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PM intensifica fiscalização no 
Carnaval contra aglomerações
Força-tarefa, em parceria com Polícia Civil, Procon, Agevisa e Bombeiros, vai garantir cumprimento de medidas sanitárias. Página 6
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Sobre Martinho, quem tocou fundo aqui na corda, ou 
nervo mais sensível, foi Ana Adelaide Peixoto ao lembrar “a 

imagem daquele homem enorme, aos prantos.”  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Colunas

Em 1996, Belchior foi recebido na Granja Santana 
pelo então governador José Maranhão. Conversaram 
sobre instalar uma gravadora em JP.  Página 12

Carlos Aranha

Preço do aluguel de casas para o 
Carnaval pode chegar a R$ 10 mil 
em praias do litoral paraibano
Procura por imóveis para aluguel de temporada começou em dezembro 
e se intensificou no mês passado, surpreendendo os profissionais do 
setor imobiliário no Estado, que estavam preparados para um impacto 
maior da pandemia nos negócios deste início de ano. Página 17
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Drive thru Ronaldão (foto), Aeroclube e Centro de 
Convenções viram postos de imunização em JP. Página 3

Geral

Para não deixar a data passar em branco - afinal o Folia de Rua foi cancelado 
por causa da covid - agremiação homenageia médicos e lança EP. Página 9

Pela 1a vez em 35 anos, bloco 
Muriçocas não vai para a rua

Foto: Arquivo A União

4 Senador e ex-governador da PB será enterrado nesta 
quarta-feira, na cidade de Araruna. Página 13

4 Corpo do político chegou ontem à tarde a João Pessoa, 
vindo de São Paulo em avião da Força Aérea. Página 13

4 Uma multidão de eleitores e autoridades acompanhou 
o velório no Palácio da Redenção. Página 13

Emoção e respeito no 
adeus a Maranhão

Cultura

Ambulantes da orla da capital 
vão usar uniformes e crachás
Prefeitura estuda formas de disciplinar as atividades 
de serviço e comércio informal na área. Página 8

Paraíba

4 Coerência foi a marca de quem dedicou a vida à 
política, afirma biógrafo do senador. Página 14

‘Carnaval de Paz’ vai até o 
dia 16 em Campina Grande
Devido às restrições provocadas pela pandemia, evento 
religioso acontece em formato híbrido. Página 7

Políticas



CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Artigo

HumorCrônica

EmprEsa paraibana dE ComuniCação s.a.
sECrETaria dE EsTado da ComuniCação insTiTuCionaL

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

BR-101 Km 3 - CEP 58.082-010  Distrito Industrial - João Pessoa/PB

PABX: (083) 3218-6500 / ASSINATURA-CIRCULAÇÃO: 3218-6518 / 
Comercial: 3218-6544 / 3218-6526  / REDAÇÃO: 3218-6539 / 3218-6509

 E-mail: circulacao@epc.pb.gov.br (Assinaturas)

ASSINATURAS:  Anual ..... R$350,00  /  Semestral ..... R$175,00  /  Número Atrasado ..... R$3,00

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

O U V I D O R I A : 9 9 1 4 3 - 6 7 6 2

Fica proibida a reprodução, total ou parcial, de matérias, figuras e fotos autorais deste jornal, sem prévia e expressa 
autorização da direção e do autor. Exceto para impressão de cópias, com o fiel e real conteúdo, para uso e arquivo pessoal.

Opinião

Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

Edição: Renata Ferreira      Editoração: Joaquim Ideão2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2021

A ciência é uma das principais aliadas da humanidade no 
combate à superstição e à mentira como armas políticas. Ain-
da hoje, apesar do acervo de informações sobre o novo coro-
navírus ter crescido significativamente, um grande número de 
pessoas, no Brasil, continua acreditando que o vírus foi criado 
com o intuito de destruir a economia mundial, desacreditar o 
Cristianismo e consolidar o domínio da China comunista.

Ora, as constatações feitas por uma missão especial da Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), enviada à China, fizeram 
grandes estragos nas linhas de defesa de teses “negacionistas” 
relacionadas à covid-19. Os emissários da OMS disseram, por 
exemplo, que não há provas de que o vírus fez sua aparição 
inaugural na cidade chinesa de Wuhan, ou de que tenha “esca-
pado” sem querer em virtude de um acidente de laboratório.

O economista paraibano Celso Furtado (1920-2004), em 
um de seus brilhantes estudos – conforme relato de sua co-
lega e conterrânea Zélia Almeida -, já alertava para a possi-
bilidade da eclosão de graves crises sanitárias oriundas das 
desigualdades sociais e da destruição do patrimônio ambien-
tal. Esse pensamento acaba de ser corroborado pela médica 
espanhola María Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Am-
biente da OMS.

Em entrevista ao jornal El País, de muita repercussão no 
Brasil, María Neira defendeu que a pandemia do coronavírus 
é mais um forte indício da “perigosa relação entre os vírus e 
as pressões do ser humano sobre o meio ambiente”. A médica 
citou os casos dos vírus do ebola, sars e HIV, entre outros, que, 
após a destruição de f lorestas tropicais, abandonaram seus 
hospedeiros originais, os animais, para contaminar seres hu-
manos.

As soluções para este problema, apontadas pela médica 
espanhola, descontando certas terminologias, são quase as 
mesmas que Celso Furtado defendeu ao longo de sua vida. A 
ação humana não pode ir além da capacidade de recuperação 
do planeta. Do mesmo modo, é preciso solucionar o problema 
das desigualdades entre as nações, para que se estabeleça um 
modelo de convivência firmado na justiça social e no respeito 
à natureza.

O poder da ciência E agora, Joe?
A democracia prevaleceu! Essa foi 

talvez a principal frase que o novo pre-
sidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
falou em seu discurso de início de man-
dato na semana passada. Isso significou 
que, apesar de todas as acusações infun-
dadas de fraude, sem provas, o sistema 
eleitoral americano conseguiu eleger 
seu 46º presidente sem nenhuma inter-
rupção do sistema democrático desde a 
independência do país, em 1776.

 Sob um ponto de vista mais objetivo, o 
que representa o governo de Joe Biden em 
relação ao fim da administração do gover-
no Trump? Em um primeiro momento, já se 
percebe o fim da política “America Frist”, 
que, na prática, se mostrava uma política 
de isolamento das relações internacionais, 
reduzindo a política externa americana a 
uma política mercantilista atrelada a uma 
guerra comercial de tarifas no século XXI.

 No contraponto a essa situação, o go-
verno de Biden já deu sinais de que vai ten-
tar recolocar os Estados Unidos no centro 
das disputas globais, com foco no multila-
teralismo e nas relações internacionais, re-
tomando a política da “International Libe-
ral Order” criada pelos americanos, há 70 
anos. Em um de seus primeiros atos, Biden 
já anunciou o retorno ao acordo de Paris e 
já reverteu a saída do país da Organização 
Mundial da Saúde. Nos próximos meses 
deveremos ver novas indicações para a 
Organização Mundial do Comércio e a va-
lorização de outros órgãos como as Nações 
Unidas e a OTAN - Organização do Tratado 
do Atlântico Norte.

 Para o Brasil, isso significa que a atual 
política externa precisa de uma conside-
rável mudança, tendo em vista que o Mi-
nistério de Relações Exteriores é contra o 
multilateralismo e não confia nos órgãos 
internacionais como a OMC e a ONU. Esse 
é um real problema para o Brasil, pois os 
principais polos de poder e finanças do 
mundo, os Estados Unidos, a União Euro-

peia e a China, deverão se engajar fortemen-
te em acordos internacionais de comércio e 
de investimento por meio do multilateralis-
mo e das instituições internacionais daqui 
para frente. 

Sob o ponto de vista financeiro, isso 
significa que o Brasil, mesmo que não faça 
nada, deve ser beneficiado em um cenário 
externo positivo, pois tais acordos deverão 
impulsionar o consumo de commodities a 
partir do final de 2021 e no início de 2022, 
além do retorno das atividades econômicas 
com uma maior dispersão das vacinas e a 
possibilidade de abertura total de várias 
economias. Isso significa que a bolsa brasi-
leira e a economia nacional deverão apre-
sentar números bem positivos no segundo 
semestre deste ano. 

 Por outro lado, o governo Biden de-
verá ‘forçar’ o Brasil a mudar sua política 
relacionada à Amazônia e ao meio ambien-
te, exercendo uma pressão em conjunto 
com os Europeus. Essa pressão pode gerar 
maiores problemas para as exportações 
brasileiras, com a necessidade de maiores 
exigências ou mais burocracia para acessar 
os mercados externos. Diante disso, gover-
no brasileiro poderá até não concordar, 
contudo o futuro das relações comerciais 
americanas com o Brasil e principalmente 
o acordo entre o MERCOSUL e a União Eu-
ropeia só deverão avançar positivamente 
havendo uma mudança drástica na política 
ambiental, que é criticada não apenas pela 
oposição de esquerda, mas também pelo 
setor bancário e agroindustrial brasileiro.

Neste contexto, vale ressaltar que o 
Governo Federal poderá adaptar-se a es-
tes novos tempos, os quais são pautados 
pelo pragmatismo e pela seriedade nas 
relações internacionais. Exemplo anterior 
já existe, como ocorreu quando o governo 
brasileiro convocou o ex-presidente Mi-
chel Temer para liderar a missão de apoio 
ao Líbano. Afinal, os brasileiros são um 
povo de bem.

Luz dos meus olhos 
Sobre Martinho, quem tocou fundo 

aqui na corda ou nervo mais sensível foi 
Ana Adelaide Peixoto ao lembrar “a ima-
gem daquele homem enorme, aos prantos 
e aos frangalhos no velório, e com três fi-
lhos pequenos para criar. Chorei junto!”. 
E cravou-a para sempre. 

Eu também, amiga. E foi a imagem 
desse homem enorme que me reteve, 
sábado passado, para não ir, de vonta-
de própria, vê-lo inerme num caixão, de 
mãos cruzadas no peito sem ter sido ele 
quem as tivesse cruzado. E com flores 
que nunca pediu nem desejou. Ver Marti-
nho de olhos que o sono e o sonho outras 
vezes se negaram a fechar, sem o olhar de 
sua vida sempre sublinhado por um meio 
riso de ironia ou de indul-
gência com as contingências 
da vida. Preferi, ou melhor, 
rendi-me à alternativa de 
permanecer com as ima-
gens desencadeadas por sua 
crônica de ontem, amiga, ou 
com a do jovem de cabelos 
brancos, avô de sete netos, 
que ilustrou o noticiário.

Antes de conhecer Mar-
tinho, já o conhecia de texto. Como estou 
conhecendo agora meninas e rapazes que 
escrevem bem neste jornal. Foi depois de 
1964, neste particular um ano marcan-
te, pois ele não se incluía, ainda, entre os 
companheiros que faziam a minha festa 
nos domingos de visita no antigo sanató-
rio Clementino Fraga. 

Eu também era de cinema, fundador 
da ACCP com José Rafael, José Ramos, 
Wills, padre Fragoso e Barreto Neto. 
Ensaiei, pelo jornal O Norte, uns poucos 
reviews muito superficiais. E me estabe-
leci nesse novo nome, Martinho Moreira 
Franco, no “Correio” da fase em que José 
Rafael e Linduarte pontificavam nos jor-
nais nesse gênero de crítica. E num fim 

de tarde, à saída da matinê do Plaza, dou 
com o belo rapagão de cabelos longos, não 
tanto quanto os dos Beatles. E vem daí, 
meio século seguido, no trabalho, nas afi-
nidades, em família, na vida, enfim, essa 
ligação diária que eu não poderia ver, ja-
mais, de olhos cerrados e mãos cruzadas 
para sempre. Que me perdoe a família, a 
comadre Goretti, Lu, Maria Amélia, Men-
go, a afilhada Maria Isabel, João e o neto 
que vinha fazendo dupla com ele na foto 
do WhatsApp. 

Com esse Martinho, “que virou uma 
estrela luminosa” no céu de Ana Adelaide, 
vai-se a luz de muitas dúvidas e incerte-
zas do meu cotidiano de amigo e de cro-
nista. Foram cinquenta anos de contactos 

e tira-teimas mútuos e diá-
rios. Ele lia e ouvia melhor 
e com mais argúcia ou as-
túcia do que eu. Sobretudo 
as leituras do dia, fossem 
do jornal ou do comporta-
mento humano. Às vezes se 
irritava: “Não leste o jornal 
de hoje, não?” Eu já respon-
dia complexado: Li. “E não 
viu isso?”. Ele via o que os 

outros não viam, como selou o patriarca. 
Nesses cinquenta anos, quantas 

dúvidas tirei, quantos títulos em textos 
ele teve de conferir ou rejeitar? Não era 
de esquerda, não era de direita e nem 
por isso um alienado político. Via a fa-
lha na cara do rei, como fazia com go-
vernadores com quem trabalhou mais 
direto. Com Burity, então, nem se fala. 
Várias vezes Sua Excelência deixava o 
Palácio para correr ao pequeno terraço 
de cadeiras duras de Martinho antes do 
ato ou da decisão. 

Sobre ele, não vai ficar aqui o que sei 
e prosseguirei cortejando. 

Mas há muito, muito o que dizer so-
bre ele.

 Vai-se a luz de 
muitas dúvidas e 
incertezas do meu 

cotidiano de amigo e 
de cronista   

Igor Macedo de Lucena 
Economista e empresário

Gonzaga Rodrigues 
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Secretaria disponibiliza três locais para que público prioritário possa ser imunizado sem provocar aglomerações
Em nova etapa de va-

cinação contra a covid-19, 
a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) inicia 
hoje a imunização utilizan-
do o sistema de drive-thru. 
Estão incluídos novos gru-
pos prioritários, nesta quar-
ta remessa (5.780 doses da 
vacina CoronaVac), que de-
verão comparecer ao Giná-
sio Ronaldo Cunha Lima, no 
bairro do Cristo; Centro de 
Convenções de João Pessoa, 
no Cabo Branco; ou lateral 
do Aeroclube de João Pes-
soa, no bairro Aeroclube.

A vacinação contra a 
covid-19 será ampliada 
para os seguintes públicos 
prioritários: idosos a par-
tir de 90 anos, profissionais 
que colhem o RT PCR para 
teste da doença em labora-
tórios de João Pessoa, pro-
fissionais da saúde a partir 
de 60 anos, profissionais do 
sistema funerário, cuidado-
res domiciliares ativos no 
home care, além dos traba-
lhadores da rede de saúde 

que por algum motivo não 
conseguiram se vacinar nas 
etapas anteriores.

Os pontos do Ronaldão 
e do Centro de Convenções 
funcionarão nesta quarta-
feira (10) das 10h à meia-
noite, enquanto na quinta 
(11) e sexta-feira (12), o 
funcionamento será das 
9h à meia-noite. Já o ponto 
localizado ao lado do Aero-
clube funcionará na quarta 
(10), das 10h às 17h, e na 
quinta (11) e sexta-feira 
(12), das 9h às 17h.

Idosos acamados
O agendamento para 

a vacinação de idosos com 
restrições de locomoção 
continua sendo realizado 
pelos telefones 3214-7219 
e 3214-7971. “A gente vai 
continuar imunizando os 
idosos acamados, com di-
fícil locomoção, ou algum 
caso específico em que a 
gente tenha que ir até a 
casa da pessoa. Nós va-
mos com a nossa equipe 

com todo mundo treinado 
e capacitado, juntos, em 
prol de um único objetivo”, 
explicou a diretora de Vi-
gilância em Saúde da SMS, 
Alline Grisi. 

No último fim de sema-
na, a SMS realizou um mu-
tirão para vacinar idosos 
acamados com mais de 80 
anos. Quarenta equipes fo-
ram montadas, com técnico 
de enfermagem, enfermeiro 
e motorista, levando a va-
cina até a casa do idoso. A 
mobilização foi um sucesso, 
superando a meta de 1.600 
vacinas, com 1.913 doses 
aplicadas.

Até o momento, mais de 
22,5 mil pessoas dos grupos 
prioritários já foram vaci-
nadas contra covid-19 na 
capital. Também já recebe-
ram a primeira dose do imu-
nizante os idosos que vivem 
em instituições de longa 
permanência, assim como 
os trabalhadores desses lo-
cais, além dos trabalhado-
res de hospitais, serviços 

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

Começa vacinação drive-thru 
contra covid em João Pessoa

Hervázio Bezerra (PSB) reve-
la que deverão ocorrer novas 
adesões de prefeitos de le-
gendas adversárias ao projeto 
político do governador João 
Azevêdo (Cidadania). “Eu dis-
se ao governador que a gente 
precisava cuidar também da 
parte política. Eu mesmo vou 
levar alguns prefeitos [para 
conversar com ele]”. 

Adesões de prefeitos 
A desembargadora Fátima Be-
zerra Cavalcanti, esposa do 
senador José Maranhão, fez 
registro comovente nas redes 
sociais: “Não é nota de pesar, 
é uma declaração de amor que 
hoje faço a toda a Paraíba, di-
zendo aos paraibanos: vocês fi-
zeram meu marido feliz. Todas 
as vezes que ele era votado, 
que ele era abraçado na rua”.   

Presente ao velório do senador 
José Maranhão, no Palácio da Re-
denção, o governador João Azevê-
do exaltou a figura política do se-
nador: “Deixa um legado de como 
fazer política, um legado de respei-
to às pessoas e também aos seus 
adversários. Foi um exemplo de 
como se faz política, sem radicalis-
mo, sem extremismos”.  

“respeito às pessoAs” 

MArAnhão: A cApAcidAde de resiliênciA de 
queM viveu intensAMente A cenA políticA  

“declArAção de AMor” 

A resiliência foi, sem dúvida, uma característica marcante na trajetória política do senador José Maranhão 
– e de vida, por que é quase impossível, no cotidiano de um homem público, separar essas duas verten-
tes. E essa resistência se mostrou flagrante até na última batalha em que o homem franzino de 87 anos 
travou em vida. O senador não se entregou facilmente: por quase três meses, lutou contra a covid-19, 
doença que tem tirado a vida de pessoas mais jovens, em tempo bem menor. Na política, a capacidade 
dele de perseverar se mostrou particularmente visível após duas eleições disputadas: a de governador 
da Paraíba, em 2010, quando foi derrotado por Ricardo Coutinho, e a da prefeitura de João Pessoa, em 
2012, quando teve novo insucesso nas urnas, e sequer chegou ao segundo turno, tendo ficado em quar-
to lugar. Àquela época, houve quem dissesse que o emedebista teria gasto seu último petardo na políti-

ca paraibana e que, dificilmente, conseguiria eleger-se, novamente, para um cargo em 
e l e i ç ã o majoritária. Ledo engano. Tal qual a história do mito da fênix, em 2014, 
M a r a - nhão, na undécima hora, decidiu pôr à prova o seu capital político e, para 

a perplexidade de alguns, sem aliança com nenhum partido, venceu a co-
ligação de 11 legendas que apoiavam a candidatura ao Senado de Lucélio 

Cartaxo. Nesse breve histórico, se demonstra a capacidade que o senador 
tinha de superar revezes e, ato contínuo, estar no topo da cena política.           

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente da ALPB, o deputado Adriano 
Galdino (PSB) voltou a afirmar que o prédio 
do Legislativo estadual continuará fechado 
até que “não apenas os deputados, mas to-
dos os servidores do grupo de risco estive-
rem vacinados”. Por conta da pandemia da 
covid-19, as sessões da casa têm ocorrido de 
forma remota. 

AlpB só reABrirá Após 
vAcinAção de deputAdos 

instAlAção dA cMo é AdiAdA 

Mães e filhos 

A instalação da Comissão Mista de Orça-
mento, marcada para ocorrer ontem, foi 
adiada devido ao falecimento de José Mara-
nhão, que era o parlamentar de mais idade 
no Senado. A Mesa Diretora da Casa decre-
tou luto oficial de um dia, o que impossibili-
tou a instalação do colegiado, formado por 
30 deputados e dez senadores. 

As senadoras Nilda Gondim (MDB) e Kátia Abreu 
(Progressistas) vivem uma experiência atípica no 
Congresso: ambas são colegas de plenário dos fi-
lhos. A parlamentar paraibana é mãe do senador 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e a senadora eleita 
por Tocantins exerce o mandato ao lado do filho, o 
senador Irajá Abreu (PSD).  
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de Atenção Básica, Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPA), Samu-192, Laborató-
rio Central de Saúde Públi-
ca da Paraíba (Lacen/PB), 
Instituto de Medicina Legal 
(IML), Serviço de Verificação 
de Óbito (SVO), Vigilância 
Epidemiológica Municipal 
(Viep) e Serviço de Atendi-
mento Domiciliar (SAD).

Vacina
No primeiro lote, a Se-

cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) recebeu do Ministério 
da Saúde 15.191 doses da 
CoronaVac (Sinovac/Butan-
tan). Na segunda remessa, 
o município recebeu 11.850 
doses da Oxford/AstraZene-
ca, em parceria com a Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-

cruz). A terceira remessa da 
vacina foi de 1.330 doses da 
CoronaVac, destinadas a ido-
sos acima de 80 anos com 
restrições especiais. A previ-
são do Ministério da Saúde é 
a vacinação de 208.645 pes-
soas na capital da Paraíba. A 
meta é vacinar 90% de quem 
integra o grupo prioritário 
elegível para a vacinação.

Nova etapa terá 5.780 doses da CoronaVac e inclui idosos a partir de 90 anos, profissionais de laboratórios, entre outros

Foto: Divulgação SecomJP

Paraíba perto de registrar 200 mil casos de infecções por coronavírus

Novos 971 casos e 13 óbitos 
por covid-19 foram registrados 
na Paraíba ontem pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). Com 
os números do novo boletim, o 
estado acumula 199.706 casos 
de paraibanos já contaminados 
pela doença, sendo 152.779 
pacientes considerados recupe-
rados e 4.171 falecimentos em 
decorrência do agravamento da 
covid-19. Todas as cidades pos-
suem casos, sendo 33 com con-
centração acima de mil registros.

Até a publicação do boletim 
diário, na tarde de ontem, foram 
contabilizados a realização de 
612.384 testes para diagnósti-
co da doença e a aplicação de 

76.063 doses de vacinas contra 
a covid-19, de acordo com o Pro-
grama Nacional de Imunização, 
do Ministério da Saúde.

Entre os casos confirma-
dos, 31 (3,19%) são casos de 
pacientes hospitalizados e 940 
(96,81%) são leves, com recu-
peração em residências. Cerca 
de 42.756 casos, o equivalente 
a 21,41% dos casos totais estão 
em aberto, são casos em recu-
peração ou que estão com a 
situação no sistema de notifica-
ções em aberto. De acordo com 
o Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 26 pacientes foram 
internados entre a segunda-
feira e a ontem.

Nove dos 13 óbitos confir-
mados ontem ocorreram entre 
segunda-feira e a terça-feira, os 

demais são datados desde  26 
de novembro até ontem. Neste 
momento, a SES investiga outras 
38 mortes. As 13 vítimas fatais 
da doença são sete homens e 
seis mulheres, com faixa etária 
de 53 a 87 anos. Três pacientes 
não possuíam comorbidades, 
a doença tida como fator de 
risco associada a covid-19 mais 
frequente foi a hipertensão. 
Duas mortes aconteceram em 
hospitais privados e os demais 
em hospitais públicos, divididos 
entre residentes de João Pes-
soa (4), Pombal (2), Cajazeiras, 
Campina Grande, Catingueira, 
Juripiranga, Massaranduba, 
Santa Rita e Sousa (com um 
falecimento cada).

Até esta terça, 202 cida-
des paraibanas registraram 

óbitos por covid-19. Os 13 
óbitos confirmados neste bole-
tim ocorreram entre residentes 
dos municípios de Cajazeiras, 
Campina Grande, Catingueira, 
Juripiranga, Massaranduba, 
Santa Rita e Sousa (com um 
falecimento cada).

Com a entrada de São José 
de Piranhas, a lista de cidades 
que possuem mais de mil casos 
por covid-19 no estado chegou 
a 33. São elas: João Pessoa 
(52.311), Campina Grande 
(18.123), Patos (8.079), Guara-
bira (5.712), Santa Rita (5.007), 
Cabedelo (4.932), Sousa (4.691), 
São Bento (4.181), Cajazeiras 
(4.063), Bayeux (3.506), Ma-
manguape (3.111), Queima-
das (2.051), Pombal (2.050), 
Monteiro (2.021), Ingá (1.897), 

Alagoa Grande (1.863), Catolé 
do Rocha (1.664), Itabaiana 
(1.652),  Sapé (1.621), Rio Tin-
to (1.609), Esperança (1.593), 
Pedras de Fogo (1.529), Sumé 
(1.489), Mari (1.369), Solânea 
(1.335), Itaporanga (1.331), Be-
lém (1.267), Lagoa Seca (1.257), 
Conde (1.255), Caaporã (1.247), 
Itapororoca (1.200), Alagoinha 
(1.174), Brejo do Cruz (1.078) 
e São José de Piranhas (1.003).

Cinco municípios concen-
tram 552 novos casos, 56,84% 
dos casos registrados ontem. 
São eles: João Pessoa com 224 
novos casos; Campina Grande 
teve um acréscimo de 194 casos; 
Patos registrou 76 novos casos; 
Cajazeiras confirmou 37 novas 
contaminações; e Solânea com 
21 novos casos.
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Portaria prevê o retorno gradual dos servidores técnico-administrativos, com possibilidade de trabalho remoto para grupos de risco
A Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) definiu as re-
gras para retorno gradual dos 
servidores técnico-adminis-
trativos às atividades presen-
ciais. A Portaria nº 060, vigente 
desde ontem (9), estabelece 
as modalidades de trabalho 
presencial, híbrida e remota. 
As unidades deverão organizar 
suas rotinas e espaços físicos 

A retomada das ativida-
des presenciais nos campi da 
Universidade, planejada pela 
Comissão de Biossegurança 
da UFPB, leva em conta as 
orientações publicadas pela 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e pelos ministérios da 
Saúde e da Educação, quanto 
à pandemia de covid-19.

Lembrando que a UFPB 
oferece, na Sala de Testagem 
da Covid-19 instalada no Cen-
tro de Ciências Médicas (CCM), 
serviço de testagem de RT-PCR 
para a comunidade acadêmica 
em trabalho presencial que 
apresentar sintomatologia da 
covid-19. “Temos também o 
cuidado de não incluir pessoas 
que façam parte de grupos de 
risco, já adquirimos máscaras, 
álcool em gel, tudo para ga-
rantir a proteção das pessoas 
e, em cada setor, o chefe vai 
ser responsável por ordenar o 
espaço de tal modo que se ga-
ranta o distanciamento social 
necessário, inclusive intercalar 
horários”, explicou o reitor Val-
diney Gouveia.

Já a modalidade remota 
será reservada para os técni-
cos administrativos que apre-
sentem condições ou fatores 
de risco ao trabalho presencial 
e outras condições previstas 
na Portaria da UFPB. Esses 
servidores realizarão suas 
atividades de forma remota 
enquanto durar o estado de 
emergência em saúde pública 
de importância internacio-
nal, de que trata a Portaria nº 
2.789/2020, do Ministério da 
Saúde.

A Portaria nº 060 foi pu-
blicada ontem no Boletim de 
Serviço da UFPB. Conforme o 
reitor,  e terceirizados – como 
para a sociedade. No dia 3 de 
março terá início o período 
letivo 2020.2.

