarez Távora(PB), 8 de fevereiro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO
 - Tomada de Preços nº 04.005/2020 –

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o resultado da TOMADA DE PREÇOS Nº 04.005/2020, do tipo “Menor Preço Global”, 
que ocorreu no dia 27/01/2021, onde sagrou-se vencedora a empresa W & S Construções e Incorpo-
rações Ltda - CNPJ nº 29.459.001/0001-80, com o valor total de R$ 282.354,44 (duzentos e oitenta 
e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). A ata encontra-se 
disponível no setor de licitação. Ficando os autos desde já disponíveis aos interessados para vistas 
junto a CPL. Maiores informações na sala da CPLno horário de expediente normal de 08:00 as 
13:00 horas ou através do e-maillicitacao@lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro - PB, 08 de fevereiro de 2021.
Fábio Carlos Gonçalves de Brito

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS: 002/2020.
O presidente da Comissão permanente de licitação no uso de suas atribuições Torna Público 

para o conhecimento da população de MAMANGUAPE e para quem interessar que após abertura 
e análise dos envelopes de proposta de preços, em reunião ocorrida em 14 de Setembro de 2020 
as 11:00hs, chegou-se a conclusão que para atender o que determina a Lei 8.666/93 e suas 
alterações em licitação realizada na modalidade Tomada de preço do tipo menor preço GLOBAL, 
a empresa considerada vencedora foi CONSTRUTORA ANTENAS EIRELI com o valor total de 
R$ 799.876,23 (Setecentos e Noventa e Nove Mil, Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e 
Três Centavos) em segundo lugar a empresa S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 
com valor R$ 800.211,98 (Oitocentos Mil, Duzentos e Onze Reais e Noventa e Oito Centavos) em 
terceiro lugar a empresa TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI com o valor total 
de R$ 860.273,76 (Oitocentos e Sessenta Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Seis 
Centavos) em quarto lugar PINHEIRO & BRAGA CONST. E ENGENHARIA LTDA com valor total de 
R$ 861.306,82 (Oitocentos e Sessenta e Um Mil, Trezentos e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos) 
em quinto lugar a empresa CONSTRUTORA COSTA DO SOL com valor total de R$ 878.983,31 
(Oitocentos e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos) em 
sexto lugar a empresa ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com valor total de R$ 
889.603,15 (Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Seiscentos e Três Reais e Quinze Centavos) em 
sétimo lugar AGUIAR & AGUIAR CONSTRUÇÕES  LTDA – ME com valor total de R$ 981.542,37 
(Novecentos e Oitenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos) 
em oitavo lugar a empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA R$ 983.388,43 
(Novecentos e Oitenta e Três Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos) as 
empresas T4 ENGENHARIA E SERVIÇO, ACCOCIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, NV 
CONSTRUÇÕES EIRELI; AWG ENGENHARIA LTDA, LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
EIRELI e  MVP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME foram consideradas DESCLAS-
SIFICADAS por não atender as exigências da Cláusula 8 do referido edital. Maiores informações 
e o DETALHAMENTO do julgamento da comissão será obtido na sala da COPELI ou através do 
site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape, 08 de Fevereiro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Prestação de Serviços de exames especializados 
(Ultrassonografia), destinados a atender a população deste município de Marizópolis/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 009/15; Decreto 
Municipal nº 058/04; 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) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de material de 
construções destinados a diversas secretarias do município de Marizópolis/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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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) 35441050. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 24 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de 
frutas, verduras, legumes e hortaliças, destinados a manutenção das atividades do município de 
Marizopolis. 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 
009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 24 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário de Materiais de 
limpeza destinado a diversas secretarias do município de Marizópolis/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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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) 35441050. 
E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2021 25
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 11:00 horas do dia 24 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento Parcelado e diário de 
Material de consumo compreendendo expediente destinados a todas as secretarias do município 
de Marizópolis–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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; 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) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Olho D’água
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 nº 0001/2021

 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 000001/2021, tipo menor preço por item, com objeto Contratação de empresa do 
ramo pertinente para aquisição de patrulha mecanizada, conforme Convenio MAPA n. 892102/2019, 
cujo reunião será dia  23/02/2021, a partir das 09:00horas (horário de Brasília-DF) através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as condições e especificações estabe-
lecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado 
acima e nos sites www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Piancó-PB, 08 de Fevereiro de 2021
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

regoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00001/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: contratação de empresa 
do ramo pertinente para aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de João Pessoa, 
cuja abertura será no dia 23.02.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O edital encontra-se nos endereços 
www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 08 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 1º 
de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. 
Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 02 de fevereiro de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
2º AVISO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 001/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 