“Precisamos uma vez 
mais de todos os membros 
da comunidade universitária, 
que tenham possibilidade, que 
estejam presentes para alavan-
carmos mais uma vez a Uni-
versidade Federal da Paraíba. 
disse o reitor.

A Comissão de Biossegu-
rança Institucional da UFPB 
(CBI - UFPB) elaborou o Plano 
UFPB para retorno gradual 
das atividades presenciais, 
orientando os trabalhos para 
planejamento, preparo dos 
ambientes e adaptação dos 
processos de forma a atender 
as necessidades de biossegu-
rança relativas à pandemia 
SARS-CoV-2 (covid-19).

UFPB define regras para volta 
das atividades presenciais

A Portaria nº 060 foi 
publicada ontem no 
Boletim de Serviço 

da UFPB. No dia 3 de 
março terá início o 

período letivo 2020.2

Da ‘Vaza Jato’

STF garante a Lula acesso a mensagens 

Em uma nova derrota da 
Operação Lava Jato, os mi-
nistros Ricardo Lewandows-
ki, Kassio Nunes Marques e 
Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), vo-
taram na tarde de ontem (9) 
para manter a decisão que 
garantiu à defesa do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
acesso à íntegra do material 
apreendido na Operação 
Spoofing - investigação que 
mirou grupo de hackers que 
invadiu celulares de autori-
dades, atingindo o ex-minis-
tro da Justiça Sérgio Moro e 
procuradores da força-tarefa 
da Lava Jato.

A Segunda Turma do STF 
iniciou ontem (9) o julgamen-
to de um recurso, apresen-
tado por um grupo de sete 
procuradores da República, 
capitaneado pelo ex-coor-
denador da força-tarefa da 
Lava Jato em Curitiba, Deltan 
Dallagnol, contra o comparti-
lhamento das mensagens da 
“Vaza Jato”. Para Lewandows-
ki, Nunes Marques e Cármen 
Lúcia, o grupo não tem legi-
timidade para apresentar o 
recurso e contestar o compar-
tilhamento das mensagens, o 
que caberia à Procuradoria-
Geral da República (PGR).

“É extremamente grave e 
impactante o que veio à tona 
e que deve causar perplexi-
dade em todos aqueles com o 
mínimo conhecimento do que 
seja o devido processo legal. 
Não estou entrando no mé-
rito, apenas concedi a defesa 
que tivesse acesso a elemen-

tos de convicção que estavam 
em poder do Estado e que se 
encontravam no bojo de uma 
ação penal na qual os tais hac-
kers foram condenados com 
base inclusive numa primeira 
perícia no material arrecada-
do”, disse Lewandowski.

O ministro Kassio Nunes 
Marques concordou com o 
colega, mas observou que 
não estava fazendo “qual-
quer juízo de mérito acerca 
da validade ou autenticidade” 
do material coletado na ope-
ração. “Limito-me, portanto, 
nos precisos termos do voto 
do ministro relator, a conferir 
acesso à defesa do reclamante 
ao referido material, permi-
tindo, assim, o fiel cumpri-
mento da decisão”, ressaltou.

A ministra Cármen Lúcia 
foi na mesma linha. “Não me 
pronuncio sobre licitude, va-
lidade jurídica, sequer sobre 
a eficácia dos dados que se 
tem nessas comunicações”, 
observou a 
ministra. “A 
polícia tem 
acesso a da-
dos, o Minis-
tério Público 
tem acesso 
aos dados, e 
a defesa não 
tem acesso 
aos dados?”

Já o rela-
tor da Opera-
ção Lava Jato 
no STF, Edson 
Fachin, aco-
lheu em parte 
o pedido dos procuradores de 
Curitiba, no sentido de impe-
dir que Lula use as mensagens 
em qualquer ação judicial até 

Rafael Moraes Moura
Agência Estado

A Fundação Procon de São 
Paulo e Ford Motor Company 
Brasil fecharam um acordo em 
que a empresa se compromete 
a manter assistência ao consu-
midor no país, com operações 
de vendas, serviços, assistência 
técnica, peças de reposição e 
garantia para seus clientes.

O acordo, divulgado on-
tem, tem abrangência nacio-
nal e vigência durante toda a 
vida útil dos veículos vendidos 
pela marca. “O acordo garante 
a tranquilidade de quem já pos-
sui um veículo da montadora 
ou que venha a adquirir um. 
Vale destacar que o acordo é 
válido para todo o Brasil”, des-
tacou o diretor executivo do 
Procon-SP, Fernando Capez.

A montadora Ford anun-
ciou em janeiro o encerramen-
to de suas atividades produti-
vas no Brasil e o fechamento 
das suas duas fábricas: em Ca-
maçari (BA) e Taubaté (SP). 

Ford faz acordo 
e vai manter 
assistência 
no Brasil

Bruno Bocchini
Agência Brasil

Por 363 votos a favor e 
109 contra, o plenário da Câ-
mara aprovou a urgência do 
projeto sobre a autonomia 
do Banco Central. Isso sig-
nifica que o texto pode ser 
analisado diretamente no 
plenário da Casa.

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), colocou o texto em 
discussão na mesma ses-
são, logo após a votação da 
urgência.

Segundo o relator da 
matéria, deputado Silvio 
Costa Filho (Republicanos
-PE), o objetivo é aprovar o 
projeto até hoje. Se aprova-
do sem mudanças significa-
tivas em relação ao texto do 
Senado, o projeto seguirá 
para a sanção do presidente 
Jair Bolsonaro.

O projeto é uma das 

prioridades do governo de 
Jair Bolsonaro para alavan-
car a economia. A autono-
mia é objetivo desde a cria-
ção do Banco Central. Havia 
a previsão de uma autarquia 
autônoma, mas os projetos 
nunca avançaram.

A votação teve apoio 
dos partidos da base do go-
verno, mas a oposição foi 
contra. “A urgência no pro-
jeto de autonomia do BC é 
desnecessária”, disse a depu-
tada Alice Portugal (PCdoB
-BA). “A pauta número um de 
2021 tem que ser o auxílio 
emergencial, tem que ser a 
vacina”, afirmou, ao orientar 
o voto de seu partido.

O deputado federal Car-
los Zarattini (PT-SP) tam-
bém fez críticas ao projeto. 
“O que estamos fazendo aqui 
é exatamente tirar o poder 
do presidente da República 
de fazer política monetária”, 
defendeu. “O PT vota não a 
este projeto absurdo.”

O projeto aprovado em 
novembro do ano passado 
no Senado estabelece como 
objetivo fundamental do BC 
assegurar a estabilidade de 
preços (controle da infla-
ção). No entanto, a proposta 
estabelece outros objetivos 
para a autoridade monetá-
ria: zelar pela estabilidade 
e pela eficiência do sistema 
financeiro, suavizar as flu-
tuações do nível de ativida-
de econômica e fomentar o 
pleno emprego. Estes dois 
últimos objetivos, ligados à 
atividade e ao emprego, se-
rão novidades entre os ob-
jetivos do BC.

Os novos focos marcam 
uma mudança em relação 
aos objetivos históricos do 
BC, que sempre se mostrou 
avesso a estabelecer em lei 
metas relacionadas ao cres-
cimento e ao emprego. A ar-
gumentação do BC sempre 
foi a de que, ao controlar a 
inflação, a instituição tam-

bém contribuía para a ativi-
dade econômica e a geração 
de vagas de trabalho.

Além da questão dos 
objetivos do BC, a proposta 
estabelece mandatos fixos 
para o presidente e os oito 
diretores da autarquia, em 
períodos não coincidentes. 
Pelo texto, o presidente do 
BC e os diretores terão man-
dato de quatro anos, reno-
vável por mais um período 
de quatro anos. Com man-
datos fixos, argumentam os 
defensores da proposta, o 
BC será blindado de influên-
cias políticas.

Pelo texto, o manda-
to do presidente do BC co-
meçará no terceiro ano do 
mandato do presidente da 
República. Dois diretores 
terão início de mandato no 
primeiro ano do presidente 
da República; dois diretores 
no segundo ano; dois dire-
tores no terceiro ano; e dois 
diretores no quarto ano.

Câmara aprova a urgência de projeto 
que dá autonomia ao Banco Central
Fabrício de Castro 
e Camila Turtelli
Agência Estado

uma posição do plenário do 
STF sobre a validade das pro-
vas. “O que se tem, para além 
da questão da legitimidade, 
é o exame do fornecimen-

to integral 
do material 
apreendido 
na 10ª Vara 
de Brasília”, 
frisou o mi-
nistro.

Durante 
o julgamento, 
Gilmar Men-
des reforçou 
as  cr í t icas 
de que Moro 
atuou com 
parcialidade 
na investi-
gação. “Já é 

possível depreender o funcio-
namento de uma certa com-
binação institucionalizada e 
permanente, a serem verda-

deiras as mensagens, entre o 
juiz e os ex-membros da força 
tarefa da Operação Lava Jato. 
Isso tudo ressai dessas men-
sagens”, afirmou

‘Interesse’
Um grupo de sete procu-

radores entrou com recurso 
no Supremo contra a decisão 
do ministro que deu aval ao 
compartilhamento das men-
sagens da “Vaza Jato” com 
Lula. “O ex-presidente Lula 
não foi vítima (da Operação 
Spoofing), o aparelho dele 
não foi hackeado. A ele falta, 
no nosso entendimento, o in-
teresse de ter acesso a esse 
material”, disse o advogado 
Marcelo Knopfelmacher, que 
defende o grupo.

A defesa dos procura-
dores pediu ao STF que seja 
revogada a decisão de Le-
wandowski ou para que Lula 

seja obrigado a devolver as 
mensagens já obtidas. Tam-
bém querem que o STF im-
peça o ex-presidente de usar 
o conteúdo da Vaza Jato “para 
qualquer finalidade que seja, 
inclusive defesas judiciais”.

O objetivo da defesa de 
Lula é fazer um pente-fino 
nas mensagens para tentar 
reforçar as acusações de que 
o ex-juiz federal da Lava Jato o 
encarava como um “inimigo” 
ao condená-lo a nove anos e 
meio de prisão por corrupção 
passiva e lavagem de dinhei-
ro. O resultado do julgamento 
de hoje, portanto, pode pa-
vimentar o caminho para o 
ex-presidente da República 
reforçar as críticas à atuação 
de Moro na Operação Lava 
Jato e tentar derrubar, em ou-
tro julgamento, a condenação 
que lhe foi imposta no proces-
so do triplex do Guarujá.

Foto: Fotos Públicas

Segunda Turma do STF garantiu à defesa do ex-presidente Lula acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing 

É extremamente 
grave e impactante o 

que veio à tona e 
que deve causar 

perplexidade em todos 
aqueles com o mínimo 

conhecimento do 
que seja o devido 
processo legal 



Paraíba
Com crachás
A prefeitura da capital reuniu ontem ambulantes que 
trabalham na orla para tentar disciplinar o uso do 
espaço público. Eles passarão a portar crachá. Página 8
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Semob afirma que está trabalhando para oferecer um serviço melhor à população e que novos ônibus serão adquiridos

Atrasos, lotação, sucatea-
mento da frota. Quem precisa 
do transporte coletivo para 
se locomover na cidade de 
João Pessoa reclama da situa-
ção, agravada pela pandemia. 
Leomárcio dos Santos é um 
desses usuários insatisfeitos. 
O funcionário de almoxari-
fado conta que sofre quando 
precisa pegar o coletivo e por 
isso sempre que pode vai de 
bicicleta para  o trabalho. “Eu 
moro no Jardim Veneza e pego 
o ônibus 104 Bairro das Indús-
trias. Esse é lotado sempre, 
vive cheio e o pior é que às ve-
zes não passa na hora certa, às 
vezes não passa, aí a gente fica 
nessa agonia porque você sabe 
que o trabalhador não pode 
atrasar, a gente tem quechegar 
na hora certa”. 

Para o auxiliar de pedrei-
ro, Marcos Rodrigues, o pior é 
a situação dos coletivos. “Cha-

coalham demais e não é con-
fortável para a frente do preço 
que a gente pega. Isso sem falar 
do calor que a gente passa. Eu 
acho que os ônibus deveriam 
ser melhores, porque é um ab-
surdo de caro”, desabafa. Quei-
xa também por parte da auxi-
liar de serviços gerais, Jussara 
Freire, que vez por outra não 
consegue integrar por conta 
de atraso nas linhas. “Eu pego 
quatro ônibus por dia para tra-
balhar, dois para ir e dois para 
voltar, e além de cheios tem 
vezes que eu não consigo inte-
grar porque o tempo ultrapas-
sa, por causa do atraso deles 
mesmo”, reclama.

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob), responsável por as-
segurar à população mobilida-
de, segurança e conforto nos 
sistemas de transporte e trân-
sito, afirma trabalhar no senti-
do de melhorar cada vez mais 
o serviço oferecido. 

O diretor de Planeja-

mento do órgão, Eduardo Va-
randas, explicou que devido 
à própria demanda cerca de 
20% da frota permanece pa-
rada, mas que a redução não 
interfere na lotação dos veí-
culos. “Antes da pandemia tí-
nhamos 422 ônibus rodando, 
hoje estamos com 350. Mas 
a demanda caiu quase à me-
tade, porque tínhamos uma 
média de 223 mil passagei-
ros por dia e hoje são cerca 
de 125 mil”. Atribuiu também 
parte da lotação ao compor-
tamento dos próprios usuá-
rios. “Percebemos que os veí-

culos que vem antes e depois 
do veículo cheio, geralmente 
passa vago”. 

Sobre a integração tempo-
ral, que tem causado dúvidas e 
gerado queixas entre os usuá-
rios de transporte coletivo, há 
algumas regras que precisam 
ser seguidas para que o pro-
cesso se dê corretamente. “A 
nossa intenção é que o usuário 
se locomova de um ponto para 
outro, o objetivo é percorrer 
uma maior distância pagando 
apenas uma passagem e quem 
faz dentro das regras não en-
contra problema”. 

A média de tempo para 
integrar doisc oletivos é de 60 
minutos e segundo a Semob, 
o maior tempo de espera por 
ônibus hoje é de 40 minutos. 
“O circular 1500 por exemplo, 
passa a cada oito minutos”. A 
integração temporal só é feita 
através do Passe Legal, cedido 
gratuitamente. Os passageiros 
que por ventura pagarem a 
passagem com dinheiro, preci-

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Usuários dos ônibus na capital 
reclamam de lotação e atrasos
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Passageiros de transportes coletivos também se queixam que a demora para os ônibus passarem muitas vezes causa prejuízos para quem vai fazer a integração temporal e provoca atraso na chegada ao trabalho 

No Centro da capital

Ligações de esgotos clandestinos são identificadas
Técnicos da Secreta-

ria de Meio Ambiente (Se-
mam) e da Secretaria de 
Infraestrutura (Seinfra) 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP) visto-
riaram, ontem, o entorno 
do Parque da Lagoa e a 
área do Mercado Central, 
checando as redes de ga-
lerias pluviais e de sanea-
mento. Durante a ação, 
foram identificadas duas 
ligações clandestinas no 
Mercado Central.

As ligações foram la-
cradas e os donos dos esta-
belecimentos notificados 
pela Semam, por infração 
ambiental. A vistoria, que 
se estendeu durante toda a 
manhã teve como objetivo 
identificar ligações clan-
destinas de esgotos, que 
causaram a morte de di-
versos peixes no Parque da 
Lagoa, segundo apontou o 
relatório da Superinten-
dência de Administração 
do Meio ambiente (Sude-

Atualmente, são 350 
ônibus circulando em João 
Pessoa, uma redução de 
20% devido à pandemia. 
Normalmente, a frota é 

composta por 422 veículos.

O qUE nãO é pErmitidO na intEgraçãO tEmpOraL?
n Pegar ônibus da mesma linha (nem para continuar a 
viagem e nem para voltar);
n Pegar ônibus de qualquer linha que passe ou vá para 
o terminal de bairro da primeira linha e pelo mesmo 
corredor;
n As linhas circulares, pela sua ampla área de cober-
tura, não estão integradas entre si. Porém, as linhas 
circulares estão integradas com todas as demais linhas 
do sistema;
n Se o passageiro fizer a transferência entre linhas que 
não estão integradas entre si, será cobrada uma nova 
passagem ao passar o cartão no segundo ônibus.

sam ir até o terminal do Vara-
douro para integrar. 

Com relação à situação 
da frota, o Sindicato das Em-
presas de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros no Mu-
nicípio de João Pessoa (Sintur- 
JP) informou que as empresas 
de ônibus pretendem adquirir 
novos veículos ainda este ano, 
com o objetivo de baixar a ida-
de média da frota que é de 5,7 
anos. Em João Pessoa, os cole-
tivos possuem no máximo 10 

anos, sendo substituídos de-
pois deste período. A Semob 
ainda acrescentou que revi-
sões anuais são feitas e quenão 
é permitido que ônibus algum 
circule caso ofereça risco à po-
pulação. “Se o problema for 
menor orientamos que resolva 
no final do expediente, na ga-
ragem mesmo. Agora um pneu 
careca, por exemplo, a orienta-
ção é que seja feito o recolhi-
mento do veículo”, assegurou 
Eduardo Varandas.

ma) ao constatar que a 
água foi contaminada.

 O secretário de Meio 
Ambiente, Welison Araú-
jo, explicou que a ação 
tem o objetivo de resol-
ver um problema extre-
mamente grave, em uma 
das áreas de lazer mais 

frequentadas pela po-
pulação de João Pessoa 
e Região Metropolitana. 
“Estamos trabalhando 
num esforço concentra-
do, para que a água da 
Lagoa possa ser uma 
água saudável, limpa. 

Isso requer ação de 

fiscalização e responsa-
bilização, de estrutura e 
também ação de educa-
ção ambiental, para que 
os donos dos estabeleci-
mentos que estão lançan-
do esgoto clandestino se 
conscientizem que estão 
cometendo uma infração 

ambiental grave”.
Segundo o diretor de 

Manutenção e Conserva-
ção da Seinfra, Rodrigo 
Pacheco, após a notifica-
ção da Semam a Seinfra 
fará o tamponamento 
onde foi localizada a li-
gação clandestina.  “Além 

dessa ação de identifica-
ção de ligações clandesti-
nas a Seinfra fará a lim-
peza e recuperação das 
galerias e caixas coleto-
ras do Mercado Central, 
mas será preciso fazer 
a reparação dos esgotos 
danificados”.

Técnicos encontraram ligações irregulares e donos de estabelecimentos comerciais foram notificados; esgotos clandestinos causaram, recentemente, a morte de centenas de peixes na Lagoa

Foto: Secom-JP
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Para evitar aglomerações, PM vai intensificar fiscalização, em parceria com Polícia Civil, Procon, Agevisa e Bombeiros
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia Militar monta plano 
para o período de carnaval

O planejamento para 
um policiamento específico 
a ser implantado durante o 
período de Carnaval na Pa-
raíba está sendo elaborado 
pelo alto escalão da Polícia 
Militar. Segundo o coronel 
Lívio Sérgio, comandante do 
Policiamento Regional Me-
tropolitano o trabalho será 
intensificado, com o objetivo 
de evitar aglomerações.

O coronel Lívio Sérgio 
informou que a Operação Pre-
vina-se, que vem sendo de-
senvolvida nos fins de semana 
em todas as regiões da Paraí-
ba irá ser desencadeada com 
mais intensidade, em parce-
ria com outros órgãos, entre 
eles, o Procon, a Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, Vigi-
lância Sanitária, como guar-
das municipais. “Em caso de 
desobediência ao decreto do 
Governo do Estado a Polícia 
Militar está pronta para re-
primir e impedir a realização 
de qualquer tipo de evento”, 
enfatizou o oficial da PM.

No último fim de sema-
na, pelo menos três eventos, 
entre eles uma vaquejada fo-
ram encerradas pela Polícia 
Militar. Numa granja entre os 
bairros do Valentina Figuei-
redo e Mangabeira estava 

ocorrendo uma vaquejada, 
com a aglomeração de mais 
de mil pessoas e centenas de 
veículos nas imediações.

Nas cidades de Bayeux e 
Santa Rita foram dissemina-
dos eventos conhecidos por 
dança do passinho, que se 
realizavam em praça públi-

ca. “Não vamos permitir ne-
nhum evento que ocorram 
em desobediência ao decre-
to governamental”, garantiu 
Lívio Sérgio.

O reforço do policiamen-
to para o período de carnaval 
contará com integrantes de 
grupos especiais – BOPE, Ca-

nil, Cavalaria, BPTran, Força 
Tática das unidades da capi-
tal e do interior do estado, o 
drone e também os helicóp-
teros do Grupamento Tático 
Aéreo. O plano de policia-
mento entrará em atividade 
a partir de sexta-feira (12). 

Na semana passada o 

governador João Azevêdo 
anunciou o cancelamento 
do ponto facultativo esta-
dual no período de Carnaval, 
compreendendo os dias 15, 
16 e 17 de fevereiro. A me-
dida foi publicada na edição 
deste sábado (30) do Diário 
Oficial do Estado (DOE).

Coronel Lívio Sérgio: “Em caso de 
desobediência ao decreto do Governo 
do Estado a Polícia Militar está pronta 
para reprimir e impedir a realização 

de qualquer tipo de evento”

A 2a Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba manteve a decisão 
da 1a Instância que con-
denou a Seguradora Ma-
pfre Seguros Gerais S/A 
a pagar indenização de  
R$ 13.500,00 por morte 
em acidente de trânsito. 

A parte autora in-
gressou com ação contra 
a seguradora para rece-
ber indenização do segu-
ro obrigatório DPVAT, em 
virtude do falecimento 
do filho, em acidente de 
trânsito ocorrido no dia 
3 de abril de 2016. 

A seguradora recor-
reu da sentença, alegando 
não ser cabível o paga-
mento da indenização. O 
desembargador José Ri-
cardo Porto, relator do 
processo, considerou que 
o sinistro restou demons-
trado nos autos, como 
também que a morte do 
filho dos autores ocorreu 
em razão do acidente de 
trânsito.

Seguradora 
vai pagar 
R$ 13.500 
do DPVAT

Foto: Evandro Pereira

TJ condena empresa de 
ônibus a pagar indenização

Em sessão virtual, a Pri-
meira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba decidiu majorar 
para R$ 70 mil a indenização, 
por danos morais, que a em-
presa Rodoviária Santa Rita 
Ltda deverá pagar aos fami-
liares de uma mulher que foi 
vítima de acidente de trânsi-
to, quando era passageira de 
um ônibus de propriedade da 
promovida, o que lhe causou 
a morte em oito de novembro 
de 2013. 

O caso foi julgado nos 
autos da Apelação Cível nº 
0063997-86.2014.8.15.2001, 

da relatoria do juiz convoca-
do Inácio Jário Queiroz de Al-
buquerque.

O relator entendeu que 
sendo a empresa de ônibus 
concessionária de serviço 
público, a sua responsabili-
dade é objetiva, independen-
te da verificação da culpa. 
“Em que pese a parte deman-
dada afirmar que o acidente 
foi decorrente da má conser-
vação da via pública, sendo 
esta de responsabilidade do 
Dnit, analisando detidamen-
te o laudo pericial particular, 
acostado pela própria ré, este 
assevera que o sinistro foi 

ocasionado por falha huma-
na”, frisou.

Ainda de acordo com o 
relator do processo, as tes-
temunhas arroladas aos au-
tos disseram que o eixo do 
ônibus quebrou, sendo esta 
a causa do acidente. Já no 
que se refere ao valor da in-
denização, o juiz Inácio Jário 
majorou de R$ 50 mil para R$ 
70 mil para cada um dos pro-
moventes da ação por consi-
derar que “o prejuízo fora de 
uma proporção desmedida, 
uma vez que a ação trata de 
filhos que sofreram com a 
perda da mãe”.

Ação da PRF

Caminhão e carga de gás 
roubados são localizados

Um caminhão que 
transportava botijões de 
gás de cozinha foi recupe-
rado pela Polícia Rodoviária 
Federal na zona canavieira 
de Pedras de Fogo. O veícu-
lo estava atolado em uma 
estrada de terra, ao lado de 
um canavial, próximo ao rio 
Popocas. O caminhão estava 
parcialmente descarregado 
e sem ocupantes.

O caminhão, segundo 
informações da PRF foi 
roubado na noite da últi-
ma sexta-feira (5) e recu-
perado na manhã do dia se-
guinte, mais estava sendo 
mantido devido as diligên-
cias para tentar localizar os 
responsáveis pelo assalto.

De acordo com o pro-
prietário do veículo, quando 

foi roubado o caminhão es-
tava com uma carga de 469 
unidades de gás liquefeito de 
petróleo (gás de cozinha), na 
cidade de Pedras de Fogo. 

Os policiais receberam 
as informações de que um 
caminhão Volkswagen 
24.280 teria sido roubado 
na BR 101. A equipe reali-
zou buscas no trecho onde 
teria acontecido o assalto. 
Durante a procura, os po-
liciais visualizaram o veí-
culo atolado. Próximo ao 
local, a equipe encontrou 
a maior parte dos botijões 
de gás escondida dentro da 
vegetação. Os policiais veri-
ficaram que os criminosos 
ainda conseguiram levar 
duas baterias de 150A do 
caminhão e 81 botijões de 

gás de cozinha cheios.
O condutor do cami-

nhão informou para a equi-
pe que foi assaltado por 
aproximadamente 10 ho-
mens armados que o abor-
daram em dois veículos. O 
homem afirmou ainda que 
foi feito de refém durante 
a ação dos criminosos. Ele 
não conseguiu identificar 
os envolvidos, pois afirmou 
ter sido colocado um capuz 
na sua cabeça para não vi-
sualizar o local para onde 
era levado.

O caminhão e a carga 
recuperada foram enca-
minhados à delegacia de 
Polícia Civil no município 
de Alhandra para os pro-
cedimentos de entrega ao 
proprietário.

O Caminhão e os produtos foram localizados numa estrada dentro do canavial em Pedras de Fogo

Fo
to

: P
RF

A Polícia Militar evitou 
um homicídio e apreendeu 
uma arma de fogo no final 
da manhã dessa terça-feira 
(9), na cidade de Bayeux. A 
ação resultou na prisão de 
dois suspeitos.

Policiais da 4ª CIPM 
chegaram até os suspeitos 
após receberem denúncias 
anônimas sobre uma dupla 
que estava a pé, nas proxi-
midades de uma praça, no 
bairro de Tambay. 

Na abordagem, os po-
liciais apreenderam um 
revólver calibre 38 e muni-
çõe. “Os próprios suspeitos 
relataram que são do bairro 
dos Funcionários III, em 
João Pessoa e a intenção de-

les era matar um rival, em 
Bayeux, algo que foi evita-
do devido a ação rápida da 
PM”, explicou o major Tar-
gino. Os suspeitos, a arma 
apreendida e as munições 
foram apresentadas na 5ª 
Delegacia Distrital.

Campina Grande
Dois homens, de 23 

e outro de 25 anos foram 
presos no início da noite de 
segunda-feira (8) em Cam-
pina Grande. Com a dupla, a 
PM apreendeu um quilo de 
maconha. A ação aconteceu 
nas proximidades do Hos-
pital de Trauma, no bairro 
das Malvinas.

Uma guarnição da PM 

realizava rondas na área 
quando desconfiou de ati-
tude suspeita da dupla, que 
estava em uma motocicleta. 
Na abordagem, os policiais 
encontraram a droga, que 
era transportada em uma 
sacola plástica. O homem 
de 23 anos disse que a dro-
ga pertencia a ele e que se-
ria levada para o Conjunto 
Mariz, onde seria fraciona-
da e distribuída.

Contra o homem de 25 
anos havia um mandado de 
prisão em aberto pelo cri-
me de tráfico de drogas. Os 
dois foram encaminhados 
para a Central de Polícia, 
onde permanecem à dispo-
sição da justiça.

Dupla é presa quando se 
preparava para matar rival
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Eventos religiosos e filosóficos acontecem em formatos presencial e virtual devido às restrições causadas pela covid-19 

Carnaval da Paz de Campina 
tem programação até dia 16 

Francisco José
chicodocrato@gmail.com

Com uma programação na 
modalidade híbrida, por causa 
da pandemia da covid-19, co-
meçou sexta-feira, dia 5,  e pros-
seguirá até o dia 16, o “Carnaval 
da Paz de Campina Grande”, com 
uma programação composta de 
eventos religiosos e filosóficos, 
coordenada pela Prefeitura Mu-
nicipal. Excepcionalmente este 
ano precisou ser totalmente re-
adaptado para atender aos pro-
tocolos sanitários estabelecidos 
no plano de retomada, elaborado 
pela Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (Sede).

A secretária de Desenvolvi-
mento Econômico do Município, 
Rosália Lucas, explicou que até o 
momento seis eventos religiosos 
confirmaram programação para 
o período do Carnaval da Paz e 
pelo menos mais dois deverão 
ser apresentados nos próximos 
dias. Ela explicou que eles serão 
híbridos, com programação on-
line e presencial restrita a públi-
cos menores.

“Alguns optaram por ofe-
recer aos seus públicos tanto a 
possibilidade de participação 
presencial, como de forma on-
line. Porém, vale lembrar que 
outros acontecerão apenas de 
forma virtual”, explicou.

Conforme a secretária, os 
eventos serão realizados com 
investimentos da iniciativa pri-
vada e alguns deles contam com 
o aporte financeiro da Prefeitura 
Municipal de Campina Grande, 
através da Sede.  

“O compromisso da ges-
tão do prefeito Bruno Cunha 
Lima e do vice Lucas Ribeiro 
é incentivar ações que tragam 
resultados positivos para a eco-
nomia da nossa cidade. Dentro 
da proporcionalidade do novo 
formato, a prefeitura garantiu 
aporte financeiro para que o 
Carnaval da Paz siga consolida-
do no calendário turístico local”, 
completou Rosália.

Confira algumas atividades
Até o dia 15 de fevereiro, abrindo 

a programação do ‘Carnaval da Paz’ 
está sendo realizado o E-Alem (Encontro 
Luminar de Espiritismo e Magnetismo), 
que chega a sua 5ª edição. Em ra-
zão das restrições para contenção da 
pandemia da covid-19, o evento será 
realizado em formato híbrido. Serão 
quatro dias de palestras presenciais 
seguindo todas as orientações da vigi-
lância sanitária da cidade, porém todo 
o evento será transmitido ao vivo em 
parceria com a TV Chico Xavier, pelo 
canal no YouTube.

De 11 a 16 de fevereiro,  o XXIII 
Encontro para a Consciência Cristã terá 
mais de 14 plenárias e sete devocionais 
distribuídas em nove transmissões on-li-
ne durante os seis dias do evento. Elas 
serão transmitidas tanto pelo streaming 
Blesss.org quanto pelo YouTube e pela 
TV Maior Canal 11.1. Também aconte-
cerão cinco conferências voltadas para 
Homens, Mulheres, Jovens, Adolescen-
tes, Pastores e Líderes, além de uma 
programação especial para as crianças. 

n Acampamento Verbo 
da Vida 2021 
(12 a 16 de fevereiro) 
Neste ano, o evento acontecerá de 

forma híbrida. Sendo possível acom-
panhar presencialmente e também 
on-line. A edição receberá diversos 
palestrantes e terá como tema cen-
tral “Justiça e Gratidão”. O presencial 
acontecerá na Sede do Verbo da Vida 
na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 
2951 - bairro Dinamerica, Campina 
Grande.

n Movimento de Integração  
       Espírita na Paraíba (Miep) 

(13 a 14 de fevereiro) 
Em 2021, a 48ª edição do Miep, 

em razão da pandemia, o evento as-
sumirá o formato virtual, com cenários 
de transmissão montados na estrutura 
do Centro de Convenções do Garden 
Hotel, que - em tempos normais - pro-
porciona aos participantes a opção de 
hospedagem no Garden Hotel, mesmo 
local do evento, facilitando o acesso e 
desfrutando de pacotes especiais aos 
inscritos, como hotel parceiro do Miep. 
O crescente interesse da comunidade 
espírita e não espírita pelo Miep vem 
sendo demonstrado pelo contínuo 
crescimento no número de participan-
tes inscritos e pessoas circulantes, com 
grande repercussão em outros estados.

n A Palavra Revelada  
      (14 a 16 de fevereiro) 

A 10° edição do Ministério “A Palavra 
Revelada” acontecerá nos dias 14, 15 e 
16 de fevereiro de 2021 e contará com 
temas extremamente importantes, abor-
dados por grandes e renomados teólo-

gos e professores, que se aprofundarão 
o conhecimento na Palavra de Deus.

n Crescer 2021
(14 a 16 de fevereiro) 
O Encontro da Família Católica 

é organizado pela Comunidade de 
São Pio X, que está intensificando os 
preparativos para a edição de 2021. 
Atípico, este ano exige do evento ainda 
mais cuidado com a biossegurança e 
o cumprimento dos protocolos sanitá-
rios de combate e prevenção ao novo 
coronavírus. A 24ª edição do Crescer, 
promovido pela Comunidade de São 
Pio X, da Diocese de Campina Grande, 
acontece nos dias 14, 15 e 16 de feve-
reiro, de forma on-line, em Campina 
Grande. O evento será transmitido pelo 
YouTube da Comunidade de São Pio X. 
A programação completa de todos os 
eventos está disponível no site: www.
vivacampina.com.br

Com programação híbrida, a 24ª 
edição do Crescer – o Encontro da 
Família Católica, será traduzido e in-
terpretado integralmente e, de forma 
simultânea, para a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras. A medida visa assegurar 
aos surdos o acesso às informações no 
evento e respeitar a Lei 10.436/02, que 
reconhece a Libras como meio legal de 
comunicação e expressão.

O Crescer 2021 terá o apoio de 
duas intérpretes, das duas pastorais 
mais atuantes do estado na garantia 
dos direitos à acessibilidade dos sur-
dos, que são a Pastoral dos Surdos da 
Paróquia Nossa Senhora do Rosário, 
de Campina Grande, e a Paróquia da 
Guia, de Queimadas. O evento será 
interpretado desde a recitação do terço, 
pregações e músicas, até a celebração 
da Santa Missa, nos quatro dias de 
evento.

Há mais de 16 anos o encontro 
é traduzido para Libras e continuará 
sendo, para assegurar a inclusão de 
surdos e mudos, de acordo com Gus-
tavo Lucena, Coordenador Geral do 
Crescer. “Sobretudo este ano, em que 
não podemos promover aglomera-
ções, é que daremos maior destaque 
à interpretação de sinais. Desejamos 
continuar promovendo a inclusão desta 
comunidade e possibilitando que sejam 
também evangelizados”.

Para Elizabeth da Silva Teófilo, 
intérprete, este ano o desafio será 
ainda maior. “Eu nunca gostei de ser 
filmada, mas desde o ano passado, 
com o cenário de pandemia, precisei 
me reinventar. Tudo isto é importante 
para dar continuidade a esta missão, 
a de, junto com o Crescer, promover 
a acessibilidade à comunidade surda, 
que estará em casa, mas tendo acesso 
a toda programação, louvores e pre-
gações”, afirmou.

Segurança nas estradas

PRF inicia na sexta-feira a   
Operação Carnaval na PB
José Alves 
zavieira2@gmail.com

A Operação Carnaval 
2021 nas rodovias fede-
rais que cortam a Paraíba 
será deflagrada pela Polí-
cia Rodoviária Federal na 
próxima sexta-feira (12), 
e se estenderá até a Quar-
ta-Feira de Cinzas (17). 
Durante o período do 
Carnaval, há o aumento 
no fluxo de veículos nas 
rodovias federais e este 
ano, o foco será ações 
educativas aos motoris-
tas e passageiros. 

A fiscalização tem 
como objetivo reduzir o 
número de acidentes e a 
promoção de um trânsito 
mais seguro.

Segundo a assessora 
de comunicação da PRF 
e inspetora Priscilla Ma-
chado, os desdobramen-
tos da operação ainda 
estão sendo fechados, 
mas adiantou que a fis-
calização será feita de 
duas formas em todo o 
país. Ela será itinerante, 
quando as equipes tran-
sitarão em todo o trecho 
das rodovias federais no 
estado, e por comando de 
fiscalização, em pontos 
críticos nas rodovias.

De acordo com a PRF, 
foram registrados duran-
te o período do carnaval 
2020, um total de 33 aci-

dentes, 44 pessoas fica-
ram feridas e nenhuma 
morte foi registrada. Já 
em 2019, foram 21 aci-
dentes nas rodovias fe-
derais, com 11 pessoas 
feridas e duas pessoas 
perderam a vida nas rodo-
vias que cortam a Paraíba.

A PRF recomenda 
quecondutores antes de 
viajar, façam uma revisão 
atenta no veículo, orienta 
que todos dirijam com os 
faróis acessos, principal-
mente durante as chuvas 
ou neblinas, e que redo-
brem a atenção com as 
sinalizações. Em caso de 
emergência e necessida-
de de apoio da PRF, ligar 
para o telefone 191.

Para reduzir ainda 
mais o número de aci-
dentes, a PRF deve prio-
rizar as ações preven-
tivas para a redução da 
violência no trânsito e de 
acidentes relacionados ao 
consumo de bebida.Será 
intensificada a realização 

de testes de etilômetro, 
a fiscalização sobre o ex-
cesso de passageiros nos 
veículos, o uso de cinto de 
segurança em condutores 
e passageiros, averigua-
ção do estado dos pneus e 
presença de estepe, além 
de análise da documen-
tação do condutor e do 
veículo.     

As ações de combate 
ao crime também serão 
reforçadas com fiscali-
zações específicas a au-
tomóveis, motocicletas e 
ônibus que circulam en-
tre os estados. A meta é 
promover a segurança de 
toda a sociedade.

Restrições
Durante o período 

do carnaval, haverá res-
trição de tráfego para 
alguns veículos de carga 
nas rodovias federais, em 
trechos de pista simples, 
para proporcionar uma 
maior segurança no trân-
sito. Não será permitido 
o trânsito de veículos ou 
combinação de veícu-
los, passíveis ou não de 
autorização especial de 
trânsito (AET) ou auto-
rização específica (AE), 
cujos pesos e dimensões 
excedam qualquer dos se-
guintes limites: 2,6m de 
largura; 4,4m de altura; 
19,8m de comprimento, 
57t de PBTC. 

Durante o período do 
carnaval, a PRF informou 
que haverá restrição para 

o tráfego de veículos 
de carga nas rodovias 

federais.

PRF manterá a fiscalização com foco em ações educativas de motoristas e passageiros nas estradas federais

Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação

Campina Grande sediará os tradicionais eventos religiosos do período do carnaval, todos eles com versão on-line
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Inscrições vão até o dia 18 deste mês e vagas são para Cirurgia Pediátrica, Endoscopia Ginecológica e Medicina Intensiva Pediátrica
O Governo do Estado, por 

meio da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e da Escola 
de Saúde Pública da Paraíba 
(ESP-PB), divulgou ontem o 
edital dos três novos progra-
mas de residência médica. As 
inscrições serão feitas on-line 
e estão abertas até o dia 18 de 
fevereiro, às 16h, e as áreas 
contempladas são Cirurgia 
Pediátrica, Endoscopia Gine-
cológica e Medicina Intensiva 
Pediátrica.

Uma taxa de R$ 400 é co-
brada aos candidatos e deverá 
ser paga exclusivamente por 
meio de transferência bancá-
ria e os interessados podem se 
inscrever no endereço eletrôni-
cohttps://forms.gle/F9hD3CR-
MFKa6c9rh6. A homologação 
das inscrições e divulgação do 
local de prova será no dia 18 de 
fevereiro, a partir das 16h. As 
provas serão realizadas no dia 
20 de fevereiro, a partir das 9h. 

As atividades do progra-
ma iniciarão no dia 1º de mar-
ço. Os residentes receberão, 
mensalmente, a bolsa de resi-
dência estipulada pelo Ministé-
rio da Saúde e Educação, no va-
lor bruto atual de R$ 3.330,43.

 A secretária executiva da 
Saúde, Renata Nóbrega, infor-
mou que as unidades-sedes dos 
programas de residência médi-

ca são o Complexo de Pediatria 
Arlinda Marques, a Maternida-
de Frei Damião e outros cam-
pos de práticas da rede estadual 
de saúde ou ainda de parceiros 
conveniados. “A ampliação dos 
programas de residência mé-
dica aqui na Paraíba tem como 
foco a linha de cuidado materno
-infantil. Esta é a nossa priori-
dade dentro da estratégia de di-
minuir a mortalidade de mães e 
crianças”, pontuou.

A residência médica cons-
titui modalidade de ensino de 
pós-graduação, sob a forma 
de curso de especialização, ca-
racterizada por formação em 
serviço, destinada a médicos 
formados em escolas médicas 
reconhecidas pelo Ministério 
da Educação (MEC) e médicos 
estrangeiros que preencham 
os requisitos exigidos no Ma-
nual da Residência e na Legis-
lação Brasileira, com diploma 
devidamente revalidado.

Governo do Estado divulga 
edital para residência médica

De terça a domingo aqui, no jornal A União
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Na orla da capital

Comerciantes terão crachá, e uso do 
espaço será disciplinado pela PMJP

Para viabilizar uma 
melhor convivência na orla 
urbana de João Pessoa e por 
também compreender a ne-
cessidade dos comerciantes 
informais de garantir a sua 
renda, a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Se-
durb) promoveu mais um 
encontro com a categoria. 
Participaram os responsá-
veis por aluguéis de cadei-
ras, sombrinhas e ambulan-
tes, que atuam nas praias de 
Cabo Branco, Tambaú e Bes-
sa. Em breve, após a regu-
larização desses profissio-
nais, a Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) vai 
padronizá-los (com crachá 
e uniforme), proporcionar 
capacitações e disciplinar a 
ocupação do espaço.

O encontro dá continui-
dade ao conjunto de ações 
que vêm sendo desenvol-

vidas pela Prefeitura para 
disciplinar o uso de solo 
público na praia. O diálo-
go foi mediado pelo chefe 
de gabinete da Secretaria, 
Eduardo Pedrosa, e pelo di-
retor de Serviços Urbanos, 
José Carlos Rodrigues. Num 
primeiro momento, a ca-
tegoria mostrou, por meio 
de slides, situações vividas 
durante gestões anteriores, 
sugestões que foram discu-
tidas com representantes 
da Sedurb anteriormente e 
agradeceu a oportunidade 
de diálogo que está ocorren-
do atualmente.

Os representantes dos 
comerciantes informais 
se comprometeram em se 
cadastrar na Sedurb, com 
pedido de uso de solo. Eles 
também estão cientes de que 
vão precisar renovar essa au-
torização a cada seis meses e 

pagar uma taxa fixa, que será 
discutida com a categoria.

“Felizmente, estamos 
tendo a oportunidade de 
construir essa parceria com 
a Prefeitura pela primeira 
vez. A gente tá vendo que do 
jeito que está, não dá para 
ficar, a população tem recla-
mado que falta espaço pro 
banhista que vem com a sua 
família, inclusive na impren-
sa, e a gente precisa mostrar 
essa organização e colabo-
ração com o poder público”, 
destacou a representante 
dos comerciantes, Márcia 
Medeiros.

Desde o mês passado, 
por meio da Sedurb, uma 
série de ações está sendo 
desenvolvida para garantir 
o ordenamento da orla. “A 
gente entende que o traba-
lho de vocês tem uma im-
portância fundamental, tan-

to para os moradores, como 
para os turistas, no entanto, 
é com o ordenamento do 
local que a gente vai aproxi-
mar a sociedade civil, para 
consumir com segurança o 
serviço que vocês oferecem. 
É do nosso total interesse 
padronizar e capacitar to-
dos, mas precisamos que 
seja feita essa regularização 
o quanto antes”, destacou 
Eduardo Pedrosa.

“A gestão atual se preo-
cupa com os espaços públi-
cos e esse momento é funda-
mental, uma oportunidade 
ímpar. Queremos trabalhar 
por uma cidade mais hu-
mana, que possa agradar a 
todos. O caminho para que 
isso seja feito é este, a par-
ceria entre o poder público 
e as pessoas que estão lá, 
prestando o serviço”, desta-
cou José Carlos Rodrigues.

O edital completo do programa 
de Residência Médica pode ser aces-

sado através do QR Code acima.
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Crônicas reunidas
Fernando Vasconcelos lança ‘Crônicas de dor e alegria: música, 
álcool, droga e loucuras diversa’, o primeiro livro de uma trilogia 
que seleciona 82 textos, entre inéditos e publicados. Página 12
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“As Muriçocas do Miramar se tornaram um movimento cultural”
Há 35 anos surgia o blo-

co que se tornaria referência 
nacional no que se refere 
às prévias carnavalescas. 
Depois de sua primeira reali-
zação, João Pessoa ganharia 
um evento especial em todas 
as quartas-feiras de fogo que 
se sucederiam.

De acordo com Antô-
nio Gualberto, organizador 
das Muriçocas do Miramar, 
a agremiação representa o 
sentimento dos pessoenses 
que buscam a animação do 
período em algo que transmi-
tisse também a identidade do 
evento. “Nos primeiros anos 
iam todos juntos – adultos, 
crianças, idosos. As Muriço-
cas sempre foram o bloco da 
família pessoense e a nossa 
proposta era exatamente de 
ter um Carnaval autêntico 
com a nossa marca cultural. 
Foi isso que nos fez decidir, 
por exemplo, que cada es-
tandarte seria pintado por um 
artista plástico diferente, com 

apenas uma exceção nesses 
anos todos”.

No momento, o bloco pas-
sa por um processo de digita-
lização paulatinamente. Neste 
ano, o artista Dann Costara 
assume os pincéis e desenha 
o estandarte comemorativo, 
pela primeira vez criado di-
gitalmente e posteriormente 
aplicado ao tecido. “É um 
desenho bastante moderno, 
bem como sua paleta de co-
res”, comenta Gualberto, que 
adianta que a equipe busca 
atrair cada vez mais a turma 
mais jovem para assumir a 
organização  da agremiação. 
“A intenção é que nós, da tur-
ma mais antiga, continuemos 
dando o suporte, mas que a 
turma jovem coloque a mão 
na massa com muito amor, 
o que é o mais importante, e 
leve o bloco para frente”.

Por enquanto que a pan-
demia ainda não permite 
descer com as Muriçocas, é o 
momento de ouvir a música 

exclusiva de Fuba, ‘As Muri-
çocas na Pandemia’, e cantar 
trechos como “Não vejo a hora 
de descer essa ladeira, trocar 
minha focinheira por uma 
linda fantasia. Tou vacinado 
de amor e alegria, imunizado 
pelo seu astral, o nosso bloco 
nessa grande pandemia, é o 

fogo que alimenta e contagia 
o Carnaval”. 

Os 35 anos de As Mu-
riçocas do Miramar não se 
restringem ao bloco carna-
valesco, mas ganham um 
espaço cada vez maior na 
noite da quarta-feira de fogo, 
mesmo sem descer a avenida. 

Como afirmado por Gualber-
to, “As Muriçocas do Miramar 
se tornaram um movimento 
cultural”. Ele completa: “te-
mos planos de começar a 
dar uma guinada no sentido 
de nos posicionarmos e nos 
fortalecermos enquanto ícone 
cultural de João Pessoa”.

Foto: Ortilo AntonioFoto: Divulgação

Gualberto Antônio (E), da organização do bloco carnavalesco; Fuba (D) fez a composição ‘As Muriçocas na Pandemia’ para este ano

Arte do estandarte 
de 2021 é assinada pelo artista 
Dann Costara, que homenageia os profissionais de 
saúde na linha de frente no combate à covid-19

 A pandemia nos 
ensinou a não planejar mais 

nada. Temos que viver o 
agora, porque quem tem 

hora não tem tempo. Se no 
ano que vem der certo, 

colocamos o bloco na rua da 
melhor forma possível 

Através do QR Code acima, 
acesse as músicas do EP 

das Muriçocas do Miramar
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Em João Pessoa, a Ave-
nida Epitácio Pessoa neste 
ano recebe o silêncio e o vazio 
provocados pela ausência do 
Carnaval pela primeira vez em 
35 anos. Nesta quarta-feira 
de fogo, o bloco Muriçocas do 
Miramar animaria a multidão 
de foliões em mais uma edição, 
mas devido à pandemia, as 

homenagens vão 
se restringir: as 
comemorações 
ficam por conta 
do lançamento 
do EP e da expo-

sição exclusiva na 
Praça de Eventos 
do Shopping Sul, 
na capital parai-
bana, com estan-
dartes, bonecos e 
camisetas, além do 
lançamento do es-
tandarte e venda da 

camiseta deste ano. 
O lançamento 

acontece hoje, às 18h, 
mas a exposição per-
manecerá até o fim do 
mês. Quem assina a arte 
do estandarte e camiseta 
de 2021 é o artista Dann 
Costara, que homenageia 

os profissionais de saúde, 
estes na linha de frente no 
combate à covid-19. 

O EP das Muriçocas 
será disponibilizado nas 
plataformas digitais e conta 
com duas canções, cada uma 
composta respectivamente 
por Mestre Fuba e Zé Neto. O 
disco foi gravado com apoio da 
Fundação de Cultura de João 
Pessoa (Funjope), através de 
incentivo da Lei Emergencial 
de Cultura Aldir Blanc, e pode 
ser ouvido ou baixado nas pla-
taformas como Spotify, Deezer, 
Onerpm e YouTube.

Pela primeira vez, as Mu-
riçocas do Miramar não vão à 
avenida, mas Fuba adianta ter 
buscado compor uma canção 
que representasse, ao mesmo 
tempo, tristeza e esperança. 
“Fiz para contemplar os foliões 

nos 35 anos de Muriçocas. É 
uma data muito simbólica e 
queria registrá-la para que fu-
turamente o público pudesse 
se lembrar dela, desse ano que 
a gente não saiu”. 

Ontem, antes da meia-noi-
te, o tradicional Acorde Mira-
mar, a serenata que os foliões 
promovem para convidar para 
a quarta de fogo, aconteceu de 
modo virtual, no Instagram da 
agremiação. “Somos respon-
sáveis em não querer forçar 
a barra. Devemos obedecer o 
que a Organização Mundial de 
Saúde regulamenta, não temos 
como querer fazer. O que po-
demos fazer já estamos fazen-
do, que é registrar o momento 
com o estandarte do ano, a ca-
miseta e o EP”, aponta Fuba.

Os lançamentos resgatam 
um pouco da animação do Car-
naval e da fé que deve atrair 
dias melhores, nas palavras do 
artista. “Para que as pessoas 
não pensem no bloco só pela 
rua. As alternativas que busca-
mos representam esse resulta-
do para a data não passar em 
branco”, completa Fuba. 

Um dos blocos mais de-
mocráticos da capital, abrange 
públicos de diferentes idades 
e que, inclusive, se desmem-
brou em um bloco dedicado 
às crianças (Muriçoquinhas). 
Segundo Fuba, isso acontece 
devido ao próprio surgimento 
do bloco, visando unir os pes-
soenses em uma prévia car-
navalesca nos tempos em que 
não havia movimento. 

Sobre o futuro, ninguém 
sabe ao certo devido aos cui-
dados pela biossegurança. 
“A pandemia nos ensinou a 
não planejar mais nada. Te-
mos que viver o agora, por-
que quem tem hora, não tem 
tempo. Se no ano que vem 
der certo, colocamos o blo-
co na rua da melhor forma 
possível, até para compensar 
esse ano em que não saímos”, 
adianta Fuba. 

A escritora, poetisa e cria-
dora das Muriçocas do Mira-
mar, Vitória Lima, lamenta a 
ausência do bloco na avenida 
neste ano e destaca que o re-
gistro presencial está consti-
tuído com a exposição men-
cionada. “O resto neste ano é 
silêncio”, completa. 

Em 2020, o bloco não che-
gou a descer a Epitácio Pessoa, 
como ocorria nos anos ante-
riores, e isso significa um pre-
núncio “não intencional” do 
que estava por vir. “Não che-
gou a descer para a praia. Os 
foliões ficaram circulando pelo 
Miramar, onde estavam espa-
lhados os palcos para shows”, 
relembra Vitória.

Um dos blocos mais de-
mocráticos de João Pessoa 
se reflete pelo público, que a 
foliã e idealizadora concorda 
em abranger todas as idades 
e diferentes gostos musicais. 
“O bloco se identifica com a 
cidade desde o próprio hino, 
que reflete os pontos da cida-
de”, menciona Vitória Lima, 
concordando com Fuba no que 
se refere às próximas edições. 
“Caso o bloco saia, será uma 
animação sem precedentes”. 

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

MurIçoCas do MIraMar 
buscam alternativas para o Carnaval

Lançamento de EP e exposição dos 35 anos da 
agremiação são as iniciativas do maior bloco de 
rua da PB para não passar a data em branco
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João Pessoa sonha com o seu verde colorindo o azul do mar. 
E a cidade velha já se acorda do seu sono secular. 
São as Muriçocas, abram alas que elas vão voar, 
Espalhando alegria, de Tambaú ao Rio Sanhauá (bis) 
Mestre Fuba

Em tempos normais, esta casa estaria fervilhando de 
gente, de excitação, de antecipação pela grande festa, que 
já teria sido anunciada pelo Acorde Miramar, na madruga-
da anterior, e por todas as rádios, por todas as emissoras 
de TV e jornais, como sempre acontece na véspera do des-
file do Muriçocas do Miramar.

Nossos hóspedes já teriam sido acomodados (sem-
pre havia algum hóspede, seja um amigo ou um parente 
próximo hospedado aqui em casa. Mas este ano não há 
nenhum. Nem amigo, nem hóspede, nem parente). Na 
casa também não há o habitual vai-e-vem dos trabalha-
dores da folia: Hildenice, que normalmente recupera os 
estandartes; Luniz e Kildare, que os montam nos seus 
respectivos mastros e os foliões habituais, entrando 
e saindo, que vão e vêm pela rua e pela casa, criando o 
clima festivo. E os telefones, que não paravam de tocar: 
amigos e jornalistas querendo saber dos detalhes de úl-
tima hora. Uma animação só! Mas este ano, é só silêncio, 
tanto aqui em casa, o barracão do Muriçocas, como na 
Praça das Muriçocas, na confluência da rua Tito Silva 
com a rua José Liberato, o que restou foi o silêncio! Só a 
covid-19, o silêncio e a saudade.

Até o invencível José Maranhão e o amadíssimo Mar-
tinho Moreira Franco recusaram-se a permanecer nesse 
mundo triste e infecto e partiram para outras plagas, 
mais serenas e saudáveis.

Tanto tempo! Até Thiago, meu filho, em cujo aniver-
sário de sete anos o bloco nasceu, já completa 42 anos 
no dia 11! O tempo passa e a gente nem sente! Mas ele 
voa e passa. Nossos cabelos brancos, nossas pernas me-
nos lépidas, nossas rugas mais recentes e a adiposidade 
acumulada em volta de nossas cinturas não nos deixam 
esqucer que 35 anos se passaram desde a primeira re-
voada do Muriçocas.