propostas, lances e habilitação do Pregão nº 001/2021 que aconteceria no dia 11 de Fevereiro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 18 de Fevereiro de 2021 as 11h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 08 de Fevereiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:15 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Produtos Hortifrutigranjeiros. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 10:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de serviços de horas de carro de 
som. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 13:30 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de limpeza. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 24 de fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preço para 
eventual contratação de empresa na prestação de serviços perfuração e limpeza de poço artesiano 
para atender as necessidades do Município de Queimadas/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 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 08 de fevereiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 19 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ABASTECER A COZINHA QUE PRESTA SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA 
OS PROFISSIONAIS DO PRONTO ATENDIMENTO (PA), SAMU, EVENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, 
PROFISSIONAIS E PACIENTES DO CAPS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 
Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 08 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO

 AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
O pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Remígio – PB, TORNA PÚBLICO que, após 

análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresaCIRNE – COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ: 02.425.806/0001-57, contra a publicação de desclassificação da 
proposta por não ser vantajosa ao erário público, decidiu conhecê-lo e julgá-lo IMPROCEDENTE, 
conforme Parecer Jurídico nos autos. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada 
aos interessados, na sala da CPL.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3364-1631.

Remígio- PB, 08 de fevereiro de 2021.
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

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 
IN00001/2021, que objetiva: Contratação de profissional para prestação dos serviços especializados 
em engenharia civil, no acompanhamento e fiscalização de obras públicas em atendimento as 
demandas operacionais deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: WELLINGTON BENÍCIO DOS SANTOS - R$ 38.500,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 05 de Fevereiro de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de profissional para prestação dos serviços especializados em enge-

nharia civil, no acompanhamento e fiscalização de obras públicas em atendimento as demandas 
operacionais deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 
– 02100.15.122.2019.2029 – ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros–Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00002/2021 - 05.02.21 
- WELLINGTON BENÍCIO DOS SANTOS - R$ 38.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSE DE CAIANA
HOMOLOGAÇÃO 

PREGAO PRESENCIAL N° 003/2021
Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo 

de Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do 
artigo 109, da Lei nº 8.666/93 os itens ao seu respectivo vencedor, com base no relatório apresentado 
pelo PREGOERIRO E EQUIPE DE APOIO, em consequência, fica convocado o licitante vencedor:

 - JAIRO HALLEY DE MOURA CRUZ EIRELI, CNPJ 40.475.566/0001-94, com o valor do item 
05, com um valor global de R$ 104.500,00(cento e quatro mil e quinhentos reais), a empresa ASL 
PRODUÇOES, EVENTOS E LOCAÇOES, CNPJ n 29.526.569/0001-77 com os itens 02 e 03, 
com o valor global de RS 77.990,00(setenta e sete mil novecentos e noventa reais), a empresa 
LELEKA PRODUÇOES LTDA, CNPJ n 10.667.670/0001-10 com o item 01, com o valor global de 
R$ 87.780,00(oitenta e sete mil setecentos e oitenta reais) e CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS 
LTDA – ME, CNPJ n 15.455.658/0001-65 com o item 04 com o valor global de R$ 32.780,00(trinta e 
dois mil setecentos e oitenta reais), perfazendo um valor global total de R$ 303.050,00(trezentos e 
três mil cinquenta reais). Convoca-se o vencedor para assinatura do termo de contrato no prazo de 
05 (cinco) dias úteis após publicação, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as 
penalidades da lei. Em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min da Prefeitura de São José de 
Caiana, localizada a Rua Vereador Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro, São José de Caiana – PB.

São Jose de Caiana -PB, 05 fevereiro de 2021.
Manoel Pereira de Souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
Pregão Presencial nº 004/2021 

Objetivo:Aquisição de combustíveis (diesel S-10 e gasolina comum) para atender a frota municipal 
de veículos de São José de Caiana que estejam localizados na sede ou num raio de até 15 km 
do município, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Data da sessão:01 de março de 2021, às 14h00min, na 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, PB, 08 de fevereiro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
Pregão Presencial Nº 03/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de 
fevereiro de 2021, ás 11:00 horas, na sala de reuniões na PREF. MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, 
Situada a Rua José Domingos de Oliveira, 55, São Francisco, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial, objeto:Contratação de pessoa jurídica para prestar os serviços de limpeza urbana, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência no Anexo I e planilha orçamentária 
anexa, deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se disponível no sitio 
do TCE PB, na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias 
úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.saofrancisco.pb.gov.br.

S. Francisco, 05 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO DO NASCIMENTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADEQUAÇÃO AO EDITAL

Pregão Eletrônico nº 017/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que o edital do pregão acima, 

houve alterações que afetam a formulação dos itens, Foi retirado o item 74 que estava duplicado, 
antes o edital continha 190 itens agora com 189. Não houve alterações no valor total proposto, 
pois o item cancelado já se encontrava nulo. Publica-se o presente aviso, e a contar desta se tem 
os dias legais para a realização do certame em 22 de fevereiro de 2021 as 08:30h no portal de 
compras públicas. 