Este ano ninguém vai receber cinzas, nem tem por-
quê. Não haverá Carnaval!…

As fantasias, os sonhos foram todos guardados em 
naftalina, arquivados, adiados. Os feriados também fo-
ram cancelados. Este ano, se estivermos com saúde já 
estaremos no lucro. Este foi um “não ano”, assim como 
quase todo o ano passado. Mas, no ano passado ainda 
houve carnaval e o Muriçocas ainda desfilou, quem sabe, 
até espalhando o vírus, que já estava circulando no ar, 
sem que o soubéssemos.

Este ano é o ano da vacina e esta imagem está pre-
sente na camiseta e no estandarte do bloco. Pelo menos, 
camiseta e estandarte teremos este ano. E o nosso Mestre 
Fuba também compôs um hino eçoquente para celebrar 
o que não houve. Não é fácil abater o ânimo e a animação 
do Muriçocas!

Falei há pouco com a jornalista Cairé Andrade sobre 
nossas perspectivas para o bloco, para este e para o pró-
ximo ano. E disse a ela que  não temos previsões. Tudo 
fica por conta do imponderável. Por conta do que não 
podemos prever. Muitas festas foram adiadas ou cance-
ladas este ano. Só viver e ter saúde é o que nos interessa 
por agora. “E não ter a vergonha de ser feliz”, como canta-
va o querido mestre Gonzaguinha.

Meu querido irmão, Marcus Antonio, que está hos-
pitalizado, no Recife, ele, folião amante do Carnaval e do 
Galo da Madrugada, que veio tantas vezes participar das 
Muriçocas conosco, tudo que quer hoje é  se recuperar 
totalmente e (quem sabe?) descer a Epitácio Pessoa com 
o Muriçocas em 2022? 

Ave, Muriçocas do Miramar, teus fiéis seguidores 
te saúdam! Não estás morto. Só  adormecido. Posto 
em sossego.

Adiado.

O ano que o bloco 
Muriçocas não saiu
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Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

O legado deixado por
Lourdinha Luna

Criei meu rastro na areia,
Como flor posta num jarro.
Assim à terra me agarro
Na boca da maré cheia.

(José Américo de Almeida. Quar-
to minguante.)

Maria de Lourdes Lemos de Luna, 
admirável cidadã paraibana, natural 
do município de Areia, Paraíba, con-
viveu entre nós durante 92 anos, de-
dicando parte de sua existência ao 
engrandecimento e perpetuação da 
memória histórica, política e cultural 
do nosso Estado.

Teve destaque na adolescência 
como dedicada aluna, tendo realizado 
seus estudos no tradicional e histórico 
Colégio Nossa Senhora das Neves, em 
João Pessoa. Concluiu sua formação 
acadêmica no rio de Janeiro, na Funda-
ção Getúlio Vargas. No âmbito profis-
sional, deu início à sua carreira como 
secretária do nobre areiense Horácio 
de Almeida, membro fundador da Aca-
demia Paraibana de Letras (APL). 

Exerceu, ainda, cargo na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba (ALPB), 
atuando como secretária das Comis-
sões Técnicas. Depois deu continuida-

de à função e auxiliou alguns dos mais 
notáveis nomes da política paraibana, 
figuras como Pedro Gondim, Sílvio Por-
to, José Fernandes de Lima e Ivan Bi-
chara Sobreira.

Em 1963, início de seu desem-
penho como secretária do escritor 
e político José Américo de Almeida, 
esmerava-se nos cuidados como da-
tilógrafa, assistente familiar e amiga. 
Passou a exercer, em horário integral, 
a função tida à época como “auxiliar 
de trabalhos burocráticos” de seu 
conterrâneo, em residência localizada 
à beira-mar da Praia de Cabo Branco, 
na capital da Paraíba. 

Maria de Lourdes pôde, então, 
segundo o imortal, tornar-se “seus 
olhos”, uma vez que era responsável 
por gerir a agenda do escritor, as ati-
vidades de sua casa e os cuidados com 
sua saúde. Tamanha era sua participa-
ção na vida de José Américo, que Lour-
dinha presenciou fatos e processos 
socioculturais, históricos e políticos 
da vida do ex-ministro, até hoje desco-

nhecidos pela sociedade, apenas leve-
mente pincelados sob a segurança de 
uma lealdade entre mentor intelectual 
e zelosa discípula.

Podemos assim dizer que, durante 
o período em que conviveram, de 1963 
a 1980, houve grande influência lite-
rária de José Américo sob o exercício 
cotidiano de Maria de Lourdes Luna, 
o que resultou em inúmeros escritos 
seus voltados à cultura e à história lo-
cais, tendo nos deixado dois livros pu-
blicados: Rastros na areia e Na varanda 
do Cabo Branco.

Devemos defini-la com uma fra-
se de sua própria autoria: “Discrição, 
eficiência e respeito são fundamen-
tais no ser e no fazer”. Muitos que 
compartilharam experiências com 
Lourdinha Luna – como era carinho-
samente chamada –, reconhecem es-
tas qualidades também, aqui, acres-
cidas com a pontualidade, a gentileza 
e o acolhimento fraternal que faziam 
parte do seu “ser e fazer”.

Com seu exemplo de vida, bem 
guardado em nossa memória, Lour-
dinha ousou e sempre buscou con-
tribuir para a construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, 
realçando a grandeza e a importân-
cia de nossas “Marias”, tão imortais 
quanto os nossos “Josés”.

Maria Aparecida Pina Chaves  Devemos defini-la com uma frase 
de sua própria autoria: ‘discrição, 

eficiência e respeito são fundamentais 
no ser e no fazer’ 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

“E se?”. Uma pequena frase composta por três letras. 
Uma simples interjeição que abriga, no espaço entre suas 
pequenas palavras, um mundo de incertezas, projeções e 
ideações. E se eu começasse este texto de uma forma diferen-
te, vocês entenderiam meu propósito?

Não fazia muito tempo que eu era nascida quando 
estreou o primeiro filme da trilogia Antes do Amanhecer, de 
Richard Linklater. A cada nove anos, um filme lançado: 1995, 
2004 e 2013. Apesar de terem me indicado esse filme ao lon-
go dos anos, fico contente em tê-los assistido agora que beiro 
os 30 anos de idade. E vou querer assistir tudo de novo aos 
40, 50, 60 e por aí vai. Isso porque a trilogia do “Antes” não é 
sobre uma única história de amor entre o estadunidense Jesse 
(Ethan Hawk) e a francesa Céline (Julie Delpy); as cidades de 
Viena, Paris e a região da Messênia enquanto personagens. 
Eles são mensageiros de uma história maior.

Baseada num romance vivido pelo diretor, Antes do Ama-
nhecer (1993) tem tudo para ser um típico romance holly-
woodiano. Ele traz jovens espontâneos que embarcam juntos 
numa aventura pelo desconhecido. Duas pessoas sem nada a 
perder, no auge de suas independências afetivas. Lugar onde 
todos nós já estivemos ou onde queríamos estar. O espírito 
blindado da juventude, o olhar divertido e deslumbrante 
do início da vida, nosso próprio amanhecer, “at it’s finest”. O 
enredo simples que nasce num trem e um simples convite: 
“eu sei que parece loucura, mas desce desse trem comigo?”. 
Aquilo que nasce de uma paquera, evolui para uma inesque-
cível noite regada não de bebidas, amassos e sexo, mas sim 
de devaneios e conversas despretensiosamente profundas. 
Aquilo que eu chamo de “paquera alto padrão”. 

Este primeiro filme é um gosto do que viria com 
Waking Life, dirigido e roteirizado também por Linklater 
e um dos meus títulos preferidos de todos os tempos. 
Ao invés de nos entregar de primeira as características e 
perspectiva dos protagonistas, montamos o quebra-cabe-
ças a partir das pequenas nuances e histórias presentes 
em cada diálogo. Os personagens, por sua vez, são meros 
interlocutores de discussões sobre tudo que cabe entre a 
vida e a morte.

Já em Antes do Pôr do Sol, temos o reencontro quase 
uma década depois, no melhor estilo richard Linklater 

de acompanhar a passagem real do tempo (vide Boyhood, 
2014). A inquestionável química entre Ethan e Julie enve-
lheceu como um bom vinho. Desta vez, caminhando pelas 
ruas de Paris, eles falam sobre suas vidas e insatisfações 
enquanto viveram seus próprios “entardeceres” longe um do 
outro. Suas personalidades espontâneas deram espaço para 
vivências muito mais seguras; Jesse, que era mais cético, 
buscou frequentemente preencher os vazios deixados por 
Celine com pequenas coisas que eram características dela. O 
mesmo acontece com Celine, que, enquanto o sol cai, desar-
ma-se e demonstra para Jesse suas fraquezas e fragilidades. 
Enquanto fomos facilmente convencidos no primeiro filme 
que eles precisavam de uma continuação na história, o filme 
subsequente vem apenas para bater o martelo: “vocês preci-
sam se dar essa chance!”. 

Antes da Meia-Noite encerra a trilogia com doses mais 
realistas e racionais sobre envelhecimento e comodismo 
na vida a dois (ou mais, se contarmos os filhos). Entre o 
primeiro e o segundo filme, temos um limbo onde os prota-
gonistas estavam separados. Já entre o segundo e o terceiro, 
temos um limbo da vida juntos. As brigas são mais constan-
tes, as feridas mais abertas. Se antes tínhamos discussões 
sobre o futuro sob uma perspectiva romântica, agora temos 
o antirromance. Na verdade, trocas que expõe a falácia e as 
fragilidades do amor romântico. Vemos o resgate e a deca-
dência de uma paixão em apenas um dia. Ainda assim, até o 
cair da noite, torcemos para que os dois continuem jun-
tos. Não porque (necessariamente) acreditamos em alma 
gêmea ou conto de fadas, mas temos frescos em nossas me-
mórias todos os motivos pelos quais eles se apaixonaram. 
Para eles, são lembranças esquecidas. A vontade é de gritar 
para a tela: vocês se amam!

Engraçado como falo na história como se fosse real. Para 
mim, o sentimento foi esse. O roteiro, escrito por Linklater 
e Kim Krizan no primeiro filme e ainda Hawk e Delpy nos 
outros dois, é genuinamente puro, factível, real. No último 
filme da trilogia existe uma frase que fala muito sobre Jesse, 
Celine, eu e você: “no final das contas, não é o amor pelo 
outro que importa, é o nosso amor pela vida”. Quando o amor 
pelo outro torna a cotidiana jornada do sol mais espetacular, 
estamos no caminho certo.

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

A trilogia do “Antes”

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal

Vitória Lima e seu irmão, Marcus Antonio, no Muriçocas do Miramar em 1990

Julie Delpy (E) e Ethan Hawk (D) “envelhecem” 
junto com seus personagens: a cada nove anos, 
um filme dirigido por Linklater era lançado
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Naquela mesa está faltando ele.
Sérgio Bittencourt

Vocês eram muito pequenos quando deixei Bau-
ru no final de 2007. Devo ter desaparecido dos seus 
registros de memória. É normal, o tempo se encarre-
ga de apagar algumas lembranças. Mas me recordo 
bem de vocês,  de sua mãe Gisela desde quando trazia 
você Bruno na barriga, de Laura ainda nas bonecas e 
muito de seu pai, Toninho, meu inesquecível parceiro 
de aulas, de trabalho, mas também daqueles mági-
cos momentos  de convivência em nossos churrascos 
quando a picanha e a cerveja (o pai de vocês só to-
mava Skol, e de garrafa) eram apenas pretextos para 
celebrarmos a vida.

Estamos ainda perguntando por quê? Por que o 
Toninho? Aqui a notícia chegou como uma punhalada 
dolorida e mortal. Não foi fácil, nem está sendo. Para 
vocês, então?!  Mas meus queridos, desde que soube 
dessa desventura, aqui tão longe de vocês fiquei, a 
princípio, sem saber  que atitude tomar. Incrédulo o 
que fiz foi ligar para um, para outro, na vã esperança 
que tudo não tivesse passado de um mal entendido. 
Afinal, vivemos nos tempo das “fake news”, podia 
muito bem ser uma mentira. Não era. Havíamos per-
dido Toninho para a covid-19.

Então, o que me resta nesses tempos de luto é 
deixar público o registro de que para nós que o  co-
nhecemos, para os alunos que tiveram o privilégio de 
tê-lo como professor, para enfim, aqueles que de uma 
forma ou de outra desfrutaram  de sua companhia e 
amizade, dizer que o mundo ficou mais triste. Perdeu 
um pouco da graça porque perdeu Toninho. 

Bruno e Laura, o que me vem à lembrança nesses 
momentos era a chegada de Toninho. Como assim? 
Isso mesmo, Seu pai sabia chegar. Onde quer que fos-
se, chegava sempre sorrindo. Este um traço impor-
tante de sua alma generosa. Era assim que entrava 
na sala dos professores, na sala da aula, era como re-
cebia os amigos e era recebido e é assim que quero 
me lembrar da fisionomia  dessa criatura iluminada. 
Toninho sempre sorrindo!

Sei que não é o momento para lembrarmos de 
coisas tristes, mas é preciso que vocês conheçam 
como era generosa a índole de seu pai. Vou contar.

No Natal de 2003, uma tragédia se abateu sobre 
minha família. Meu filho Cauê, 21 anos, cursando en-
genharia, numa manhã azul, no dia de Natal, o mar 
aqui da Paraíba o roubou de mim. Nunca mais come-
morei essa data. Não consigo. 

 Mas naqueles dias era preciso retomar a vida. 
Férias interrompidas, voltei a Bauru. Fui até a escola 
onde lecionávamos, eu e Toninho. A primeira pes-
soa que encontrei, coincidência ou não, foi o pai de 
vocês. Deu-me um terno e demorado abraço e disse 
não poder avaliar a dor que eu estava sentindo. Eu 
vinha resistindo, tentando ser forte, mas naquele 
instante desabei. Para minha surpresa, vi Toninho 
com os olhos marejados e aquele sorriso do qual 
falamos linhas atrás desaparecera por alguns mi-
nutos. Não me recordo de tudo o que conversamos, 
mas eu saí dali com a alma mais leve e o coração 
mais esperançoso. 

 Assim que as aulas começaram  ele foi sala por 
sala  explicando o que me acontecera e pedindo que 
os alunos me recebessem com carinho e atenção. 
Assim aconteceu. Por isso não senti desconforto 
algum ao retornar ao trabalho, mas me vi acolhi-
do e pude atravessar aqueles primeiros meses sem 
as turbulências com que o luto nos castiga. Não há 
como pagar. 

O que hoje posso fazer, Bruno e Laura, é um pedi-
do. Não deixem Toninho escapar de dentro de vocês. 
Quando a dor for arrefecendo um pouco, os problemas 
que uma perda desta acarreta forem sendo resolvidos, 
será preciso retomar a vida. É quando vocês deverão 
abrir aquele baú com todas as lições e exemplos que 
Toninho deixou para vocês. Sejam generosos, corre-
tos, aplicados, Tenham o trabalho como uma virtude 
e o executem com alegria, aquela mesma com que seu 
pai ministrava suas aulas. Sempre olhem para o lega-
do que ele deixou. Quantos alunos ele ajudou a formar, 
e quantas vidas ele influenciou para o bem. Sempre 
combateu o bom combate nesses pouco mais de cin-
qüenta anos de vida. Não esteve por aqui a passeio. 
Soube viver a vida com dignidade e alegria  e é, certa-
mente, o que sempre desejou para vocês.

Por fim, permito-me arriscar qual seria a men-
sagem que Toninho deixaria para os filhos. Creio que 
iria buscar algo lá em uma composição de Gonzagui-
nha e lhes diria:

– Meus filhos, bola pra frente e pensem no que 
diz essa canção: “E a vida / e a vida, o que é? / Diga lá 
meu irmão... Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei! Que a vida 
devia ser / Bem melhor e será /Mas isso não impede / 
Que eu repita / É bonita, é bonita e é bonita”.

Transmitam à mãe de vocês, Gisela (Tó vai estar 
sempre com ela), o abraço fraterno, meu, de Ana e Ga-
briela. E fiquem com Deus e o sorriso de Toninho.

Bruno & Laura

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaborador

Entre março e maio do ano pas-
sado, mais de 100 atrações se uniram 
de forma colaborativa para a realiza-
ção de quatro edições do webfestival 
#EuFicoEmCasaPB. Um ano depois, 
a celebração do aniversário vem em 
forma de um novo evento virtual.

Realizado através do Fundo Mu-
nicipal de Cultura (FMC), da Funjope, 
com recursos da Lei Aldir Blanc, o 
Festival #EuFicoEmCasaPB - 1 Ano 
acontece de 18 a 21 de março com 
transmissão ao vivo e gratuita pela 
Internet. Participarão do evento 16 
escolhidos pelo público.

O edital para inscrição dos artis-
tas participantes já está disponível 
no site Artistas da Paraíba (www.
artistasdapb.com.br). Poderão parti-
cipar atrações que se apresentaram 
em 2020 em qualquer uma das qua-
tro edições do festival.

As inscrições para artistas se 
encerram às 0h do dia 22 deste mês. 
Após a inscrição, fica aberta a vota-
ção popular entre os dias 1º e 8 de 
março. Cada proposta selecionada 
receberá premiação no valor de R$ 
400. As transmissões acontecerão 
ao vivo no canal Artistas da Paraíba 
no YouTube.

Sobre o evento
O que começou com 30 pessoas 

em um grupo de WhatsApp, tomou 
proporções significantes. O webfesti-
val agregou bandas, atores, dançan-
tes e escritores para um grande mo-
vimento cultural durante o cenário 
atual de pandemia.

A iniciativa foi idealizada pela 
produtora cultural Dina Faria, que 
deu o pontapé inicial para que artis-
tas e agentes culturais se unissem 
pela conscientização da população 
em se precaver contra o corona-
vírus, principalmente a partir do 
distanciamento social. Através de 
“chapéu virtual”, o público pôde fa-
zer doações de dinheiro para os ar-
tistas que vivem de suas artes em 
tempo integral. 

Juntando as quatro edições, o 
#EuFicoEmCasaPB alcançou 290 
mil pessoas no Brasil, Espanha, Por-
tugal e Argentina, além de contabili-
zar mais de 40 mil visualizações no 
YouTube. Durante as 60h de trans-

missão, 111 atrações se apresenta-
ram no evento, e, em dezembro, o 
festival venceu o Prêmio Criativos 
2020 de João Pessoa.

Webfestival abre suas 
inscrições para artistas

#EuFicoEmCasaPB

Através do QR Code acima, 
acesse o edital e inscrição 

no site Artistas da PB

Continuação

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

MuLher-MaraviLha 1984 (Won-
der Woman 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. 
Aventura e fantasia. 12 anos). Diana 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.

Em única exibição diária na capital, ‘Estranho Passageiro - Sputnik’ se passa na época de tensão da Guerra Fria

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

Escritora Maria Valéria Rezende participou da primeira edição do evento recitando trechos literários

Foto: Reprodução
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‘Crônicas de dor e alegria: música, álcool, droga e loucuras diversa’ reúne 82 textos entre, inéditos e publicados

Crônicas de dor e alegria: 
música, álcool, droga e loucu-
ras diversas é o título do pri-
meiro livro da trilogia que o 
escritor e colunista do jornal 
A União, Fernando Vasconce-
los, está lançando pela plata-
forma digital da Amazon.

No total, são 82 textos, 
dos quais seis são inéditos, 
produzidos durante a pande-
mia, e os demais já foram pu-
blicados em jornais e livros.  
Em breve, o autor disse que 
vai publicar no formato im-
presso também.

“Eu estava na cidade de 
Bananeiras e decidi fazer, nos 
meses de dezembro e janeiro, 
uma revisão dos meus tex-
tos e, quando concluí, fiquei 
surpreso, pois deparei-me 
com mais de 1.200 crônicas 
publicadas entre jornais e li-
vros, dois deles editados em 
A União. Pensei que a missão 
estava mesmo cumprida mas 
não”, confessou Vasconcelos, 
referindo-se ao livro mais re-
cente que lançou no ano pas-

sado, Missão cumprida: histó-
ria da minha vida.

Nesse sentido, ele anteci-
pou que os dois outros livros 
da trilogia reunirão, respec-
tivamente, crônicas sobre os 
direitos do consumidor e a 
realidade do mundo virtual, 
incluindo as redes sociais, 
mas ambos ainda sem previ-
são de lançamento. 

A nova obra é dividida 
em capítulos. O primeiro tem 
o título de Música e álcool: 
combinação perigosa, na qual 
Fernando Vasconcelos incluiu 
crônicas com temas sobre 
alguns assuntos, a exemplo 
dos cantores e compositores 
lançarem músicas bregas su-
gerindo que o consumo de be-
bida pode ser uma forma de 
curar a decepção amorosa; no 
segundo capítulo, denomina-
do O Alcoólicos Anônimos e a 
recuperação dos dependentes, 
o escritor disse que aborda 
aspectos como as várias for-
mas que a entidade, cuja sigla 
é mais conhecida pela popu-
lação como AA, adota para 
curar o consumidor desse 
tipo de produto.

 No terceiro capítulo, 
Droga e loucura, o autor 
enfoca o que chama de 
“loucura moderna”, men-
cionando como exemplos 
dirigir o carro de forma 
imprudente e perigosa e 
o uso da Internet por mui-
tas horas, hábito que se 
tornou mais intenso com o 
surgimento da pandemia. E 
a última parte é Doença: ví-
cio ou costume?,  na qual ele 
analisa alguns comporta-
mentos, como o dos jovens 
que começam a tomar bebi-
da alcoólica. 

“O meu objetivo, com 
essa trilogia, é mostrar que 
a sociedade está doente, mas 
tem cura e tem caminho. É 
só procurar”, disse Fernando 
Vasconcelos, acrescentando 
que, a exemplo deste primei-
ro livro, fará uma seleção dos 
textos já escritos para produ-
zir as outras duas obras. “Eu 
comecei a escrever essas crô-
nicas nos anos 1990, quando 
fui promotor de execução pe-
nal e, com a experiência obti-
da na visita de presídios, fui 
vendo as mazelas”.

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fernando Vasconcelos lança 
1o livro de trilogia de crônicas

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

Coletânea (detalhe ao lado) do colunista de ‘A União’ (acima) aborda temas 
como música brega, Internet, consumo de bebidas e as suas imprudências

Fotos: Divulgação

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba volta a exi-
bir, nesta quarta-feira, edição 
inédita do ‘De Repente na 
Rede’. Nesta segunda tem-
porada, o projeto abre com 
uma homenagem ao poeta 
Edmilson Ferreira. Durante o 
programa, cuja transmissão 
começa às 19h, pelo canal da 
Funesc no YouTube (/funes-
cpbgov), o apresentador Ipo-
nax Vila Nova falará sobre a 
origem, a trajetória artística 
e obra do artista.

“Edmilson Ferreira é 
piauiense de Várzea Grande, 
mas reside na Região Metro-
politana do Recife (PE) há 
mais de 25 anos. É parceiro 
de Antônio Lisboa e é um 
dos grandes do Piauí. Não é 
que ele tenha uma dupla fixa 

com Lisboa, mas, na maioria 
das vezes, ele canta com ele.
Edmilson Ferreira é muito 
eloquente e, até quando está 
abaixo da média, ele ainda 
fica num nível muito alto. É 
um dos grandes cantadores 
de todos os tempos, na pro-
fissão”, avaliou Vila Nova.

O interesse pelo impro-
viso cantado despertou em 
Edmilson Ferreira quando 
ainda era criança, na zona 
rural do Piauí, onde morava a 
família. Além de ouvir as pro-
gramações das difusoras toda 
manhã, o pai também entre-
gava para os filhos os cordéis 
que comprava nas feiras, cuja 
métrica e rima dos folhetos 
contribuíram para Edmilson 
iniciar no repente e se tornar 
profissional já aos 16 anos de 

‘De Repente na Rede’ estreia segunda temporada
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial 
da Funesc no YouTube

idade. Premiado em vários 
festivais, o poeta tem, inclu-
sive, levado essa tradição do 
Nordeste pelo Brasil e por 
outros países, a exemplo de 
Portugal, onde se apresentou 
no ano 2000.

Nova fase do projeto virtual abre 
com uma homenagem ao poeta 
piauiense Edmilson Ferreira

Corria o ano de 1965. Fui ao antigo Cine 
Municipal, numa quinta-feira, para uma 
das sessões do Cinema de Arte. O filme era 
O homem do prego, de Sidney Lumet, uma 
obra-prima. Tanto quanto, era a trilha sono-
ra, assinada por “um tal” de Quincy Jones, 
então para mim um ilustre desconhecido. 
Não havia Internet nem, obviamente, “Papai 
Google”. Passei uns quatro anos para saber 
quem era o autor daquela trilha genial.

Foi em julho de 1969, quando o pri-
meiro homem pisou o solo da Lua. Quando 
chegou ao nosso satélite, o astronauta Buzz 
Aldrin rodou a gravação de Frank Sinatra 
para a famosa ‘Fly me to the Moon’. 

O arranjo e a regência da orquestra 
eram de Quincy Jones. De lá até hoje, seu 
nome não saiu da mídia internacional. 

nnnnnnnnnn

Quincy Jones é um pisciano puro, de 
nascimento e em quase tudo o que faz na 
vida e na arte. Veio ao mundo em 14 de 
março de 1933 (estando então agora com 
86 anos), na cidade de Chicago, EUA.

Impressiona o seu currículo: o maior 
entre todos os músicos do planeta. É 
compositor, produtor musical, de TV e 

Um dos músicos mais influentes do jazz
cinema, arranjador, regente, instrumen-
tista, executivo de gravadora, fundador de 
revista, multi-empresário de arte e criador 
de ações humanitárias.

Alguém esquece ‘We are the world’? É 
pouco? Mr. QJ é um inventor, mestre de híbri-
dos musicais: “brincou” com o pop, o soul, o 
hip hop, o jazz, a música clássica, os sons afri-
canos e brasileiros, em deslumbrantes fusões, 
com performances ao vivo e gravadas.

O mais recente grande lance dele foi a 
criação do software de aplicação “Sessões 
Playground”. É uma revolucionária forma 
de aprender a tocar piano. Em Nova York, 
foi classificada como “a Pedra de Roseta 
para a música”. Quem quiser aprender pia-
no ou somente conhecê-la, basta acessar: 
bit.ly/mRPO3R.

Tão antenado é Quincy Jones que 
revelou acreditar que os rappers poderiam 
revolucionar a educação e até já desenvol-
veu um plano para isso. “Tenho um currí-
culo para que as escolas saibam quem são 
os rappers, e para que garotos não tenham 
que fingir serem nazistas de Columbine 
dizendo besteiras na Internet”. 

Escolhido pela revista Time como um 
dos músicos de jazz mais influentes do sé-
culo 20 e das duas primeiras décadas deste 
século, o pisciano Quincy Jones nasceu em 

Chicago, mas foi em Boston onde começou 
sua carreira profissional e, em sua primeira 
excursão com a banda de Lionel Hampton 
conheceu Ray Charles. Fez para ele o arran-
jo da antológica ‘I can’t stop loving you’ e 
tornou-se o melhor amigo de Ray.

Depois do sucesso do single com Ray 
Charles, dezenas de artistas, inclusive euro-
peus, quiseram gravar com seus arranjos e 
regência. Entre eles, Sarah Vaughan, Duke 
Ellington, Dinah Washington, Billy Eckstine, 
Andy Williams, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, 
Frank Sinatra, os franceses Jacques Brel e 
Charles Aznavour. Mais na frente, aconteceu 
o encontro que foi uma revolução na música 
pop: Quincy Jones-Michael Jackson.

Grande incentivador da música brasi-
leira nos EUA, Quincy Jones tem preferên-
cia por Simone, para ele “uma das maiores 
cantoras do mundo”, e o compositor Ivan 
Lins. Quincy Jones tem cerca de 20 discos-
solo gravados. Conheço e indico quatro: 
Back on the block, Q’s jook joint, Body heat 
e Q Soul Bossa Nostra.

O excepcional músico mantém a Fun-
dação Quincy Jones, levantando recursos 
financeiros para iniciativas que apóiem as 
questões das crianças pobres. A fundação 
desenvolveu uma grande luta pela erradi-
cação da malária. Então, viva Mr. Jones!

Belchior e Maranhão
       Em 1996, Belchior foi recebido na Granja 
Santana (Jardim Miramar) pelo então governa-
dor José Maranhão. Eles conversaram sobre o 
projeto do compositor cearense de instalar em 
João Pessoa uma filial de sua gravadora paulista 
no Altiplano do Cabo Branco, perto da Estação 
Ciência. Seria o Studio Tropical Cameratti. De 
lá, Belchior foi para a Associação Paraibana de 
Imprensa, onde deu uma coletiva sobre o pro-
jeto, que atrairia algo em torno de 25 milhões 
de reais. À noite, o compositor e o governador 
assinaram um protocolo de intenções na es-
cadaria da Igreja de São Pedro Gonçalves que, 
infelizmente, não evoluiu por causa de proble-
mas apresentados pela Cinep.

Através do QR Code acima, adquira 
a obra em formato digital



Políticas
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2021     |     A UNIÃO        13Edição: Jorge Rezende      Editoração: Ednando Phillipy

João Pessoa se despede do senador que governou o estado por três vezes

Em um céu azul e de 
poucas nuvens, sob um sol 
forte, José Targino Mara-
nhão, que tantas vezes em 
vida sobrevoou a Paraíba 
pilotando o próprio avião, 
findava, ontem, o seu último 
voo, este apenas em corpo, 
não mais em alma. O avião 
da Força Aérea Brasileira 
(FAB) que trazia de São 
Paulo o caixão do senador 
e ex-governador da Paraí-
ba aterrissou no Aeroporto 
Castro Pinto, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
pontualmente às 14h40.

No hangar da Casa Mili-
tar do Governador, familia-
res do ex-governador, au-
toridades políticas, como o 
governador do estado, João 
Azevêdo (Cidadania), e reli-
giosas, como o arcebispo da 
Paraíba, Dom Manoel Del-
son, aguardavam enlutados 
a chegada do corpo de José 
Maranhão para prestar as 
primeiras homenagens.

Desde o primeiro mi-
nuto em que chegou em 
solo paraibano, o senador 
e ex-governador recebeu 
os cuidados na solenidade 
digna de chefe de estado, 
compatível ao estadista que 
de fato foi em mais de 60 
anos de carreira política.

Carregado em carro 
aberto do Corpo de Bom-
beiros, levado pelos cadetes 
da Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros sob marcha 
fúnebre e apresentação de 
armas. Caixão guardado 
pela Cavalaria da Polícia 
Militar. Esquema especial 
para proteger não apenas 
seus restos mortais, mas a 
imagem de uma das maio-
res forças políticas das úl-
timas décadas.

Ainda no hangar,  o 
governador João Azevêdo 
humanizou o homem que 
por tantos anos era visto 
e reconhecido na Paraíba 
como um agente político, 
falou da dor que os parai-
banos sentiam, mas prin-
cipalmente, daquela que a 
esposa, a desembargadora 
Fátima Bezerra, seus filhos 
e neto, suportavam naquele 
momento.

“Pelas suas obras, pelas 
suas ações, mas principal-
mente pelo seu exemplo. 
A Paraíba perde hoje, um 
senador, um governador, 
um deputado, mas eu tenho 
certeza que a dor maior, a 
perda maior, é de quem per-
deu um esposo, um pai e 
um avô querido. Essa talvez 
seja a dor que ao longo do 
tempo, com certeza, vai ser 
amenizada com o passar 
dos dias, mas a lembran-

ça maior e mais forte é do 
homem que dentro da sua 
casa conviveu com vocês”, 
declarou com voz embar-
gada João Azevêdo.

O governador da Paraí-
ba reforçou a importância 
política de José Maranhão 
e desejou conforto aos fa-
miliares do senador parai-
bano. “A honra da Paraíba 
de ter tido José Maranhão 
ocupando todos esses car-
gos já está na história, essa 
já está garantida, mas quero 
desejar que essa caminha-
da, essa travessia, seja em 
paz, que Deus abençoe a 
cada um e que dê paz, acima 
de tudo, para que a família 
possa suportar o momento 
de tanta dor, que ele siga 
com Deus”, concluiu João.

Ainda no hangar da 
Casa Militar do Governo, 
falaram para os presentes 
o pastor Jean Kleber da 
Igreja Batista Miramar e o 
arcebispo da Paraíba, Dom 
Manoel Delson, que cele-
brou as exéquias do ex-go-
vernador.

“Nossa oração é de fé, 
é da vida que segue após 
a morte. A vida continua 
em Deus e nós que ficamos 
aqui seguimos pedindo ao 
pai do céu que acolha José 
Maranhão e que dê forças 
à família”, professou o ar-
cebispo.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

O último voo de 
José Maranhão
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Cassação
A cassação do mandato do então deputado estadual José Maranhão, em 1969, 
foi muito mais consequência dos relacionamentos com políticos de esquerda do 
que propriamente por seus atos e atitudes políticas, diz historiador. Página 14
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Cortejo fúnebre segue para o Palácio da Redenção
Eram quase 16h de on-

tem quando a cerimônia no 
Aeroporto Castro Pinto se 
encerrou. A companheira 
de vida de José Maranhão, 
a desembargadora Fátima 
Bezerra, que tinha perma-
necido o tempo todo ao lado 
do corpo do ex-governador, 
num gesto espontâneo, de 
ternura e saudade, beija o 
caixão lacrado que guarda o 
marido.

O caixão então, mais 
uma vez em carro aberto do 
Corpo de Bombeiros, seguiu 
em cortejo oficial do Aero-
porto de João Pessoa com 
destino ao Palácio da Reden-
ção, no Centro da capital, 
casa de onde José Maranhão 

despachou por várias vezes 
como governador ao longo 
de quase dez anos, somando 
todos os períodos em que 
comandou o estado.

Antes da chegada do 
corpo à sede do governo 
estadual, dois aviões sobre-
voavam o Centro, uma ho-
menagem feita pelos com-
panheiros do Aeroclube da 
Paraíba, uma das casas de 
José Maranhão como pilo-
to de aeronave e também 
como político. Já eram mais 
de 16h30 quando o caixão 
do senador foi colocado no 
salão de entrada do palá-
cio para que fosse dada se-
quência à despedida dos 
amigos, demais familiares 

e da população da Paraíba.
Mais do que o espaço 

de onde governou, o Palácio 
da Redenção, um dos pré-
dios que fazem a Praça João 
Pessoa ser conhecida popu-
larmente como a Praça dos 
Três Poderes, era vizinho do 
prédio onde a desembarga-
dora e esposa de José Ma-
ranhão trabalha por tantos 
anos, o Tribunal de Justiça da 
Paraíba. Na tarde de ontem, 
Fátima Bezerra, não assinava 
nenhuma sentença, só aco-
lhia a uma decisão que fugia 
à sua competência.

A cerimônia na sede 
do governo estadual se en-
cerrou por volta das 18h10, 
quando o corpo de José Ma-

ranhão seguiu para sua casa, 
no Bairro do Altiplano. Na 
praça em frente à residência, 
mais uma sequência de ho-
menagens. Sob a pintura da 
imagem do senador em um 
grande quadro, vizinhos e 
amigos prestaram as últimas 
condolências. A esposa, mui-
to emocionada, declamou o 
‘Soneto da Fidelidade’, de Vi-
nícius de Moraes.

O encontro na praça em 
frente à casa da família encer-
rou os capítulos de despedida 
do ex-governador e senador 
da Paraíba na capital. Após a 
solenidade, os restos mortais 
de José Targino Maranhão 
seguiram rumo à sua cida-
de natal, Araruna, no Brejo 

paraibano, onde finalmente 
será sepultado hoje, restando 
apenas a imortalidade do seu 
legado como gestor público e 
como estadista.

Saúde plena
O sobrinho do ex-gover-

nador, Benjamin Maranhão, 
comentou que, apesar da ida-
de de 87 anos, o tio era co-
nhecido por ser um homem 
de saúde plena. “Ele entrou 
no hospital em São Paulo an-
dando, em pleno exercício de 
suas atividades, mas em dois 
meses a gente viu o quadro se 
agravar. Sofremos muito com 
a perda, nos solidarizamos 
com a dor de tantas famílias 
brasileiras que, assim como 

a nossa, perdeu um parente 
querido para essa doença 
que já matou mais 230 mil 
pessoas”, lamentou.

Em meio às pessoas 
que se aglomeravam para se 
despedir do ex-governador, 
apesar do uso de máscaras, 
um deles chamou a atenção. 
Ronaldo Miranda, de 50 anos, 
segurava um quadro com a 
imagem de José Maranhão 
ainda enquanto governador. 
Emocionado, ele declarou 
que devia muito à gestão do 
ex-governador e que levar 
sua foto como chefe do esta-
do era uma forma de prestar 
homenagem. “Para mim, Zé 
Maranhão foi um grande de-
fensor da Paraíba”, defendeu.

Foto: Reprodução

Foto: Edson MatosFotos: Francisco França/Secom-PB

Foto: Edson Matos

Da chegada do corpo do ex-governador José Maranhão no Aeroporto Castro Pinto à cerimônia religiosa realizada em frente à sua residência no Bairro do Altiplano, em João Pessoa, a emoção tomou conta de autoridades, familiares, amigos e admiradores
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UDN tinha força e listava adversários políticos para que o regime militar os incluísse entre os “comunistas”

A cassação do mandato do 
então deputado estadual José 
Maranhão (filiado ao PTB, à épo-
ca), em 1969, foi muito mais con-
sequência dos relacionamen-
tos com políticos de esquerda 
do que propriamente por seus 
atos e atitudes políticas. É o que 
destaca o historiador paraibano 
José Octávio de Arruda Melo, 
que já teve o ex-governador José 
Maranhão, falecido nessa segun-
da-feira (8), como personagem 
em algumas de suas pesquisas 
e livros sobre a história política 
da Paraíba.

“Sua postura e seu perfil 
eram de político conservador e 
isso tinha base na própria condi-
ção de empresário rural do pai, 
Beja Maranhão, mas a disputa 
pela presidência da Assembleia 
Legislativa com Clóvis Bezerra, 
em 1962, e seu relacionamento 
com políticos como Assis Lemos, 
das Ligas Camponesas, e com 
o próprio Jango (João Goulart) 
no plano nacional, o tornaram 
uma figura que deixava o pessoal 
da UDN sempre com o pé atrás 
em relação a ele”, lembra José 
Octávio.

Segundo o historiador, mui-
ta gente foi cassada por ser tida 
como comunista e de esquerda, 
“mas muitas também o foram 
por serem adversários da UDN 
em suas paróquias políticas e, 
como a UDN tinha força, listava 
adversários políticos para que 
o regime militar também os in-
cluísse entre os cassados”.

José Octávio explica que as 
circunstâncias que levaram o 

senador José Maranhão a, mes-
mo com perfil conservador, vir a 
ser cassado em 64 foram vários. 
“Primeiro foi o fato de, no come-
ço de sua trajetória política, em 
1954 (ano que conquista o pri-
meiro dos quatro mandatos se-
guidos de deputado estadual), a 
cidade de Araruna (cidade natal 
de Maranhão) viver uma conjun-
tura que a diferenciava de todos 
os demais municípios da Paraíba 
e, talvez, do Brasil.

“Naquele momento, UDN 
e PSD polarizavam o conflito 
político nacional e em todos os 
municípios, mas, em Araruna, 
eram legendas unidas”, lembra 
José Octávio, ao salientar que, 
percebendo que não teria espaço 
para comandar nenhum dos dois 
partidos, controlados à época 
por dois concunhados (Manoel 
Morais e José Targino), o pai de 
José Maranhão assume o PTB, 
que era uma espécie de terceira 
força, mas que era uma legenda 
com figuras opostas à UDN e ao 
PSD, como era o caso do próprio 
João Goulart.

“E o Jango gostou tanto de 
José Maranhão que chegou até 
a convidá-lo para assessorá-lo 
no sul”, frisa o historiador, ao 
lembrar que, depois disso, veio a 
disputa pela presidência da As-
sembleia Legislativa, em 1962, 
vencida por Clóvis Bezerra, “que 
era da medula” da UDN. Naquela 
disputa, José Maranhão teve o 
apoio de ninguém menos que o 
deputado Assis Lemos, que era 
figura de esquerda e da linha de 
frente das Ligas Camponesas, e, 
a partir dali, colocaria José Ma-
ranhão em linha de desconfiança 
total da UDN e do poder central.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Relação com esquerda causou 
cassação de José Maranhão

Pelas Prefeituras

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

Ação Parlamentar

Lixões a céu aberto
A Federação das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup), o Governo do Estado e 
o Ministério Público da Paraíba (MPPB) ini-
ciaram uma série de reuniões com o objetivo 
de apresentar aos gestores, principalmente 
os novos, o Plano de Ação das Unidades 
de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos Urbanos. A proposta visa auxiliar os 
municípios a erradicar os lixões a céu aberto 
e dar o destino correto aos resíduos sólidos.

Boletos para pagamento
O contribuinte de João Pessoa já pode emitir 
os boletos para pagamento do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de 
Coleta de Resíduos (TCR) através do Portal 
do Contribuinte da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP). Além de estarem sendo 
entregues pelos Correios nas residências, 
quem desejar pode adiantar o pagamento 
dos tributos garantindo o desconto de 15% 
da cota única. A cota única com desconto 
vence no dia 8 de março.

Novo endereço
Desde a segunda-feira (8), a agência de aten-
dimento da Energisa, em Patos, está funcio-
nando em novo endereço: no segundo andar 
do Guedes Shopping, próxima à praça de 
alimentação no piso do cinema. Com espaço 
amplo e climatizado, a nova agência tem 
capacidade para atender os clientes com con-
forto e segurança, seguindo todas as medidas 
sanitárias e os protocolos de distanciamen-
to.O atendimento continua sendo realizado 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Golpes pela internet
No primeiro semestre de 2020, um a cada 
oito usuários da internet no Brasil acessou 
um link que direcionava a páginas mali-
ciosas, sendo alvos do ‘phising’ – prática 
fraudulenta de tentar obter informações 
confidenciais das pessoas através de gol-
pes na internet. O dado é de uma pesquisa 
realizada pela Kaspersky, que apontou ain-
da que o Brasil é o quinto país com maior 
proporção de golpes realizados. No ‘Dia da 
Internet Segura’, comemorada na terça-feira 
(9), a Associação Brasileira de Advogados 
Criminalistas (Abracrim) fez alerta para os 
perigos da internet.

Palácio da Justiça
A reforma do Palácio da Justiça da Paraíba 
terá suas obras aceleradas para que sejam 
concluídas ainda este ano. O presidente do 
Tribunal, desembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides, e o governador João Aze-
vêdo (Cidadania) tiveram o compromisso 
da superintendente da Superintendência 
de Obras do Plano de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan), Simone Guimarães, de que 
todos os esforços serão feitos para que a obra 
seja entregue à população paraibana o mais 
breve possível.

Novo coronavírus
O deputado estadual Eduardo Carneiro 
(PRTB) apresentou um total de 53 propo-
situras entre projetos de lei, de indicação, 
pedidos de informação, requerimentos e 
ofícios na Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) voltadas ao enfrentamento do novo 
coronavírus. Das proposituras, três viraram 
leis. O parlamentar também apresentou um 
‘Plano de Retomada Gradual da Economia’.

Auxílio emergencial
O deputado federal Ruy Carneiro (PSDB) 
apresentou duas emendas à Medida Pro-
visória 1024/2020 pelo retorno do auxílio 
emergencial e dos descontos na conta de 
energia. O objetivo das emendas apresenta-
das é oferecer melhor condição social para as 
famílias brasileiras que passam por desem-
prego e dificuldades durante a pandemia. 
A volta do auxílio emergencial é defendida 
pelo deputado.

“É mais ou menos isso. Ele é 
cassado mais pelos envolvimen-
tos do que propriamente por 
atos e atitudes próprias contra 
o regime”, reforçou José Octávio 
de Arruda Melo, ao salientar que, 
nem por isso, ele deixou de co-
mandar e de dar as coordenadas 
sobre a política em Araruna e 
municípios vizinhos de sua base 
política.

Prova disso, segundo José 
Octávio, foi o fato de, mesmo 
cassado, mesmo sem poder 
disputar eleições até a anistia 
em 1989, José Maranhão ter 
conseguido eleger seu sogro 
(Valdir Bezerra) deputado es-
tadual por seguidos mandatos 
na mesma região.

José Octávio acrescentou 
que, “enquanto vivia esse afas-
tamento forçado, José Maranhão 
não parou de fazer política. E 
continuou tão influente quanto 
antes. E tão envolvido com figu-
ras de centro-esquerda quanto 

antes. Passou também a traba-
lhar muito mais no escritório do 
pai, cujos negócios contribuiu 
muito para melhorar a partir 
de apoios que conseguia via Su-
dene, juntamente com amigos 
como Mário Silveira e o próprio 
Celso Furtado”.

Segundo José Octávio, vem 
justamente desse período de 
mais dedicação aos negócios do 
pai (que era produtor e exporta-
dor de sisal) a fama de “amarra-
do”, que José Maranhão carregou 
por toda vida pública. “Até mes-
mo pouco antes de ser cassado, 
nas sextas-feiras, muitos depu-
tados da turma dele saíam da 
Assembleia direto para as casas 
noturnas da Maciel Pinheiro e 
da Praça Pedro Américo (locais 
onde se concentravam os caba-
rés da cidade), mas, por mais 
que insistissem, Maranhão não 
ia, não! Preferia ir para o escri-
tório do pai”, concluiu, sorrindo, 
o historiador José Octávio.

O então deputado estadual José Maranhão discursa na Assembleia Legislativa da Paraíba

Foto: Arquivo-A União

Coerência  foi a marca de quem dedicou 
a vida à política, diz biógrafo do senador

“Realmente não deixa de 
ser curioso o fato de, mesmo 
José Maranhão tendo sido o go-
vernador com mais tempo no 
poder, não existir um recibo que 
deponha contra ele”. Afirma o 
jornalista e escritor Gonzaga 
Rodrigues que, juntamente com 
a também escritora Ângela Be-
zerra de Castro, presidente da 
Academia Paraibana de Letras 
(APL), escreveu uma biografia 
sobre José Maranhão.

Gonzaga conta que o foco 
maior do trabalho (José Mara-
nhão - Uma Vida de Coerência) 
nem chegou a ser esse. “O que me 
deu a ideia e mais me impulsio-
nou a fazer a biografia foi a coe-
rência do ex-governador. Sempre 
o achei uma daquelas figuras 
que, no plano nacional, a gente 
via em Leonel Brizola (PDT), em 
Ulysses Guimarães (PMDB), em 
Barbosa Lima Sobrinho e outros 
poucos de quase toda uma gera-
ção que já se foi”.

E a maior prova disso, se-
gundo Gonzaga, está num fato 
que todo mundo via e tem acom-
panhado ao longo desses últi-
mos 30 ou 40 anos. “Enquanto 
a maioria dos políticos salta de 
partido em partido, a todo mo-
mento, José Maranhão iniciou 
no PTB e depois de cassado e 
retornado à vida partidária sem-
pre esteve no MDB, que passou a 
ser PMDB e voltou a MDB nova-

mente”, disse.
Gonzaga lembrou, inclusive, 

que, apesar de “o confrade” Nêu-
manne Pinto (que foi apresenta-
dor da biografia) ter aproveitado 
o lançamento do trabalho para 
dizer, em seu discurso, que “a 
coerência é uma virtude de im-
becil”, não comunga do mesmo 
pensamento, não.

“Acho que a coerência, so-
bretudo em atividades como a 
política, é de fundamental impor-
tância e José Maranhão é uma das 
figuras que mais soube dar exem-
plo disso”, comentou o jornalista, 
ao frisar que, “se José Maranhão 
tinha algum defeito, esse defeito 
era o de guardar dinheiro, mas 
isso, como se sabe, só deve ter 
sido muito melhor pra vida dele”.

E mais importante do que 
isso, na opinião de Gonzaga, “era 
ele ter (dinheiro) e declarar. En-
quanto muitos políticos costumam 
esconder ou manter em nomes 
de terceiros, numa das últimas 
declarações de Maranhão, esta-
va lá: 20 milhões de reais, 20 mil 
cabeças de gado e tudo o mais”, 
afirmou Gonzaga que, também 
com seus 87 anos, não consegue 
esticar comentários sobre nada 
sem explorar o seu conhecido e 
refinado senso de humor.

Para Gonzaga Rodrigues, 
que também fez questão de fri-
sar que sentiu e lamentou mui-
to a morte de José Maranhão, a 
outra coisa que poderia ser tida 
como vício na pessoa do ex-go-
vernador era a paixão pela polí-

tica. “Veja que, com 87 anos, ele 
poderia apoiar alguém, lançar o 
partido na rua e se preservar um 
pouco dessa pandemia que toma 
conta do mundo. Mas, não! Ex-
pôs-se talvez demais. Estava na 
linha de frente da campanha e foi 
lá que se contagiou”, lamentou.

Entre os tantos fatos curio-
sos que terminou sabendo a par-
tir da pesquisa que desenvolveu 
para fazer a biografia do senador, 
Gonzaga Rodrigues lembrou um. 
Foi quando, para disputar a pri-
meira eleição, em 1954, José Ma-
ranhão (com apoio e impulsos 
do pai) teve de aumentar a idade 

porque, para ser candidato, pre-
cisava ter 21.

“Ele conseguiu, mas um pa-
dre se meteu e implicou o quanto 
pode”, resume, sorrindo Gonza-
ga Rodrigues, ao concordar com 
a tese do professor José Octávio 
de Arruda Melo de que, assim 
como o pai, José Maranhão sem-
pre esteve mais para conserva-
dor do que para esquerdista, e 
que sua cassação foi mais em 
decorrência de enfrentar a UDN 
na política paroquial do que de 
postura ou ações de combate aos 
autores e executores do golpe 
militar.

Acima, o ex-governador José Maranhão no início 
da carreira política ainda na sua cidade natal, 
Araruna; ao lado, a capa da biografia ‘José 
Maranhão - Uma Vida de Coerência’, do jornalista 
Gonzaga Rodrigues em parceria com a escritora 
Ângela Bezerra de Castro

Fotos: Reprodução
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Rodada de negociações do benefício não deve prever contrapartidas, como a aprovação de medidas de controle de gastos

Congresso apoia novo auxílio 
emergencial, mas fora do teto
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O comando do Congres-
so sinalizou na terça-feira, 8, 
que quer uma via expressa 
para a retomada do auxílio 
emergencial. Os gastos com 
o benefício devem ficar de 
fora do limite do teto de gas-
tos, a regra que proíbe que 
as despesas cresçam em rit-
mo superior à inflação. Além 
disso, ao contrário do que 
defende o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, a nova 
rodada do auxílio não deve 
prever contrapartidas, como 
a aprovação de medidas de 
controle de gastos.

Enquanto o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-
AL), acenou com a possibil-
idade de o Congresso abrir 
uma “excepcionalização tem-
porária” do Orçamento para 
garantir o pagamento de no-
vas parcelas do auxílio, o pres-
idente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), foi além. 
Ele disse que não é possível 
condicionar a concessão do 
benefício a medidas de ajuste 
fiscal, com o argumento de 
que a emergência e a urgên-
cia da situação não podem 
esperar. Em entrevista à Glo-
boNews, Pacheco disse que o 
cenário pode ser diferente em 
três ou quatro meses, com o 
aumento da imunização, mas 
agora ele é urgente.

“Só temos duas saídas: 
ou votamos rapidamente 
o Orçamento ou o Governo 
Federal vai procurar algu-
ma forma de o Congresso 
excepcionalizar temporaria-
mente o pagamento, até que 
tenhamos Orçamento para 
votar um projeto de novo de 
inclusão mais acessível para 

Apesar de não estar ainda definido, o Congresso e a equipe econômica do governo discutem um novo auxílio emergencial em torno de R$ 200,00

Foto: Marcello Casal Jr /Agência Brasil

a população e que traga as 
pessoas que estão numa situ-
ação muito difícil”, disse Lira 
em entrevista em Alagoas.

Na prática, as falas dos 
presidentes da Câmara e 
do Senado sinalizam que o 
governo e o Congresso ne-
gociam uma forma de in-
cluir as despesas da nova 
rodada do auxílio no que 
os economistas chamam 
de “extrateto de gastos”. Ou 
seja, fora da contabilização 
do limite do teto.

Essa “excepcionalização” 
poderia ser feita por meio 
da edição de um crédito ex-
traordinário do Orçamento. 
Esse tipo de crédito só o gov-
erno pode editar. A abertu-
ra de crédito extraordinário 
somente será admitida para 
atender a despesas impre-
visíveis e urgentes, como as 
decorrentes de guerra, co-
moção interna ou calamidade 
pública. Há dúvidas, porém, se 
os gastos com o agravamento 
da covid-19, como os de ag-
ora, podem ser incluídos na 
categoria de imprevisíveis.

Outra possibilidade é 
abrir uma exceção na emen-
da do teto de gastos, como 
foi feito na distribuição dos 
recursos obtidos no leilão 
da exploração do pré-sal 
para estados e municípios. 
Nesse caso, o caminho de 
tramitação exige uma mu-
dança na Constituição

Se adotada a via ex-
pressa, o novo auxílio 
poderá ser concedido an-
tes da aprovação do Orça-
mento, que deve prever um 
novo programa social. Uma 
definição sobre o socorro 
financeiro do governo aos 
mais vulneráveis se arrasta 
há meses mesmo diante da 
piora da pandemia.

Orçamento 2021

Morte de senador adia para
hoje a instalação da CMO  

Discussões avançam
Lira e Pacheco não deram detalhes de como 

essa brecha orçamentária se daria, mas as dis-
cussões avançam na área técnica do Ministério 
da Economia depois que Guedes aceitou a 
nova rodada de auxílio com valor em torno de 
R$ 200 e por mais três meses, segundo apurou 
o jornal O Estado de S. Paulo. Bolsonaro, que 
publicamente negava a necessidade do auxílio, 
disse que a discussão para uma nova rodada do 
benefício é para “ontem”.

O impasse está no teto de gastos, mas a 
necessidade de cumprimento da meta fiscal de 
2021 é outro obstáculo a ser superado para a 
concessão do auxílio. Mesmo que as despesas 
para o seu pagamento fiquem de fora do limite 
do teto de gasto - o cenário hoje mais provável 
devido à urgência da pandemia - o governo 
teria de compensar o gasto extra por meio de 
aumento da arrecadação ou mudar a meta fis-
cal, que prevê um rombo de R$ 247,1 bilhões.