Sousa, 06 de fevereiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 020/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de 

fevereiro o de 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Aquisição de uniformes 
padronizados e acessórios , a fim de atender Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e 
Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Sousa.Interessados poderão baixar o edital no portal 
da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) 
reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor 
cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 02 de setembro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 002/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades das secretarias/órgãos demandantes da 
Prefeitura Municipal de Sousa/PB.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de:DEUSIMAR MENDES DE SOUSA – CNPJ N° 03.705.644/0001-73, valor R$80.622,28;MARIA 
ELIANE PEREIRA- CNPJ N° 11.303.281/0001-78, valor R$149.091,60, THIAGO GOMES BARBOSA 
COMERCIO – ME – CNPJ N° 31.860.198/0001-07, valor R$57.967,20, RAIMUNDO ADELMAR 
FONSECA PIRES EPP – CNPJ N° 07.526.979/0001-85, valor R$252.740,44; SUPERMERCADO 
MOREIRA E MELO LTDACNPJ N°21.127.085/0001-43, valor R$57.210,52; TARCIO DOS SANTOS 
MENDES EIRELICNPJ N°37.128.806/0001-70, valor R$35.232,24. CONVOCO os vencedores 
para assinatura dos respectivos contratos, proporcional à necessidade imediata, em até 05 (cinco) 
dias úteis, que poderá ser por meio eletrônico ou via correios. Anãoassinatura decairá do direito e 
sujeitará às penalidades legais, conforme art. 7, da Lei 10.520/02.

Sousa, 08 de fevereiro de 2021.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
O MUNICÍPIO DE SOUSA, no uso de suas atribuições legais, prestigiando-se o princípio dos 

princípios da Moralidade, Isonomia, Legalidade, Eficiência, bem como, da supremacia do interesse 
público, a fim de se lograr êxito na COMPRA por PREGÃO ou outra modalidade legal, referente 
aos seguintes itens: 

MEDICAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE

CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML (amp 10ml) AMPOLA 600

CISATRACÚRIO, BESILATO 2MG/ML (amp 5ml) AMPOLA 600

CLOXAZOLAN COMPRIMIDOS DE 2MG COMPRIMIDO 3000

DEXMEDETOMIDINA, CLORIDATO 100MCG/ML (AMP 
2ML) AMPOLA 600

DEXTROCETAMINA, CLORIDRATO 50MG/ML (10ML) AMPOLA 600

DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ AMPOLA 600

DOBUTAMINA 250MG AMPOLA AMPOLA 600

ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML AMPOLA 60

ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML AMPOLA 120

ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML AMPOLA 120

ENOXAPARINA SÓDICA 80MG/0,8ML AMPOLA 60

FENTANILA 50MG/ML 20ML SOL INJ AMPOLA 1000

FENTANILA, CITRATO 0,05 MG/ML (FRAMP. 10ML) AMPOLA 800

FITOMENADIONA K 10MG/2ML SOL INJ AMPOLA 2000

HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMPOLA 600

HIDROXICLOROQUINA 400 MG COMPRIMIDO 30000

MIDAZOLAM 5MG/ML (framp 10ml) AMPOLA 600

MIDAZOLAM 15MG/3ML SOL INJ AMPOLA 900

NOREPINEFRINA, HEMITARTARATO 2MG/ML (EQ. A 1MG/
ML DE NOREPINEFRINA) (AMP. 4ML) AMPOLA 600

PROPOFOL 10MG/ML (FRAMP 100ML) AMPOLA 600

PROPOFOL 10MG/ML (FRAMP 20ML) AMPOLA 600

RANITIDINA 150MG COMPRIMIDO COMPRIMIDO 12000

RANITIDINA, 25MG/2ML SOL INJ AMPOLA 6000

ROCURÔNIO, BROMETO 10 MG/ML (AMP.5ML) AMPOLA 600

SULFATO DE ZINCO COMPRIMIDO COMPRIMIDO 1200

TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ AMPOLA 1000

CONVOCA empresas interessadas do ramo pertinente para o envio urgente de orçamentos para 
formalizarmoso referido processo.Os interessados poderão mandar os respectivos ORÇAMENTOS 
para o seguinte e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.

Fundamentação legal: Lei 13.979/2020 
Sousa-PB, 08 de Fevereiro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
para: Contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços para moldagem e confecção 
de próteses dentárias para a população adulta e terceira idade do município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça, conforme Programa Brasil Sorridente, PORTARIA N° 2.485, DE 14 de agosto de 
2018. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 22 de Fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licita-
cao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Fevereiro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
Pregão Presencial 

nº 005/2021 
Objetivo:Contratação de empresa especializada para prestação de serviços tributários para 

prefeitura municipal de São Jose de Caiana - PB, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital.

Data da sessão:02 de março de 2021, às 14h00min, na 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, PB, 08 de fevereiro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS (GLP) PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DAS FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 08 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição parce-
lada de gêneros alimentícios diversos – perecíveis e não perecíveis–, mediante requisição diária e 
periódica, destinados as Secretarias e demais Departamentos que compõem a Administração deste 
Município, com o objetivo de oferecer aos munícipes que procuram estes órgãos, lanches simples 
em momentos específicos durante os atendimentos; ADJUDICO o seu objeto a: KL COMERCIO 
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 32.715,50.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial   

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00031/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2020, que objetiva: Aquisição par-
celada de materiais Médicos, Hospitalares, Fármacos e Odontológicos diversos, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vinculados], 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; ADJUDICO o seu objeto a: 
ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO – HOSPITALAR 
LTDA - R$ 3.570,00; AMP HOSPITALAR EIRELI - R$ 25.593,30; ENDOMED COM E REP DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 866,00; M & R COMERCIO EIRELI - R$ 548.236,90; SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 1.080,00.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DP00001/2021
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 DP00001/2021, 
que objetiva: Locações de imóveis para funcionamento de Departamentos Públicos diversos; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO AGOSTINHO 
NETO - R$ 6.000,00; CLEONICE CARDOSO NOGUEIRA - R$ 4.800,00; FLAVIO ROGERIO FREIRE 
FELIPE - R$ 6.000,00; João Romualdo Cavalcante - R$ 7.800,00; JOSE CARDOSO DA SILVA 
OLIVEIRA - R$ 6.000,00; LUCIANO DE SOUSA NUNES - R$ 6.000,00; Luis Pedro da Costa - R$ 
6.000,00; Manoel Anacleto Filho - R$ 9.600,00; MARINEIDE TARGINO BORGES DE FARIAS - R$ 
7.200,00; Marlene Ferreira da Silva - R$ 7.200,00; Michael Johnes Silva Pontes - R$ 5.400,00; RITA 
DE CASSIA TAURINO FELIPE - R$ 9.600,00; Sandra Francelino Marques - R$ 5.400,00; Vanderlei 
Chaves Cavalcante - R$ 5.400,00; WILSON GONZAGA SILVA - R$ 5.400,00.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2021. OBJETO: Locações de imóveis para fun-
cionamento de Departamentos Públicos diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Governo. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 08/02/2021.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021, 
que objetiva: Contratação de Empresa Especializada para Recebimento, Tratamento e Disposição 
final dos Resíduos Sólidos Urbanos produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA 
GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 47.649,60.

Sertãozinho - PB, 08 de Fevereiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2021. OBJETO: Contratação de Empresa 

Especializada para Recebimento, Tratamento e Disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos 
produzidos pelo Município de Sertãozinho, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 
inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infra Estrutura. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 08/02/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos com 
motorista incluso, para a prestação de serviços na Secretaria de Serviços Públicos, Transportes e 
Estradas deste Município, durante o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 08 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO 

Nº 001/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 

DAS OBRAS DEMANDADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB

Torna público que todas as empresas participantes do Processo Licitatório em epígrafe foram 
inabilitadas.Em vista disso e em conformidade com o art. 48, § 3º, da Lei de Licitações 8.666/1993, 
“quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova 
documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo,facultada, no 
caso de convite, a redução deste prazo para três dias úteis”. O teor dos pareceres técnico e jurídico 
encontra-se à disposição para consulta dos interessados na Comissão Permanente de Licitação.

Santa Rita - PB, 08 de Fevereiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 00002/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna pú-
blico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste 
em: Registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para uso nos veículos da frota 
pública Municipal, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência. Abertura 
das propostas: 22/02/2021, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na página web do Portal de Compras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.
br, no site da Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço 
www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 08 de fevereirode 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00011/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público para co-
nhecimento dos interessados, o aviso de prorrogação do Pregão Eletrônico00011/2021, com objeto: 
Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Instalação e Fornecimento de Internet para 
Zona Urbana e Rural, afim de atender todas as Secretarias do Município de São José de Piranhas/
PB. Abertura das propostas foi prorrogada para: dia24de Fevereiro de 2021, às 08h00 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepira-
nhas@gmail.com., ficando assim inalteradas as demais informações do referido edital.

São José de Piranhas-PB, em 08 de Fevereiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de fevereiro de 2021    26
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