Pela legislação brasileira, a despesa entra 
no cálculo do resultado primário (as receitas com 
a arrecadação de impostos menos as despesas, 
antes do pagamento de juros). Em 2020, com 
o chamado orçamento de guerra, as regras fis-
cais foram suspensas e o governo não precisou 
cumprir a meta fiscal e pode ampliar os gastos.

A edição de um crédito extraordinário é 
considerada a saída mais pragmática, mas tem 
ainda pontos de dúvidas em relação à exigência 
de imprevisibilidade para esse tipo de crédito 
ser aberto pelo governo. A dúvida a ser escla-
recida é: a prorrogação do auxílio era ou não 
previsível?

Guedes tem defendido atrelar o auxílio 
a medidas de corte de despesas e também à 
aprovação de uma cláusula de calamidade que 
permitiria que as regras fiscais fossem suspensas 
enquanto ela estiver em vigor.

Decreto mudará a política 
sobre desparecidos no país

O presidente Jair Bolsona-
ro assinou na tarde de ontem 
decreto que determina o Mi-
nistério da Justiça e Seguran-
ça Pública como a autoridade 
central da Política Nacional de 
Busca de Pessoas Desapareci-
das. A pasta atuará em parce-
ria com o Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos.

“São mais ou menos 10 
mil pessoas desaparecidas por 
ano, grande parte crianças”, 
destacou Bolsonaro em vídeo 
publicado em suas redes so-
ciais ao lado dos ministros da 
Justiça, André Mendonça, e da 
Família, Mulher e Direitos Hu-
manos, Damares Alves.

A pasta de Mendonça de-
verá consolidar informações 
em nível nacional sobre de-
saparecidos no país, além de 
coordenar as ações de coope-
ração entre órgãos de segu-
rança e autoridades estaduais. 
Também ficará a cargo do mi-
nistério a administração do 
Cadastro Nacional de Pessoas 
Desaparecidas.

“As polícias serão certi-
ficadas a partir do cadastro 
e imediatamente começarão 
a procura. Não vamos mais 
esperar 24 horas”, informou 
Mendonça. Segundo Dama-
res, o decreto “muda toda a 
política nacional dos desa-
parecidos”, que será dividida 
com o Ministério da Justiça 
com o objetivo de “encontrar 

imediatamente quando uma 
criança ou um adulto desapa-
rece no Brasil”.

Damares também men-
cionou a criação de um apli-
cativo para notificar desapa-
recimentos. “A gente vai ter 
agora um aplicativo, quando 
uma criança desaparecer todo 
mundo na cidade vai saber que 
ali desapareceu uma criança 
para que a polícia imediata-
mente busque essa criança ou 
esse adulto”, disse.

Questionada pelo chefe 
do Executivo, a ministra des-
tacou que a maioria dos de-
saparecimentos ocorre, entre 
outros motivos, por causa de 
tráfico humano, adoção ilegal, 
abuso sexual e pedofilia e tráfi-
co de órgãos.

A instalação da Comis-
são Mista de Orçamento 
(CMO) no Congresso Na-
cional foi adiada para hoje.  
Inicialmente a instalação 
do colegiado estava pre-
vista para ontem, mas foi 
adiada em razão da morte 
do senador José Maranhão 
(MDB-PB).

Ontem, o presidente 
do Congresso Nacional, 
senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG) remarcou 
a instalação da comissão 
para as 10h de quarta-
feira. Na ocasião também 
deve ser feita a escolha do 
presidente, vice-presiden-
tes e relator do colegiado.

José Maranhão (MDB
-PB), tinha 87 anos e fale-
ceu na segunda-feira em 
decorrência de complica-
ções da covid-19. Ele es-
tava internado havia 71 
dias, desde o fim de no-
vembro, quando foi diag-
nosticado com a doença.

Com a morte do sena-
dor, foi decretado luto ofi-
cial de um dia no Senado, 
impossibilitando a insta-
lação da comissão.

Formada por 30 de-
putados e 10 senadores ti-
tulares, a CMO é a respon-
sável pela análise prévia 
das propostas de Lei Orça-
mentária Anual (LOA), Lei 
de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) e do Plano 
Plurianual (PPA), funda-

mentais para a previsão 
de receitas e despesas do 
Governo Federal.

Em razão da pande-
mia do novo coronavírus, 
no ano passado, a CMO e 
outros colegiados ficaram 
sem atividade regular. 
Graças a um acordo, os 
congressistas consegui-
ram aprovar, em dezem-
bro, a LDO.

A expectativa é de 
que, com a instalação do 
colegiado, os congressis-
tas consigam votar a LOA 
2021, que já está com a 
tramitação atrasada, até 
o final do mês de março. 
A Constituição prevê que 
o Orçamento do ano seja 
aprovado até 22 de de-
zembro.

O Instituto Brasilei-
ro de Proteção Ambien-
tal (Proam) pediu nesta 
terça-feira, livre acesso 
a informações conti-
das no site do Ibama. O 
ofício encaminhado ao 
presidente da entidade, 
Eduardo Bim, menciona 
falta de transparência 
em dados como autos 
de infração de desmata-
mentos e pareceres téc-
nicos.

De acordo com o 
Proam, a Lei de Acesso 
à Informação (LAI), que 
prevê o acesso a dados 
de interesse público, não 
está sendo cumprida 
pelo Ibama, órgão liga-
do ao Ministério do Meio 
Ambiente (MMA).

“São disponibiliza-
dos dados genéricos, 
incompletos e de forma 
superficial, o que impe-
de o acompanhamento 
e possíveis contribui-
ções da sociedade civil”, 
afirmou o presidente do 
Proam, Carlos Bocuhy, 
em nota. O pedido tam-
bém foi encaminhado 
ao controlador-geral da 
União, Wagner de Cam-
pos Rosário.

O ofício é respalda-
do pela Lei 10.650/2003, 
que dispõe sobre a trans-
parência de informações 
de entidades do Sistema 
Nacional do Meio Am-
biente (Sisnama). No 
requerimento, o Proam 
exigiu “providências ur-
gentes” para que o Siste-
ma Eletrônico de Infor-
mações (SEI) do Ibama 
seja desbloqueado ao 
acesso público.

Proam pede 
livre acesso 
a infrações
do Ibama

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Victoria Netto
Agência Brasil

Emilly Behnke
Agência Estado

Daniel Weterman e 
Adriana Fernandes
Agência Estado
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Junta militar do país tenta conter os protestos contra o golpe de Estado e a prisão da líder Aung San Suu Kyi

Militares impõem toque 
de recolher em Mianmar
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Agência Estado

A junta  mi l i tar  de 
Mianmar proibiu na última 
segunda, 8, manifestações 
contra o governo e impôs 
um toque de recolher nas 
duas maiores cidades do 
país, Yangon e Mandalai. Os 
militares tentam conter os 
protestos contra o golpe de 
Estado e a prisão da líder 
Aung San Suu Kyi. Os gene-
rais não aceitaram a derrota 
na eleição de novembro, que 
deu ampla margem de votos 
aos civis.

As medidas restritivas 
vieram depois de um gran-
de protesto na capital, Nai-
pidau, cidade construída 
pelos militares para ser a 
sede do governo e habitada 
quase toda por funcionários 
públicos e seus parentes - 
o que mostraria o nível de 
insatisfação da população. 
O ato foi reprimido com ca-
nhões de água e os agentes 
de segurança ameaçaram 
atirar contra a multidão. Ou-
tras cidades do país também 
registraram manifestações.

Conforme as ordens 
dos militares, estão vetadas 

reuniões com mais de cin-
co pessoas e carreatas. Em 
Yangon e Mandalai, o toque 
de recolher passou a vigo-
rar anteontem e vale das 20 
horas às 4 horas, onde são 
registradas as maiores ma-
nifestações contra o golpe 
de Estado.

Anteontem, manifestan-
tes se reuniram em um cru-
zamento no centro da cidade 
levantando saudações com 
três dedos - um símbolo de 
resistência - e carregando 
cartazes escritos dizendo: 
“Rejeite o golpe militar” e 
“Justiça para Mianmar”.

Houve atos em pelo me-
nos outras cinco cidades. A 
crescente onda de protestos 
- particularmente em Naipi-
dau, onde manifestações de 
rua são incomuns - chama 
a atenção em um país cujos 
governos militares costu-
mam reprimir com violência 
os dissidentes.

“Não queremos a jun-
ta militar”, disse Daw Moe, 
um manifestante em Yangon. 
“Nós nunca quisemos esta 
junta. Ninguém quer isso. 
Todas as pessoas estão pron-
tas para lutar contra eles.” 

Agência Estado

O Senado dos EUA co-
meçou ontem o segundo jul-
gamento de Donald Trump, 
primeiro presidente a ter um 
processo de impeachment ana-
lisado mesmo após deixar o 
cargo. Anteontem, deputados 
democratas afirmaram que 
Trump foi responsável pelo 
“crime constitucional mais 
grave já cometido por um 
presidente” ao incitar uma 
multidão a atacar o Capitólio, 
no dia 6 de janeiro, quando o 
Congresso certificava a vitória 
de Joe Biden.

“As evidências da conduta 
do presidente Trump são avas-
saladoras. Ele não tem desculpa 
ou defesa válida para suas ações. 
E seus esforços para escapar da 
responsabilidade são totalmen-
te inúteis”, dizem os democra-
tas. “Ele violou seu juramento 
e traiu o povo americano. Seu 
incitamento à insurreição contra 
o governo dos EUA - que inter-
rompeu a transferência pacífica 
de poder - é o crime constitucio-
nal mais grave já cometido por 
um presidente “

A manifestação foi uma 
resposta à defesa do republi-
cano, apresentada anteontem. 
Os advogados de Trump ale-
gam que o impeachment de 
um presidente fora do cargo 
é inconstitucional e acusam 
os democratas de montarem 
um “teatro político”. Ainda se-
gundo a defesa de Trump, ele 
não orientou os extremistas 
que atacaram o Congresso e 
não tem culpa por ter falado 
que seus apoiadores deveriam 
“lutar como o inferno” contra 
o resultado da eleição.

Desde a invasão, o entor-
no do Capitólio está bloqueado 
por seguranças e os corredores 
do Senado e da Câmara estão 
cheios de homens da Guarda 
Nacional. Tapumes protegem 

parte das janelas. Em algumas, 
é possível ver nos vidros que-
brados as marcas da invasão.

Se condenado, Trump 
pode ficar impossibilitado de 
concorrer novamente. Para 
isso, pelo menos 17 dos 50 
senadores republicanos preci-
sam condenar o ex-presidente. 
No entanto, não há, até agora, 
disposição política para con-
dená-lo - um sinal da influên-
cia que o ex-presidente ainda 
mantém sobre a base eleitoral 
e sobre o seu partido.

“O Senado deve rejeitar 
sumariamente este ato políti-
co descarado”, escreveram os 
advogados de Trump, Bruce 
Castor Jr., David Schoen e Mi-
chael van der Veen, chamando 
o único artigo de impeachment 
de “inconstitucional por uma 
série de razões, qualquer uma 
das quais sozinha seria motivo 
para anular o processo.

Juntos, eles demonstram 
de forma conclusiva que ceder 
à “fome” dos democratas da 
Câmara por este “teatro polí-
tico” é um perigo para os EUA, 
para a democracia e para os 
“direitos que consideramos 
caros”, afirmam os advogados 
do ex-presidente americano.

O julgamento deve acabar 
só no início da semana que 
vem, com debates até sexta-
feira, interrompidos no sábado 
a pedido da defesa de Trump, 
e possivelmente retomados 
no domingo. A alegação dos 
deputados que aprovaram o 
impeachment na Câmara, an-
tes de o presidente encerrar 
seu mandato, é que Trump co-
meteu traição “de proporções 
históricas” ao afirmar que as 
eleições foram fraudadas e que 
ele, e não Biden, havia vencido.

Os democratas afirmam 
que Trump incitou a multidão 
à ação, no dia 6 de janeiro, 
quando extremistas invadiram 
o Congresso e cinco pessoas 
foram mortas. 

Senado dos EUA inicia 
julgamento de Trump

Ataque a tiros deixa ao menos 
cinco feridos em Minnesota
Agência Estado

Um ataque a tiros 
em uma clínica médica 
deixou ao menos cinco 
pessoas feridas na ma-
nhã de ontem, 9, na cida-
de de Buffalo, no interior 
do estado americano de 
Minnesota. Uma pessoa 
foi detida pela polícia.

O ataque ocorreu 
por volta das 11h do 
horário local (14h em 

Brasília) no interior da 
clínica. Uma explosão 
dentro da clínica ocor-
reu logo depois do tiro-
teio.

A situação estaria 
controlada às 11h42, e 
não haveria mais riscos 
para a população, segun-
do o chefe de polícia lo-
cal. A polícia não confir-
mou se o suspeito detido, 
um homem, é o respon-
sável pelo tiroteio. Uma 

porta-voz do hospital 
North Memorial Health 
na cidade vizinha de Ro-
bbinsdale, a cerca de 50 
quilômetros de Buffalo, 
disse que várias vítimas 
foram levadas até a uni-
dade. Ela não confirmou 
quantas pessoas foram 
levadas ao hospital nem 
seu estado de saúde.

Um porta-voz do 
FBI disse que a agência 
enviou técnicos especia-

listas em bombas para 
o local. Imagens aéreas 
no local do ataque, feitas 
cerca de duas horas após 
a ocorrência, mostram 
ao menos três janelas 
com vidros estilhaçados 
na fachada da clínica

Com cerca de 15 mil 
habitantes, o município 
de Buffalo fica a cerca de 
64 quilômetros ao norte 
de Minneapolis, maior 
cidade da região.

No espaço

Agência Espacial Europeia recruta 
astronautas para viagem à Lua
RTP/Agência Brasil

A Agência Espacial 
Europeia (ESA) lança na 
próxima semana uma cam-
panha de recrutamento de 
astronautas nos Estados-
membros, para uma nova 
viagem à Lua. O anúncio foi 
feito ontem (9) pela ESA, 
em comunicado.

Os detalhes sobre as 
condições de recrutamento 
serão conhecidos na pró-
xima terça-feira (16), e as 
inscrições poderão ser fei-
tas entre 31 de março e 28 
de maio.

O processo de seleção 
estará dividido em seis eta-
pas e deverá estar concluí-
do em outubro.

Paralelamente, a agên-
cia lança um projeto piloto 

que prevê a escolha de um 
parastronauta, “o primei-
ro astronauta com algum 
nível de deficiência”, diz o 
documento.

O projeto dará oportu-
nidade, de seguir uma car-
reira de astronauta, “a uma 
parte da sociedade que foi 
até agora excluída do voo 
espacial”, destacou a or-
ganização, acrescentando 
que é a primeira vez na 
história que uma agência 
espacial assume um pro-
jeto inclusivo como esse.

A campanha de recru-
tamento de astronautas faz 
parte de uma estratégia 
mais abrangente da ESA, 
que visa a mostrar “um 
número elevado de opor-
tunidades de trabalho” 
dentro da organização. O 

objetivo é recrutar cerca de 
100 pessoas anualmente 
durante os próximos dez 
anos.

A agência afirmou 
que espera atrair maior 
número de mulheres 
este ano, indicando que 

em 2009 foram aceitas 
1.430 candidatas, em um 
total de 8.413. David Par-
ker, diretor de Explora-
ção Humana e Robótica, 
citado no documento da 
organização, defendeu 
que a diversidade na ESA 
não deve apenas abordar 
a origem, idade, experiên-
cia ou sexo dos astronau-
tas, mas “talvez também 
deficiências físicas”.

“Graças a um forte 
mandato dos Estados-
membros da ESA no últi-
mo conselho ministerial em 
2019, a Europa está ocupa 
o seu lugar no centro da 
exploração espacial”, disse 
a agência no comunicado. 
“Para ir onde nunca antes 
fomos, precisamos olhar 
mais longe do que antes”.

Os detalhes sobre 
as condições de 

recrutamento serão 
conhecidos na próxima 
terça-feira (16), e as 
inscrições poderão 

ser feitas entre 31 de 
março e 28 de maio.

Foto: Fotos Públicas

A campanha de recrutamento de  
astronautas faz parte de uma  
estratégia mais abrangente da ESA
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Preços variam de R$ 200, na diária de um quarto, a até R$ 10 mil, no contrato de uma casa durante a temporada

Muitas famílias optaram 
por ter alguns dias de des-
canso em família à beira-mar, 
apesar da Prefeitura de João 
Pessoa e do Governo do Esta-
do terem decretado o cance-
lamento do ponto facultativo 
nos dias 15, 16 e 17 de feve-
reiro, como medida de pre-
venção à covid-19, evitando 
aglomerações. Na avaliação 
do presidente do Sindicato 
de Corretores Imobiliários 
da Paraíba, Garibaldi Porto, a 
procura por aluguéis de tem-
porada no litoral paraibano 
foi melhor que o esperado 
diante da pandemia.

Apesar de faltar poucos 
dias para o Carnaval ainda é 
possível encontrar boas ofer-
tas. “A procura por aluguéis 
de temporada começou em 
dezembro e se intensificou 
mês passado. As famílias 
perceberam que não con-
seguiriam programar uma 
viagem de férias, então, de-
cidiram se presentear com 
alguns dias de descanso à 
beira-mar. Afinal, o brasileiro 
economizou dinheiro com o 
lazer e a festa do Carnaval”, 
afirmou Garibaldi.

As praias mais procura-
das são Camboinha, Cabede-
lo, Cabo Branco, Bessa, Jacu-
mã, Carapibus, Coqueirinho, 
Tabatinga, lucena e Baía da 
Traição. Os preços dos alu-
guéis variam bastante. Um 
pacote de dias pode chegar 
até R$ 10 mil. Tudo depende 
do número de dias, localiza-
ção e itens contidos no imóvel 
(área de lazer, estacionamen-
to, mobília). Caso ele esteja si-
tuado à beira-mar ou em ruas 
principais, o valor do contra-
to será mais elevado. 

O proprietário de uma 
casa em Carapibus (litoral 
Sul), Acácio César, 49 anos, 
considera que a procura de 
aluguéis por temporada está 
boa. “Como não haverá as fes-
tas carnavalescas, as famílias 
se juntaram para confrater-

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

Procura por aluguel de imóveis 
no Carnaval surpreende setor

O custo da constru-
ção civil por metro qua-
drado na Paraíba teve 
alta de 1,88% e chegou a 
R$ 1.252,79, em janeiro, 
de acordo com o Índice 
Nacional da Construção 
Civil (Sinapi), divulgado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), ontem. A va-
riação foi a segunda me-
nor do Nordeste, e ficou 
abaixo das médias do 
país (1,99%) e da região 
(2,32%).

Entre os estados 
nordestinos, o custo 
médio paraibano foi o 
terceiro maior, atrás 
apenas dos registra-
dos na Bahia, de R$ 
1.277,72, e no Piauí, R$ 
1.263,86. O valor médio 
por metro quadrado na 
média brasileira foi de 
R$ 1.301,84.

A maior parte do 
custo médio por metro 
quadrado no estado, 
R$ 725,36, foi referen-
te ao material, enquan-
to os custos com mão 
de obra foram de R$ 
527,43. No cenário na-
cional, essas parcelas 
foram de R$ 731,37 e 
R$ 570,47, respectiva-
mente. No acumulado 
de 12 meses, a Paraíba 
apresentou, em janeiro, 
alta de 12,9% no custo, 
a oitava maior do país. 
O indicador ficou aci-
ma da média do Brasil 
(12,01%), mas foi in-
ferior ao constatado 
na média do Nordeste 
(14,58%).

Custo da 
construção 
civil registra 
elevação

nizar em casa. Isso aconteceu 
no Natal, Ano Novo e agora no 
feriadão de Carnaval. É uma 
forma de estar em família 
com segurança”, avaliou.

A casa de Acácio possui 
área de lazer, sala para 2 am-
bientes, 3 quartos com ar-con-
dicionado, sendo duas suítes, 
wc social, cozinha, internet e 
está localizado a 270 metros 
do mar. O proprietário não cos-
tuma variar o preço pois suas 
despesas são as mesmas. Um 
final de semana custa R$ 700, 
de Inverno a Verão. “O pacote 
está custando R$ 3.500 no fe-
riadão de Carnaval, eu só não 
forneço jogo de cama e banho. 
As pessoas até olham ou-
tras casas mais baratas, mas 
acredito que o diferencial da 
minha seja o ambiente acon-
chegante. Instalei tudo que 
gostaria de encontrar em uma 
casa de veraneio”, disse.

Busca na Internet 
Nos sites da OlX e Air-

bnb é possível encontrar 
diárias a partir de R$ 200 
que variam até R$ 1.900, po-
dendo acomodar até 15 pes-
soas. Se a procura for com 
antecedência é possível en-
contrar o imóvel ideal para 
cada necessidade. Outra op-
ção para quem quer fugir da 
aglomeração do litoral pa-
raibano, mas quer aproveitar 
o Carnaval para descansar, é 
o aluguel de temporada que, 
no município de Bananeiras, 
por exemplo, oferece diárias 
a partir de R$ 300.

Na imobiliária Teixeira 
de Carvalho a procura este 
ano foi menor quando com-
parado ao ano passado, mes-
mo assim todos os imóveis 
disponíveis para temporada 
já estão locados. O valor de-
pende da localização e dos 

- Procure visitar o local antes de alugá-lo, para observar os detalhes; 
- Se possível, consulte amigos que já tenham alugado o mesmo imóvel;
- Exija recibo discriminado o pagamento do aluguel e demais encargos, a 
exemplo da caução;
- Ao entrar no imóvel, observe os itens e, caso encontre algum em estado 
diferente do descrito no contrato, comunique imediatamente ao locador 
(por escrito), autorizando que ele inspecione o imóvel de imediato;
- O imóvel deve ser devolvido na data estabelecida em contrato e no 
mesmo estado em que foi recebido;
- Todos os móveis e utensílios que guarnecem o imóvel devem ser entre-
gues conforme consta no contrato.

Dicas na hora de alugar um imóvel

itens contidos. É possível 
encontrar apartamento de 
R$ 1.500 e casas a partir de 
R$ 5 mil. 

Na percepção de Erick 
Coutinho, gestor de locação 
da imobiliária, as pessoas es-
tão perdendo o medo da pan-

demia com a imunização.
“A procura por imóveis 

aumentou com a chegada da 
vacina. As famílias já estavam 
se reunindo aos poucos, nas 
festas de Natal e Ano Novo, 
mas quiseram aproveitar o fe-
riadão em família”, afirmou.

Foto: Marcos Russo

Imobiliárias e sites que disponibilizam imóveis para aluguéis de temporada apostaram nos eventos familiares para aquecer as negociações na pandemia 

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

O marketing precisa de uma vez por 
todas entender cada vez mais de pessoas: 
seus gostos, períodos de compra, como 
compram, onde moram. É preciso entender 
a sociedade e todas as suas interações e 
relações. Para ter acesso a tudo isso, as 
empresas contam com a tecnologia, através 
dos seus metadados, algorítmos, inteligência 
artificial e a geografia, trazendo a localização, 
a renda e faixa etária dos consumidores. 
São dados tão específicos que é possível 
trabalhar com a publicidade personalizada, 
ou até, de certo modo, invasiva. Se antes 
o marketing trabalhava com nichos, hoje 
trabalha com persona, quanto mais focado no 
indivíduo, de forma única, mais assertiva será 
sua campanha. Trouxe hoje, dois exemplos 
de estratégia de marketing personalizado: 
Marketing por Dados e Geomarketing. Será 
que todas estas informações, que muitas 
vezes são enviadas por nós mesmos, não 

tiram a nossa privacidade? Até que ponto 
não estamos sendo vigiados, seguidos e 
invadidos? 

Spotify registra patente que pode 
identificar detalhes da sua voz, baseado 
no seu humor, para sugerir músicas e até 
anúncios. De acordo com a empresa, a técnica 
deve funcionar por meio da observação 
da voz e do som ambiente em torno do 
assinante. Assim, a inteligência artificial(IA) 
poderia coletar dados que permitiriam 
ao streaming fazer recomendações mais 
precisas aos seus usuários. A tecnologia 
também se estende ao ruído de fundo além 
da fala e ajudará a plataforma a determinar 
o estado emocional, gênero, idade ou 
sotaque de um usuário e visa quantificar 
esses dados transformando-os numa 
variedade de emoções: felicidade, tristeza, 
stress ou neutralidade. Esses estados de 
espírito são determinados por uma série de 

O impacto da inteligência artificial 
e da geografia no marketing

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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fatores e o Spotify monitorará entonação, 
ênfase, ritmo e unidades de fala para fazer 
essas determinações. A plataforma ainda 
vai considerar outros detalhes além do 
estado do humor, como gênero, idade e até 
mesmo sotaque. O foco do recurso estaria 
em obter dados mais específicos a respeito 
dos usuários e usá-los para recomendar 
conteúdo. O algorítmo conseguiria até 
mesmo prestar atenção aos sons ambientes 
para determinar se o internauta está sozinho 
ou acompanhado de outras pessoas. Claro, 
por mais que o Spotify afirme que o foco 
principal é melhorar a experiência do usuário 
sugerindo músicas e podcasts relevantes à 
personalidade e/ou estado emocional do 
utilizador, com o intuito de entendê-lo com 
base em sua voz, não sabemos até que ponto 
isto é invasivo ou não, aguardemos.

O geomarketing usa não só a localização 
de suas lojas, mas a localização das pessoas 
em relação às suas lojas. Através dele várias 
ações podem ser realizadas como: publicidade 
de acordo com a geolocalização - sinais de 
GPS para localizar as pessoas. Se um usuário 
usa o Facebook, Instagram ou o Google, por 
exemplo, a localização dele é reconhecida 

pela plataforma, que pode exibir publicidade 
baseada no local em que ela está. A ideia é 
que, se a sua loja atende apenas no bairro 
de Manaíra, por exemplo, os anúncios sejam 
mostrados apenas para usuários que estão na 
mesma localidade.Campanhas de fidelização 
- uma pessoa que comprou um produto em 
sua loja, após ser impactada por um anúncio 
em uma rede social. Depois dessa compra o 
estabelecimento pode começar a mostrar para 
ela publicidades de itens complementares. 
Estratégias de relacionamento - exemplo 
disso acontece quando o cliente está em uma 
loja e faz check-in no Facebook ou no Google 
Maps, deixando uma avaliação sobre o local. 
Essas avaliações devem ser respondidas e a 
opinião do cliente coletada, para que sejam 
aplicadas melhorias no estabelecimento. O 
geomarketing usa a sua localização, tempo de 
permanência em alguns locais e frequência 
com que percorrem alguns percursos para 
elaborar suas estratégias. 

Todas as suas conversas, passos e 
históricos estão ou serão acompanhados 
pelas empresas. Resta saber o limiar entre 
melhorar a experiência do usuário ou invasão 
da privacidade do consumidor.
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Dados apresentados ontem pela Abecs indicam um crescimento de 8,2% na comparação com o ano anterior 

Os pagamentos feitos 
pelos brasileiros com cartões 
de crédito, débito e pré-pagos 
chegaram aos R$ 2 trilhões 
em 2020, o que corresponde 
a um crescimento de 8,2% na 
comparação com o ano ante-
rior, segundo balanço divul-
gado ontem pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Serviços 
(Abecs).

Entre as modalidades de 
pagamento, o uso do cartão 
de débito teve desempenho 
acima da média em 2020, 
chegando a R$ 762,4 bilhões, 
com crescimento de 14,8%. 
O cartão de crédito registrou 
R$ 1,18 trilhão em transa-
ções, com alta de 2,6%. Já o 
cartão pré-pago movimen-
tou R$ 45,3 bilhões e cresceu 
107,4% no ano passado.

Para a entidade, apesar 
da pandemia da covid-19 e 
de seus efeitos para o país, 
o resultado superou as ex-

pectativas de desempenho 
do setor, mostrando forte 
recuperação no segundo se-
mestre. “Tivemos um ano 
atípico, mas conseguimos 
encerrar o período com alta 
de mais de 8%. Apesar dos 
desafios, o setor mostrou 
sua capacidade de inovação 
e inclusão, ajudando consu-
midores e lojistas a viabili-
zarem suas transações com 
a conveniência e a seguran-
ça dos pagamentos digitais, 
via e-commerce, carteiras 
digitais, aplicativos, tran-
sações sem contato, entre 
outras modalidades”, anali-
sou o presidente da Abecs, 
Pedro Coutinho.

O balanço mostrou 
que ao todo foram feitos 
23,3 bilhões de pagamen-
tos com cartões ao longo 
do ano, 3,6% a mais do que 
no ano anterior. Os gastos 
de brasileiros no exterior 
caíram 60% e registraram 
o menor resultado em 16 
anos, de US$ 3,46 bilhões 
(R$ 16,8 bilhões). Já as 

compras feitas por estran-
geiros no Brasil caíram 
48,3%, somando US$ 2,16 
bilhões (R$ 10,6 bilhões).

Comércio on-line
De acordo com os dados, 

com o a adesão maior dos 
consumidores ao comércio 
on-line por causa da pande-
mia e do isolamento, houve 
aumento de 32,2% no ano, 
um movimento de R$ 435,6 
bilhões no uso dos cartões 
na internet, em aplicativos e 
outros tipos de compras não 
presenciais.

Os pagamentos por 
aproximação, modalidade 
que permite o pagamento 
sem contato físico com a má-
quina de cartão, aumentou 
469,6% na comparação com 
2019, atingindo R$ 41 bi-
lhões em transações. O mais 
usado nessa função foi o car-
tão de débito, com R$ 19,5 
bilhões, seguido pelo cartão 
de crédito, com R$ 18,8 bi-
lhões, e pelo cartão pré-pago, 
com R$ 2,7 bilhões.

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

Pagamentos com cartão no 
país chegam a R$ 2 trilhões 
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Balanço mostrou que foram feitas 
23,3 bilhões de transações com 

cartões ao longo de 2020

O Índice Geral de Pre-
ços – Mercado (IGP-M), 
usado no reajuste de con-
tratos de aluguel, regis-
trou inflação de 2,58% em 
janeiro deste ano. A taxa 
é maior que as de dezem-
bro (0,96%) e janeiro de 
2020 (0,48%). Segundo 
a Fundação Getulio Var-
gas (FGV),  em 12 meses 
o  acumulado é de 25,71%.   

A alta de dezembro 
para janeiro foi puxada 
pelos preços no atacado, 
medidos pelo Índice de 

Preços ao Produtor Am-
plo, cuja inflação subiu 
de 0,90% para 3,38% no 
período.

O Índice Nacional de 
Custo da Construção tam-
bém teve alta, ainda que 
de forma mais moderada, 
ao subir de 0,88% em de-
zembro para 0,93% em 
janeiro.

Consumidor
Já o Índice de Preços 

ao Consumidor, que mede 
o varejo, teve queda ao 
passar de 1,21% em de-
zembro para 0,41% em 
janeiro.

Contratos de aluguel 
acumulam reajustes 
Vitor Abdala
Agência Brasil

O diretor-geral da Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), André Pepitone, 
defendeu que é necessário 
buscar alternativas para es-
tancar o aumento das contas 
de luz dos brasileiros. Duran-
te a reunião semanal da dire-
toria, ontem, ele afirmou que 
as estimativas da área técnica 
indicam que, se nada for feito, 
as tarifas de energia podem 
subir 13% neste ano.

Pepitone defendeu que 
cada setor tem que contribuir 
para aliviar os reajustes. Uma 
das medidas citadas por ele 
foi o diferimento do pagamen-

to das empresas de transmis-
são por ativos amortizados. 
Segundo o diretor-geral esse 
montante, que entra na con-
ta dos consumidores, chega a 
R$ 3,3 bilhões. Além disso, as 
empresas vão receber R$ 2,2 
bilhões em remuneração por 
novas instalações.

A Aneel conta ainda com 
a devolução aos consumido-
res de R$ 50,1 bilhões pagos a 
mais em PIS/Cofins na conta 
de luz nos últimos anos para 
amortecer as tarifas. Este va-
lor é decorrente de uma de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que, em 2017, 
reconheceu a existência de 
um erro na inclusão do ICMS 
nas tarifas de energia.

Tarifa de energia pode 
aumentar 13% este ano
Marlla Sabino
Agência Estado

O ministro Luís Ro-
berto Barroso, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), pe-
diu vista ontem e suspen-
deu um julgamento sobre 
resolução do governo Jair 
Bolsonaro que busca zerar 
a alíquota sobre importa-
ção de revólveres e pisto-
las. A medida foi publicada 
em dezembro pelo Comitê 
Executivo de Gestão da Câ-
mara de Comércio Exterior 
(Gecex), mas foi suspensa 
por liminar do ministro 
Edson Fachin. A decisão foi 
tomada em uma ação mo-
vida pelo PSB.

A discussão, de man-

ter ou não a liminar de Fa-
chin, estava ocorrendo no 
plenário virtual da Corte, 
uma plataforma on-line 
que permite a análise de 
casos pelos ministros sem 
se reunir pessoalmente, ou 
por videoconferência - lon-
ge dos olhos da opinião pú-
blica e das transmissões 
ao vivo da TV Justiça. A 
previsão original era de 
que a análise da ação se 
encerraria na próxima 
sexta-feira, dia 12.

A resolução publicada 
pelo governo integra o rol 
de medidas que buscam 
flexibilizar o acesso às ar-
mas no país, uma das ban-
deiras do presidente.

Julgamento de imposto 
para armas é suspenso

Em fevereiro

Nota Cidadã paga prêmios 
que totalizam R$ 60 mil 

O Programa Nota Cida-
dã disponibiliza, neste mês 
de fevereiro, mais R$ 60 mil 
em prêmios, que serão dis-
tribuídos em 21 sorteios, 
sendo 20 prêmios no valor 
de R$ 2 mil e um prêmio es-
pecial de R$ 20 mil. 

Para concorrer aos 
prêmios do terceiro sor-
teio do ano, os paraibanos 
que realizarem compras 
de qualquer valor nos es-
tabelecimentos comer-
ciais do Estado da Paraíba 
entre os dias 1º e 29 de 
fevereiro, precisam fazer, 
primeiro, o cadastro único 
no portal www.digital.pb.
gov.br e também inserir 
o número do seu CPF em 

cada nota fiscal no ato da 
compra.

Já o segundo sorteio 
do Programa Nota Cidadã 
será realizado hoje, no au-
ditório da Lotep, em João 
Pessoa, às 10h. O sorteio é 
referente às compras dos 
cidadãos paraibanos que 
se cadastraram no Portal 
da Cidadania e inseriram o 
CPF nas notas emitidas en-
tre 1º e 31 de janeiro. 

A transmissão será 
feita no auditório da Lo-
tep via canal do YouTube 
da Sefaz-PB e também no 
Instagram da Lotep no en-
dereço @lotep.pb. Concor-
rem ao segundo sorteio de 
fevereiro 27.542 cidadãos 

que inseriram em 139.523 
notas fiscais o CPF.     

Cidadania fiscal
O Programa Nota Ci-

dadã, é uma iniciativa do 
Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda, com apoio 
dos órgãos como Codata e 
Lotep, incentiva o cidadão 
paraibano a desenvolver o 
exercício da cidadania fis-
cal ao exigir a nota fiscal e 
incluir o CPF na Nota Fiscal 
do Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) de suas compras 
no comércio do Estado da 
Paraíba. A campanha tam-
bém foca no fortalecimento 
do comércio local.
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O peso total das 
máscaras equivale 
a 4,7 mil elefantes 
africanos (o maior 
animal terrestre do 

planeta) ou a 7,9 mil 
ônibus urbanos

Diversidade

Publicação reúne cinco estudos realizados entre maio e julho de 2020 que revelam o impacto da pandemia sobre a educação

A pandemia do novo 
coronavírus teve grande 
impacto na educação brasi-
leira em 2020. A suspensão 
das aulas presenciais nas 
escolas públicas e particu-
lares evidenciou uma série 
de desigualdades, deixando, 
inclusive, estudantes sem 
atendimento. A publicação 
Retratos da Educação no 
Contexto da Pandemia do 
Coronavírus - Um olhar 
sobre múltiplas desigual-
dades reúne cinco estudos, 
realizados entre maio e 

julho de 2020, que se pro-
puseram a coletar dados e 
depoimentos sobre o ensino 
no país. 

“A ideia é ter um mate-
rial que traga as visões de 
diferentes atores, como foi 
esse período para os profes-
sores, como foi para os pais, 
como foi para os gestores, 
em se tratando de tomada 
de decisão para a educa-
ção. Assim, passar uma vi-
são completa de qual foi o 
cenário educacional nesse 
período”, explica o diretor-
fundador do Interdiscipli-
naridade e Evidências no 
Debate Educacional (Iede), 

Ernesto Faria, um dos par-
ticipantes do estudo. 

A compilação pode, 
de acordo com Faria, ser-
vir como subsídio para que 
redes de ensino e escolas 
possam se preparar melhor 
para 2021. “[A pandemia] 
é um período que gera vá-
rias desigualdades. A gente 
precisa entender quais de-
sigualdades são essas para 
daí poder tentar se antecipar 
a alguns problemas, como a 
evasão dos alunos”, diz.

Uma das pesquisas que 
integram a publicação, rea-
lizada pela Fundação Le-
mann, o Itaú Social e Ima-

ginable Futures, mostra 
que, três meses depois do 
início da suspensão das au-
las presenciais, ainda havia 
cerca de 4,8 milhões de es-
tudantes, o equivalente a 
18% do total de alunos do 
ensino fundamental e do 
Ensino Médio da rede públi-
ca, que não teriam recebido 
nenhum tipo de atividade, 
nem por meios eletrônicos, 
nem impressos. 

Além disso, mais de 
quatro em cada dez es-
tudantes, o equivalente a 
42%, não teriam, segundo 
seus familiares, equipamen-
tos e condições de acesso 

adequados para o contexto 
da educação não presencial. 
Ficaram também evidentes 
desigualdades regionais. 
Enquanto quase sete em 
cada dez estudantes do En-
sino Médio na Região Su-
deste tiveram aulas on-line 
mediadas por seus profes-
sores, essa proporção foi 
de pouco mais de quatro em 
cada dez nas regiões Nor-
deste e Sul.

Um dos grandes impac-
tos a ser sentido ainda este 
ano, de acordo com Faria, 
poderá ser o aumento da 
evasão escolar daqueles 
que não seguirão estudan-

do em 2021. Mais de um em 
cada quatro jovens do Ensi-
no Médio já pensou em não 
voltar para a escola ao final 
do período de suspensão 
das aulas, segundo estudo 
realizado pelo Conselho Na-
cional de Juventude (Conju-
ve) e por parceiros. 

Com análise e texto de 
Ana Lúcia Lima, da Conhe-
cimento Social, integram 
a publicação a Fundação 
Carlos Chagas, Fundação 
Roberto Marinho, Funda-
ção Lemann, o Itaú Social, 
Instituto Península e Iede. 
O estudo está disponível na 
íntegra na internet.

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

Léo Rodrigues 
Agência Brasil

Suspensão de aulas presenciais 
evidenciou desigualdade no país
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TJRJ mantém júri popular para 
acusados de matar Marielle

Brasil pode descartar mais de 
12,7 bi de máscaras de tecido

O Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) confir-
mou ontem a decisão de le-
var a júri popular o policial 
reformado Ronnie Lessa e 
o ex-policial militar Élcio de 
Queiroz. Ambos são acusa-
dos de serem os autores do 
assassinato da vereadora 
Marielle Franco e do moto-
rista Anderson Gomes em 14 
de março de 2018.

O júri popular já havia 
sido determinado em deci-
são de primeira instância em 
março do ano passado. No 
entanto, as defesas dos réus 
recorreram. A confirmação do 
júri popular se deu por unani-
midade na segunda instância, 
em julgamento composto por 
três desembargadores: Luiz 
Zveiter, Denise Vaccari e Katya 
Monnerat.

A defensora pública do 
estado, Cláudia Taranto, se 
manifestou contrária ao re-
curso apresentado pelos acu-
sados. Ela citou algumas pro-
vas coletadas na investigação 
e considerou já haver muitos 
indícios da autoria do crime. 
“Nessa fase, não se discute 
prova. Caberá à soberania do 

júri decidir sobre o que está 
sendo falado aqui”.

Por sua vez, o advogado 
Bruno Castro, que responde 
pela defesa de Ronnie Lessa, 
alegou que faltam evidências 
que o ligue aos assassinatos. 
“Desafio a acusação trazer 
qualquer fato concreto que 
coloque o Ronnie Lessa na 
cena do crime”, disse.

A defesa de Élcio Queiroz 
não se pronunciou na deci-
são. Procurado pela Agência 
Brasil, o advogado Henrique 
Telles, que representa o réu, 
apenas confirmou que seu 
cliente vai a júri popular. Não 
cabe mais recurso da decisão.

Os desembargadores 
consideraram que as provas 
colhidas no processo trazem 
indícios da participação ativa 
dos réus no crime. “Foram 
inúmeros depoimentos. Ago-
ra cabe ao júri popular ana-
lisar e decidir a procedência 

dos mesmos”, disse a magis-
trada Katya Monnerat.

Marielle era vereado-
ra pelo PSOL e cumpria seu 
primeiro mandato. Ela e An-
derson foram executados por 
volta de 21h30 no bairro Es-
tácio, na região central do Rio, 
quando o carro onde estavam 
foi surpreendido por disparos 
provenientes de outro veícu-
lo. Fernanda Chaves, asses-
sora da vereadora que estava 
junto às vítimas, sobreviveu 
ao ataque.

A denúncia apresentada 
pelo Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) foi aceita 
pelo TJRJ em março de 2019. 
Ronnie Lessa foi apontado 
como o autor dos disparos e 
Élcio Queiroz como o condu-
tor do veículo.

Eles foram denunciados 
por duplo homicídio tripla-
mente qualificado por motivo 
torpe, emboscada e sem dar 
chance de defesa às vítimas 
e por tentativa de homicí-
dio contra Fernanda Chaves. 
Ambos estão presos há quase 
dois anos. Atualmente estão 
em custódia no presídio fe-
deral de segurança máxima 
de Porto Velho, em Rondônia.

A data do julgamento ain-
da não foi definida. 

O item que se tornou 
essencial na vida de todos 
para diminuir o contágio 
pelo novo coronavírus 
também pode prejudicar 
o meio ambiente, caso seja 
descartado de forma incor-
reta. Após quase um ano de 
pandemia, estima-se que o 
Brasil possa descartar mais 
de 12,7 bilhões de másca-
ras de tecido, levando em 
conta que cada uma delas 
pode ser lavada até 30 ve-
zes e que um brasileiro pos-
sui, em média, cinco delas.

Segundo o Institu-
to Akatu, o peso total de 
12,7 bilhões de máscaras 
equivale a 4,7 mil elefantes 
africanos (o maior animal 
terrestre do planeta) ou a 
7,9 mil ônibus urbanos. Em 
volume, essa quantidade de 
resíduos seria suficiente 
para preencher mais de 9 
mil apartamentos de 50m² 
ou para encher 457 pisci-
nas olímpicas.

“Máscaras de pano, 
cirúrgicas ou descartáveis 
podem estar contamina-
das e, mesmo após a higie-
nização, recomenda-se o 

descarte no lixo comum. 
Este cuidado é muito im-
portante: o ideal é descartar 
todo tipo de máscara no lixo 
comum, não no lixo a ser 
reciclado, para evitarmos 
uma possível contaminação 
dos lixeiros e trabalhadores 
em cooperativas de recicla-
gem”, destaca a coordena-
dora de conteúdos do Ins-
tituto Akatu, Larissa Kuroki.

“É importante lem-
brar: nunca jogue fora 
máscaras no chão ou na rua 
para não ocorrer possíveis 
contaminações nem pre-
judicar o meio ambiente”, 
completa Larissa.

Para utilizar esse ob-
jeto da melhor maneira e 
ajudar a proteger o meio 

ambiente, o consumidor 
deve primeiro pensar na 
escolha do melhor mate-
rial, passando pela limpeza, 
conservação, até chegar no 
descarte, instrui o instituto, 
que ainda destaca outros 
pontos importantes:

Escolha da máscara
A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) reco-
menda o uso de máscaras 
médicas ou cirúrgicas, 
como os modelos NP95 e 
PFF2, para profissionais de 
saúde, pessoas com sinto-
mas sugestivos de covid-19 
e aqueles que cuidam de 
casos suspeitos ou confir-
mados. A máscara cirúr-
gica profissional também 
é recomendada para in-
divíduos com mais de 60 
anos ou de qualquer idade 
que tenham comorbidades, 
como doença cardiovas-
cular ou diabetes, doença 
pulmonar crônica, câncer, 
doença cerebrovascular e 
imunossupressão.

Para quem não faz 
parte dos grupos citados, 
a orientação é usar as más-
caras de tecido para evitar 
o desabastecimento em 
hospitais e postos de saúde. 

Foram inúmeros 
depoimentos. Agora cabe 
ao júri popular analisar e 

decidir a procedência 
wdos mesmos 

Ludmilla Souza
Agência Brasil
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Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

Toda a  Paraíba está de luto e chora  
a morte do seu grande  líder

O grande político 
conhece-se pelo fato de os 
seus pensamentos viverem 

depois da sua morte, ou 
da sua derrota.

Napoleão Bonaparte

Fale com Abelardo

É hoje!10

Delberlane Lopes 
Marcolino, Adria-
na Cristina, Angelita 
Silvino, Anna Carla 
Arruda, Anne Elizabeth 
Cavalcante, Belisomar 

dos Santos, Carol Gaspar, Christiano Lis-
boa, Clidemar Barros de Morais, Conceição 
Andrade, Emília Melo, 
Fernanda Renaux, Fer-
nando Moura, Hélio 
Pereira Diniz, Jackie 
Montenegro, Jacklena 
Morais, Jacqueline 
Barbosa, Jhonas For-
miga, José Napoleão 
Ângelo, Lorena Maria 
de Albuquerque Silva, 
Lorenna Gouveia Lopes, Luciana Moreira 

Franco, Luciana Vilar 
de Araújo, Maria Áurea 
Arnoni, Leonel Freire, 
Maria de Lourdes 
Carvalho Lucena, 
Maria Lucineide Dias, 
Matheus Pimenta, 
Noemia Garcia Chaves, 
Patrícia Alves, Sandra 
Porto.

Aniversariando

Mudança de rumo

Consolação
Representantes da Unilever, res-
ponsáveis pelo desodorante Dove, 
avisaram que tomar providências em 
relação aos três frascos do produto 
que estouraram em minhas mãos, 
por pouco não atingindo os meus 
olhos e causando danos graves à 
visão. Vão restituir as unidades do 
produto sem apresentar sequer um 
pedido formal de desculpas.
Pode isso, Arnaldo?

Como tem agido sempre que um tema 
começa a se desintegrar perante a 
opinião pública, o presidente Bolsonaro 
vem, paulatinamente, mudando o seu 
discurso em relação ao “tratamento 
precoce com a cloroquina”, que tem 
sustentado desde o início da pandemia, 
contrariando a palavra dos cientistas. 
De olho nas pesquisas, assessores tem 
convencido o presidente a virar a página 
e aderir concretamente ao uso da vacina 
que passou a ser prioridade no seu 
Governo. Tá no Uol.

A decisão do juiz Paulo Assed Estefan, 
da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, 
que suspendeu. “Temporariamente”, os 
efeitos do leilão do Hotel Tambaú, ven-
cido pelo grupo A. Gaspar, do Rio Gran-
de do Norte, que arrematou o bem por 
R$ 40,6 miilhões, poderá ser modificada 
se a Justiça acatar o recurso interposto 
pelo jornalista e advogado paraibano 
Ruy Galdino que contestou o processo 

alegando equivocos e irregularidades 
capazes de anular a decisão anterior.
O processo está nas mãos do Juiz que 
deverá anunciar a sua decisão ainda 
hoje. No caso da Justiça acatar o re-
querimento, uma nova hasta deverá ser 
marcada abrindo-se espaço para novas 
propostas. “Mas tudo vai depender da 
decisão do juiz”, reiterou o administra-
dor judicial Edvan Araújo.

Suspensão pode provocar cancelamento 
Leilão do Hotel Tambaú

Sétimo dia
A família do jornalista Martinho 

Moreira Franco marcou para o pró-
ximo sábado, às 18h15, no Santuário 
Nossa Senhora Mãe dos Homens, a 

“Missa da Esperança”, de Sétimo Dia 
em sufrágio da alma do nosso eterno 
companheiro e mestre do jornalismo, 
cujo falecimento enlutou a sociedade 

paraibana.  

Adeus a Maranhão
O corpo do senador José Mara-
nhão chegou ontem a João Pessoa 
trazido por um avião da Força 
Aérea Brasileira, sendo recebido 
com honras de Chefe de Estado 
e velado nos salões do Palácio da 
Redenção. O sepultamento está 
marcado para hoje, às 10h da 
manhã, no cemitério municipal de 
Araruna, após a missa de corpo 
presente na Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição.

O Brasil é o quinto país do mundo 
em golpes pela internet, incluindo 
a clonagem de WhatsApp, que é 
uma das mais comuns. Para não 
aumentar essas estatísticas é preci-
so tomar cuidado com solicitação 
de dados para cadastramento para 
vacinação contra a pandemia que 
tem servido de isca para ação de 
criminosos que estão atuando 
fortemente em João Pessoa, ludi-
briando a boa fé de quem pretende 
apenas se livrar da Covid-19.

Ignorar a pandemia pelo novo co-
ronavírus, desrespeitar as medidas 
sanitárias e furar a fila para receber 
a imunização são ações que po-
dem ser enquadradas como crimes 
no Brasil. Além das leis já existen-
tes, tramitam no Senado Federal 
projetos de lei que estabelecem 
punição para quem desrespeitar 
ordem de prioridade estabelecida 
pelo Ministério da Saúde.

O JOVEM  Douglas Santanna, um dos só-
cios do bar mais alto do Nordeste, o SKY 
Bar, que fica no Tour Geneve, anuncian-
do duas novas iniciativas de repercussão 
na cidade.
 
A ADVOGADA Nathalia Alves, da Miná & 
Alves Advocacia, assumiu a presidência 
da diretoria nacional de Direito Empre-
sarial e Econômico da Associação Brasi-
leira de Advogados Criminalistas. 

AMANHÃ ocorrerão as eleições para a 
diretoria da Associação Comercial da 
Paraíba com duas chapas: da situação, 
liderada por Garibaldo Dantas, e de Opo-
sição, que tem à frente Melca Farias.

OSWALDO TRAVASSOS DE MEDEIROS 
- oftalmologista - Prezado Abelardo, Ma-
ranhão sempre foi aquele cliente amigo e 
extremamente cuidadoso com a saúde. A 
pouca umidade do planalto central moti-
vava contatos telefônicos sobre os olhos. 
Certa ocasião, de sua fazenda em Tocan-
tins, com a ligação telefônica pouco audí-
vel, consegui transmitir o nome do colírio 
fazendo uso do código aeronáutico tão fa-
miliar a ele, exímio piloto. Fica a lembran-
ça, que é a forma de eternizar alguém.

ANA IZABEL SOUZA LEÃO ANDRADE 
- Parabéns pelo texto publicado em A 
União, sobre o querido e inesquecível 
Martinho Moreira Franco. Trabalhei com 
ele no Governo Tarcísio Burity e lamentei 
profundamente a sua partida.
RÔMULO CARVALHO - Todos sabem quanto 
éramos próximos. Foram muitos momentos, 
especiais, campanhas, viagens, reuniões e “es-
tórias” aéreas. Zé Maranhão, meu conselhei-
ro, descansou, seguiu ao encontro do amigo 
comum Rosevelt Vita, responsável pelo forta-

lecimento de nossas amizades. Frequentaram 
minha casa e vice-versa. Foram muitos apren-
dizados, pessoais, profissional e, em especial, 
no Aeroclube da Paraíba, onde ficávamos 
proseando, ele com lanternas e ferramentas, 
sempre cuidando dos “seus amores alados”. 
Lembro do nosso último voo, decolando de 
sua fazenda em Araruna, após a decolagem, 
ficou com o olhar preso no horizonte, com 
certeza pensando no que poderia fazer por 
sua querida Paraíba! Agora fez seu voo mais 
alto e pousou em um lugar especial.

Atitude
Admirável a postura e a atitude da 
desembargadora Fátima Bezerra 

Maranhão durante todo o processo 
que culminou com o falecimento do 
seu marido, senador José Maranhão, 

durante os 71 dias em que permaneceu 
internado na UTI do Hospital Vila Nova 
Star. Em nenhum instante ela fraquejou; 

em nenhum momento desistiu; e em 
todos os momentos demonstrou força, 

fé e confiança na esperança de sua recu-
peração. Foi valente e resiliente, na luta 

e na dor. Até o fim.

Em todos os 223 mu-
nicípios da Paraíba 
ecoam manifesta-

ções de profundo pesar 
pelo falecimento do sena-
dor José Maranhão, uma 
das maiores lideranças 
políticas da Paraíba, que 
escreveu o seu nome na 
história como um político 
honrado, de mãos limpas, 
que atravessou os mais 
altos cargos da adminis-
tração pública do Estado 
sem um único arranhão 
em seu conceito de homem e cidadão 

de bem. O governador João 
Azevêdo, em nome do Po-
der Executivo, o Tribunal 
de Justiça e a Assembleia 
Legislativa decretaram luto 
oficial em homenagem 
ao grande paraibano que 
dignificou a imagem da 
Paraíba perante o resto do 
País. Diversas instituições 
e associações de classe 
também divulgaram notas 
oficiais lamentando o fale-
cimento daquele que, por 
três vezes ocupou assento 

no Palácio da Redenção.

O IHGP, presidido pelo 
jornalista e ex-deputado 
Ramalho Leite, divulgou 
nota oficial de pesar pelo 
falecimento do senador 
José Maranhão:
“O Instituto Histórico Parai-
bano transmite sua solida-
riedade aos familiares, ami-
gos e a todos os paraibanos 
que lamentam o falecimento 
do estimado e respeitado 
senador José Targino Mara-
nhão. Personagem ímpar da 
vida política e administra-
tiva da Paraíba, o senador 
Maranhão é o último grande 
personagem da nossa histó-
ria mais recente. Com ele, en-

cerra-se entre nós o ciclo dos 
homens públicos que enri-
queceram o cenário político 
paraibano pós-redemocra-
tização de 1945. A Paraíba 
chora”.

A FAMUP - Federação dos 
Municípios da Paraíba, 
também exaltou o líder 
paraibano, “que deixa um 
legado que serve de exemplo 
e inspiração para muitos que 
trilham o caminho da polí-
tica”.

A Associação dos Servido-
res do TRT da 13ª Região 
também se pronunciou: 

“A Associação dos Servido-
res do Tribunal Regional do 
Trabalho lamenta profun-
damente a partida do sena-
dor José Targino Maranhão 
que tantos serviços prestou 
ao Estado da Paraíba e aos 
servidores públicos. Nota-
damente no Judiciário da 
União”. 

A Defensoria Pública da 
Paraíba também divulgou 
nota oficial: “unindo-se ao 
povo paraibano em luto pelo 
homem público de vasta 
carreira política de muitos e 
relevantes serviços prestados 
aos paraibanos”.

Entidades prestam homenagem a José Maranhão
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Líder em campo
O Internacional tem tudo para ampliar a sua lide-
rança no Brasileirão hoje contra o Sport Recife. Já o 
Vasco tem decisão contra o Fortaleza. Página 23

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
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Águia 
inicia a 
pRé-tempoRaDa

Depois de muito mistério, finalmente 
a Perilima decidiu dar início à pré-tem-
porada visando o Campeonato Paraibano 
de 2021. A apresentação do elenco foi na 
última segunda-feira e os treinos físicos, 
sob o comando de Tony Souza, e técnicos 
sob a responsabilidade do treinador Di-
nho Silva, já começaram.

A diretoria do clube resolveu apos-
tar na prata de casa e o elenco terá 
vários jogadores que se destacaram na 
Copa do Nordeste Sub-20, no ano pas-
sado, dentre eles, o atacante Peixeiro e 
o lateral direito Denis, que foram desta-
ques do torneio. Outros jogadores mais 
experientes deverão ser contratados 
nos próximos dias. 

“A metodologia da Perilima mudou 
para esse ano. O clube resolveu apos-
tar em um time jovem porque temos 
jogadores muito qualificados que foram 
destaques na Copa do Nordeste Sub-20. 
Então eles serão a nossa base e vamos 

trazer alguns atletas mais cascudos, 
acostumados com jogos mais difíceis, 
para termos um pouco mais de tranqui-
lidade quando formos enfrentar equipes 
como Botafogo, Treze e Campinense. 
Serão contratações pontuais”, disse o 
técnico Dinho, que já começou o seu tra-
balho junto à garotada.

Apesar da base do time ser de atle-
tas muito jovens, a diretoria do clube 
aposta numa campanha melhor do que 
a do ano passado, quando o clube teve 

no geral a segunda pior campanha, com 
apenas 10 pontos, e só escapou do re-
baixamento, porque no seu grupo con-
seguiu ficar acima do Sport Lagoa Seca, 
que foi o lanterna geral, com apenas 3 
pontos. Este ano com um campeonato 
com apenas 8 clubes, a disputa para não 
cair será muito acirrada.

Nacional 
Outro clube que começou as ativi-

dades da pré-temporada nesta segunda-

feira foi o Nacional de Patos, que este 
ano tem o seu departamento de futebol 
administrado pela empresa FDA Sports. 

Os treinos estão sendo realizados 
no Estádio José Cavalcanti e o elenco já 
tem 12 atletas. 

São eles: Ícaro, Martins, Anderson, 
Erivelton, Gabriel, Potengi, Elson, Mi-
chel, Wesley, Rodolpho, Erick e Wesley 
Braga. Ainda esta semana novos atletas 
estarão se juntando ao grupo, como o 
zagueiro Danilo Quipapa e o atacante 
Marreta, contratados recentemente.

O Nacional tem no comando da di-
reção técnica Warley Santos, assistido 
por Neto Ananias. O preparador físico é 
Kadu Meireles e o preparador de golei-
ros Danilo.

Campinense
O Campinense segue com os treina-

mentos da pré-temporada. Hoje o elen-
co terá uma manhã de recuperação e à 
tarde haverá um treino técnico coman-
dado pelo treinador Ederson Araújo, no 
Centro de Treinamento Teles de Albu-
querque. Amanhã haverá um treino físi-
co/técnico pela manhã e um jogo-treino 
com uma equipe amadora na parte da 
tarde.

A diretoria da Raposa anunciou 
mais dois reforços. Trata-se do meia-a-
tacante Patrick, de 27 anos, com pas-
sagens pelo Santa Cruz de Recife e URT 
de Minas Gerais e o zagueiro Sílvio Car-
rasco, de 32 anos, com passagens pelo 
ASA-AL, Boa Esporte-MG e Novo Ham-
burgo-RS.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Nacional

Jogadores do Nacional de Patos treinando com bola no Estádio José Cavalcanti no início de sua pré-temporada

 A metodologia da Perilima 
mudou para esse ano. O clube 

resolveu apostar em um time jovem 
porque temos jogadores muito 

qualificados que foram destaques na 
Copa do Nordeste Sub-20. 

Desportiva Perilima começa a se 
preparar para as disputas do 
Campeonato Paraibano com
aposta num time jovem para 
se manter na Primeira Divisão

Dinho Silva, ex-jogador do Treze e 
Campinense, é o técnico da Perilima e 
pretende valorizar os jogadores que 
disputaram a Copa do NE Sub-20

Foto: Ramon Smith-/perilima
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Esportes

Clube carioca vive uma de suas piores crises da história e não tem perspectivas para se recuperar a médio prazo

Uma das figuras mais 
influentes da política do Bo-
tafogo, Carlos Augusto Mon-
tenegro se manifestou nessa 
segunda-feira sobre o rebai-
xamento do clube à Série B. O 
ex-presidente e ex-membro 
do comitê executivo de fute-
bol listou uma série de erros, 
criticou jogadores, como Ga-
tito Fernández, Kalou e Hon-
da, e alertou que a grandeza 
do clube ficou no passado.

As opiniões de Mon-
tenegro foram enviadas a 
sócios em um e-mail. Ele 
deixou o seu cargo no clube 
no fim de outubro, tendo 
sido o principal responsável 
pela montagem do elenco. E 
em seu texto, apontou que o 
primeiro erro foi a monta-
gem do comitê para gerir o 
futebol do clube, pois seus 
membros tinham opiniões 
conflitantes. “Ninguém que-
ria entrar e entraram to-
dos e foi formado o comitê. 
Erro pois são várias pessoas 
pensando, com opiniões di-
ferentes e sem dinheiro ne-
nhum”, escreveu.

Rememorando outros 
momentos da temporada, 
apontou a contratação do 
técnico Paulo Autuori como 
um erro, avaliando que a pre-
sença dele levou o Botafogo a 
ser prejudicado por árbitros. 
“Apesar de bom treinador, 
o discurso era que queria 
ir embora. Sempre. E posi-
ções políticas fortes contra 
o sistema político do fute-
bol. Fomos prejudicados na 
CBF. Hoje ninguém se lem-
bra, mas os árbitros foram 
esquisitos em vários jogos 
importantes”, disse.

Montenegro também 
citou como um erro a esco-
lha e demissão do técnico 
Bruno Lazaroni, assim como 
a montagem de um elenco 
inexperiente. “Hoje verifico 
que faltaram homens de 25 a 
35 (anos). Que assumem res-
ponsabilidades. Não temos 
isso. A venda do Luís Henri-
que era impossível impedir, 
pois ele não era nosso. Er-
ramos, sim, no empréstimo 
do Luís Fernando. Apesar 
de estar jogando mal há al-
gum tempo, teria nos ajuda-
do. Com a saída do Autuori, 

resolvemos pelo Lazaroni. 
Dois erros: primeiro ele es-
tava com um tumor/câncer 
no estômago. Segundo, não 
deveríamos ter tirado ele 
após o jogo contra o Cuiabá”, 
afirmou.

O ex-presidente do Bota-
fogo também acusou o golei-
ro Gatito Fernández de se re-
cusar a atuar pelo Botafogo. 
“Goleiros. Pensávamos que 
estávamos bem. Não con-
távamos com a covardia do 
Gatito de não querer jogar”, 
escreveu, também apontan-
do que o clube evitou apos-
tar em veteranos, optando 
por investir em estrangeiros, 
como Honda e Kalou, esco-
lha que agora enxerga como 
equivocada.

“Tentamos não ir em 
Rafael Moura 200, Tiago 
Galhardo 300, Thiago Ne-
ves 300, Vini do Ceará 200, 
pois não tínhamos dinheiro 
e vendo hoje talvez devês-
semos ter arriscado. Sobre 
os estrangeiros. A ideia era 
motivar o sócio-torcedor. E 
ter experiência com os garo-
tos. Deu tudo errado. Honda 
só viu a torcida no aeropor-

to. Burocrata. Foi embora 
sem ninguém no aeroporto. 
Kalou aposta totalmente er-
rada”, escreveu.

Classificando o Botafo-
go como um clube ingover-
nável, Montenegro também 
alertou que a grandeza do 
clube ficou no passado. “O 
passado é tão bonito que nin-
guém quer aceitar o presente. 
Quando falo do presente, falo 
dos últimos 40 anos do Por-
cher (Antonio Carlos Porcher, 
ex-conselheiro do Botafogo). 
95 foi um espasmo. Graças a 
Deus, pois se não tivéssemos 
uma geração Túlio estaría-
mos ainda menores”, concluiu 
o presidente do Botafogo na 
conquista do título do Cam-
peonato Brasileiro de 1995.

Na última segunda-fei-
ra, diante do Grêmio, no Es-
tádio Nílton Santos, o Bo-
tafogo sofreu a sua décima 
nona derrota em 35 jogos 
noBrasileirão. Foram apenas 
quatro vitórias e 12 empa-
tes, restando três jogos para 
concluir a competição. Joga 
ainda contra Goiás e Ceará , 
fora de casa, e contra o São 
Paulo em casa. 

Agência Estado 

Ex-dirigente aponta os erros
do Botafogo-RJ para a queda
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O brasileiro tem a mania de sempre colocar o seu 
time, depois dele conquistar a Libertadores, na final do 
Mundial de Clubes e sempre olhando para o adversá-
rio europeu, menosprezando os outros concorrentes 
na competição. A arrogância de sempre ou seja: vamos 
enfrentar o campeão da Europa na grande final. E aí 
sobram comparações, apostas e um monte de babosei-
ras para vender um produto ainda inacabado, sem o 
selo de qualidade.

Não é a primeira vez que um time brasileiro cai 
nessa onda e fracassa. É a terceira e os exemplos, ain-
da muito vivos, vem da década passada, primeiro com 
o Internacional, em 2010, ao perder por 2 a 0 para o 
Mazembe, da República do Congo; depois em 2013, o 
Atlético Mineiro, eliminado pelo Casablanca, de Mar-
rocos, por 3 a 1. O Palmeiras mostrou que não apren-
deu a lição com o fracasso dos outros e simplesmente 
ignorou, achando que aquele futebol da final da Liber-
tadores seria suficiente para despachar os mexicanos.

Não existe mais ninguém bobo no futebol e esse 
esporte tem uma característica peculiar: não tem ló-
gica. Aqui e acolá nos deparamos com surpresas, daí 
a sua grande paixão. O Palmeiras veio pensando no 
Bayern de Munique e esqueceu do Tigres. Não jogou 
nada. Foi uma derrota justa e até por um placar que 
não refletiu a superioridade mexicana.

É mais uma lição que o futebol brasileiro precisa 
aprender. O nosso último mundial de clubes conquis-
tado foi em 2012 pelo Corinthians quando tinha mais 
de um clube brasileiro na competição, o Vasco, que 
perdeu a final para o alvinegro paulista nos pênaltis. O 
futebol evoluiu em todos os continentes, mas nós ain-
da continuamos arrogantes, menosprezando adver-
sários. A nossa seleção não ganha um Mundial desde 
2002. Esse é o futebol brasileiro!

A arrogância dos 
times brasileiros

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Entra e sai ano e a novela da liberação 
dos estádios de futebol para o Cam-
peonato Paraibano é reprisada. Muita 
gente põe a culpa no Ministério Públi-
co, mas esquece que o MP apenas estar 
cumprindo o seu dever e seguindo a 
legislação, tanto que vários Termos de 
Ajustes de Conduta já foram editados, 
porém não cumpridos. Sempre varren-
do lixo para debaixo do tapete. É preci-
so mais ação dos gestores dos estádios 
para por em prática as exigências. 
Amanhã,o Ministério Público fará uma 
reunião com a presença de dirigentes e 
gestores de estádios, devidamente con-
vidados para expor todos os problemas 
a serem corrigidos. 

Velha novela

Botafogo-RJ
O Botafogo virou um 
saco de pancadas no 
Campeonato Brasilei-
ro. Perdeu em casa de 
5 a 2 para o Grêmio 
e sua crise, após a 
confirmação do rebai-
xamento, deve piorar 
porque crescem as 
dívidas e as receitas 
estão desaparecendo.

Fortaleza
Um jogo de seis pon-
tos acontece hoje em 
Fortaleza, no Estádio 
Castelão. O time da 
casa enfrenta o Vasco 
e ambos lutam de-
seperadamente para 
fugir do rebaixamento. 
Quem perder ficará 
numa situação extre-
mamente complicada.

Pouca gente se lembra, mas o pontapé para 
ajudar os clubes profissionais da Paraíba finan-
ceiramente foi dado pelo então governador José 
Maranhão com a criação do Vale Legal, a troca de 
cupom fiscais pelo ingresso no ano de 1998. Uma 
grande contribuição dada ao futebol. Que o grande 
homem público descanse em paz.

Maranhão criou o Vale Legal

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na última segunda-feira, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo acumulou a sua décima nona derrota nos 35 jogos já realizados pelo Brasileirão

Fora da disputa da 
ATP Cup na semana passa-
da por causa de dores nas 
costas que sofria há mais 
de 15 dias, o tenista espa-
nhol Rafael Nadal fez a sua 
estreia na Austrália nes-
sa terça-feira. Sem passar 
por qualquer susto, o atual 
número 2 do mundo co-
meçou o Aberto da Austrá-
lia, o primeiro Grand Slam 
da temporada, vencendo 
o sérvio Laslo Djere por 3 
sets a 0 - com parciais de 
6/3, 6/4 e 6/1, em 1 hora e 
52 minutos.

Em Melbourne, Nadal 
pôde não apenas se isolar 
como o maior vencedor de 

Grand Slams de todos os 
tempos entre os homens, 
deixando para trás o suíço 
Roger Federer, mas tam-
bém pôde se tornar apenas 
o primeiro na Era Aberta e 
o terceiro na história a con-
seguir levantar pelo menos 
duas taças em cada um dos 
Slams. Até então apenas os 
australianos Roy Emerson 
e Rod Laver conseguiram 
este feito.

O adversário da es-
treia não poderia ser me-
lhor para Nadal, que ainda 
não havia feito uma parti-
da oficial neste início de 
temporada. Djere também 
tem um péssimo histó-
rico em quadras duras e 
agora soma 29 derrotas e 

apenas sete vitórias neste 
tipo de piso. E segue sem 
triunfar em Melbourne, 
amargando a sua quarta 
queda na estreia do Aber-
to da Austrália.

Na segunda rodada, 
Nadal jogará contra o ame-
ricano Michael Mmoh, que 
saiu do qualifying e venceu 
o sérvio Viktor Troicki, ou-
tro que passou pelo qua-
lificatório - disputado em 
janeiro em Doha, no Catar -, 
por 3 sets a 2 - com parciais 
de 7/6 (7/3), 6/7 (3/7), 
3/6, 7/6 (7/3) e 7/5.

Quem cont inua  em 
grande forma no circuito 
profissional é o russo Da-
niil Medvedev. Após aju-
dar seu país a vencer a ATP 

Cup, triunfando em todos 
os jogos de simples que fez, 
abriu sua campanha em 
Melbourne superando o ca-
nadense Vasek Pospisil por 
3 sets a 0 - com parciais de 
6/2, 6/2 e 6/4, em 1 hora e 
42 minutos.

Esta foi a 15ª vitória 
seguida de Medvedev, que 
além de abrir a temporada 
com quatro triunfos na ATP 
Cup, terminou 2020 com 
os títulos em sequência do 
Masters 1000 de Paris, na 
França, e do ATP Finals, em 
Londres. O seu próximo ri-
val será o espanhol Roberto 
Carballes, que ganhou do 
húngaro Attila Balazs por 
3 sets a 1 - parciais de 7/5, 
3/6, 6/2 e 6/1.

Rafael Nadal passa sem susto pela 
1a rodada do Aberto da Austrália
Agência Estado



Esportes

Meia do Internacional é um 
dos líderes da equipe e diz 
que momento é de muita
concentração contra o Sport
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EdEniLson
Seriedade contra 
ansiedade

O empate do Flamengo com o Red Bull 
Bragantino no domingo à noite aumentou as 
chances de o internacional se sagrar campeão 
brasileiro após 41 anos. Mas o meio-campista 
Edenílson, um dos líderes do time gaúcho, pre-
ga “seriedade contra a ansiedade” neste mo-
mento de decisão.

“Temos de controlar a ansiedade com se-
riedade neste momento. Sabemos da nossa 
responsabilidade pelo fato de o time não ga-
nhar um Brasileiro há mais de 40 anos. Mas 
não tem jogo fácil e temos de ficar atentos em 
todos os momentos”, disse Edenílson, referin-
do-se ao jogo de hoje, às 19h, contra o Sport, 
que briga contra o rebaixamento, no Beira-Rio, 
pela 35ª rodada.

Restando quatro jogos e com um ponto de 
vantagem para o vice-líder Flamengo, que já 
jogou 35 vezes, o meio-campista, autor de gols 
importantes contra Grêmio e Red Bull Braganti-
no, prefere não fazer contas. “O nosso próximo 
jogo é sempre o mais difícil. Não podemos ficar 
fazendo contas. É desta forma que o professor 
Abel (Braga, técnico) tem nos orientado. Por 
isso, temos de fazer nossa parte dentro de cam-
po e conseguir os três pontos.”

O Internacional soma 66 pontos, contra 65 
do Flamengo, 60 do Atlético-MG e 58 do São 
Paulo. Depois do Sport, o colorado gaúcho só vai 
voltar a jogar em casa na última rodada, quando 
terá pela frente o Corinthians. Antes, os adver-
sários serão os cariocas Vasco e Flamengo.

Agência Estado

JogoS dE hoJE 

n 19h
internacional x sport
n 19h15
Fortaleza x Vasco
n 21h
são Paulo x Ceará
n 21h30
Fluminense x Atlético-MG
Corinthians x Athletico-PR

Edenilson fala que não adianta 
fazer contas e sim estar bem 

concentrado nos adversários para 
seguir a caminhada ao título
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Campeonato Brasileiro mostra grande equilíbrio, mas o
internacional pode antecipar o título no próximo domingo

A edição mais equilibra-
da do Campeonato Brasi-
leiro pode conhecer o seu 
campeão neste domingo, 
com duas rodadas de ante-
cedência. o internacional 
tem a chance de desencan-
tar após 41 anos graças aos 
vacilos do vice-líder Flamen-
go e dando uma “secada” 
em Atlético-MG e são Paulo, 
com chances mínimas de 
conquistar o título.

Curiosamente, os gaú-
chos podiam entrar em cam-

po diante do sport, hoje, pela 
35a rodada, pressionados a 
vencerem para retomar a 
primeira colocação. o cená-
rio, porém, não se confirmou 
após mais um tropeço do Fla-
mengo na hora de assumir a 
liderança. os cariocas, pela 
quinta vez no Brasileirão, 
falharam na hora de, enfim, 
chegar ao topo. deste vez, 
com desperdício de inúmeras 
chances de gol e empate por 
1 a 1 com o Red Bull Bragan-
tino, no domingo.

não ultrapassaram o in-
ternacional e podem voltar a 

ficar quatro pontos atrás. o 
Flamengo, que festejou tanto 
depender apenas de si na 
rodada passada, poucos dias 
depois vê apenas os gaúchos 
com tal chancela, mesmo 
com confronto direto, no Rio 
de Janeiro, na 37a e penúlti-
ma rodada.

o técnico Rogério Ceni 
garante que a sua equipe 
jamais deixará de “lutar pelo 
título”, mas é o rival Abel 
Braga quem mais se aproxi-
ma da façanha. Para “ante-
cipar” a conquista para este 
domingo, entretanto, é ne-

cessário uma combinação 
grande de resultados.

o internacional teria de 
ganhar de sport, no estádio 
Beira-Rio, em Porto Alegre, 
e do Vasco, no domingo, no 
estádio de são Januário, no 
Rio de Janeiro, para chegar 
aos 72 pontos, além de tor-
cer contra os perseguidores.

Com 65 somados e nove 
em disputa, o Flamengo não 
alcançaria mais os gaúchos 
se perder do Corinthians 
como mandante. os gaúchos 
teriam de torcer, também, 
por uma derrapada do Atléti-

co-MG, diante de Fluminense 
ou Bahia, e que o são Pau-
lo, com 58 pontos e ainda 
cinco jogos por fazer, não 
tenha desempenho perfeito 
nos confrontos contra Ceará 
e Grêmio.

depois de emplacar nove 
vitórias seguidas, o interna-
cional pode muito bem ven-
cer seus próximos dois jogos 
no Brasileirão, contra rivais 
lutando contra a queda. E, 
como todos os concorrentes 
têm jogos duros, a esperança 
cresce em Porto Alegre para 
uma festa já neste domingo.

Agência Estado
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Tragédia no Rio de Janeiro, em 2019, matou dez jogadores adolescentes do Flamengo e deixou três feridos

Incêndio com mortes no Ninho 
do Urubu completa dois anos

O incêndio no Centro de Trei-
namento do Flamengo, o Ninho do 
Urubu, que matou dez adolescentes 
e deixou outros três feridos, com-
pletou dois anos na última segunda-
feira (8). Os atletas de base mortos 
tinham idades entre 14 e 16 anos. 
Para homenagear os jovens, cobrar 
justiça e medidas preventivas que 
impeçam outras tragédias, o Cole-
tivo Gazela Negra fez um ato na se-
gunda-feira em frente ao Centro de 
Treinamento do clube carioca, em 
Vargem Grande, na zona Oeste do 
Rio de Janeiro.

O grupo, formado por torce-
dores negros de todo o país, pede 
que o Flamengo não jogue mais 
nos aniversários da tragédia. O 
coletivo entende que o dia 8 de 
fevereiro deve ser reservado para 
homenagens e reflexão. “Levamos 
uma faixa com os dizeres ‘pela 
memória dos garotos, sem jogos 
dia 08/02’. Também pintamos 
dez estrelas [no asfalto] em ho-
menagem aos dez meninos para 
ficarem bem visíveis a todos que 
chegarem lá, jogadores, comissão 
técnica, diretoria. A intenção é 
não deixar esquecer jamais”, dis-
se um dos integrantes do Coletivo 
Gazela Negra, Rodrigo Baptista.

A assessoria de imprensa do 
Flamengo informou que a decisão 
de não haver jogos do clube no dia 8 
de fevereiro não depende do clube e 
acrescentou que o centro de treina-
mento está funcionando com toda a 
segurança possível após ter cumpri-
do exigências.

Denúncia
A Justiça fluminense aceitou a 

denúncia do Ministério Público do 
Rio de Janeiro (MPRJ) sobre o in-
cêndio no Centro de Treinamento 
do Flamengo e tornou réus os onze 
denunciados, incluindo o então pre-
sidente do clube, Eduardo Bandeira 
de Mello, no dia 20 de janeiro. Na 
denúncia, o MPRJ lista diversas ir-
regularidades cometidas pelos de-
nunciados, como descumprimento 
de normas técnicas e desobediência 
a sanções administrativas impostas 
pelas autoridades.

O Ninho do Urubu era usado 
para treinamento das categorias de 
base do clube, mas não tinha alvará 
de funcionamento. No dia 8 feverei-
ro de 2019, os contêineres estru-
turados para dormitórios pegaram 
fogo. A coordenadora cível da De-
fensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, Patrícia Cardoso, disse 
que o órgão entrou com ação cole-
tiva de indenização para as famílias 
dos rapazes mortos e os jovens que 
sobreviveram.

“Nessa ação coletiva, foi fixada 
de forma liminar uma pensão para 
as famílias e para os sobreviventes 
de R$ 10 mil. O Flamengo recorreu 
dessa decisão e, em dezembro pas-
sado, o Tribunal de Justiça cassou 
essa pensão. E nós já recorremos da 
decisão que cassou a pensão. Esta-
mos aguardando o pronunciamento 
da Justiça não só sobre os danos in-
dividuais das famílias e dos sobrevi-
ventes como sobre os danos morais 
coletivos”, afirmou a defensora.

O Flamengo informou que já 
fez acordos de indenização com oito 
famílias e com o pai de um dos joga-
dores mortos. O clube ainda está em 
negociação com a mãe de um dos 
rapazes e com a família de mais um 
dos adolescentes mortos.

Aforismo
“Todos temem a morte pela 

simples razão que nós ainda não 
experimentamos o sabor da vida. O 

homem que sabe o que é a vida nunca 
teme a morte; ele lhe dá boas-vindas.”

(Osho)

1755 — Montesquieu, filósofo francês
1829 — Papa Leão XII
1912 — Barão do Rio Branco, 
diplomata e empresário brasileiro
1939 — Papa Pio XI
1964 — Orris Soares, 
jornalista, escritor e dramaturgo (PB)
1967 — Roberto Pessoa Ramos, 
militar da Força Aérea Brasileira (PB)
2003 — José Lewgoy, ator brasileiro
2010 — Armando Falcão, 
político brasileiro
2014 — Virgínia Lane, 
atriz, cantora e vedete brasileira
2014 — Shirley Temple, 
atriz e diplomata norte-americana
2016 — Antônio Patrício de Souza 
(Toinho da Mulatinha), cordelista e cantador 
de coco (PB)

Mortes na História

Obituário
José Targino Maranhão
8/2/2021 – Aos 87 anos, 
em São Paulo (SP), por 
sequelas da covid-19. Se-
nador e ex-governador 
paraibano do MDB. Era 
o senador mais velho da 
atual legislatura. Nasceu em Araruna, no 
Agreste paraibano, em 6 de setembro de 
1933. Com 22 anos, em 1955, assumiu pela 
primeira vez o cargo de deputado estadual 
da Paraíba pelo PTB, partido que ficou até 
1967, quando mudou para o MDB. Ocupou 
o posto por quatro mandatos consecuti-
vos e saiu em 1969, no período da Ditadu-
ra Militar, quando foi cassado e perdeu os 
direitos políticos. Retornou à vida política 
em 1982, nas primeiras eleições diretas do 
país em mais de 20 anos. Foi eleito depu-
tado federal, reeleito em 1986 e em 1990. 
Foi deputado constituinte e ajudou a criar 
a Constituição Federal de 1988. Eleito vice-
governador em 1994. Eleito governador em 
1998; senador em 2002; assumiu mandato 
de governador em 2009 com a cassação de 
Cássio Cunha Lima (PSDB); em 2014, foi 
eleito senador.

Foto: Agência Senado

Renato Fechine Pimentel
8/2/2021 – Em Lauro de 
Freitas (BA). Humorista 
e cantor que estava com 
problemas no coração. A 
família suspeita que ele 
tenha sofrido um infarto, 
mas ainda não há um laudo do Instituto 
Médico Legal (IML). Era conhecido por suas 
canções irreverentes e pelo humor escra-
chado. Na Bahia, ganhou popularidade ao 
dar a voz às músicas ‘Rogério’ e ‘Bebe Ne-
gão’. Também respondia um processo por 
violência doméstica, após agredir a ex-na-
morada duas vezes em Salvador, em janeiro 
de 2018.

Foto: TV Bahia

Eugênio Ussene Mussa
8/2/2021 – Em Maputo 
(Moçambique), de covid-19. 
General chefe do Estado 
Maior das Forças Armadas 
de Defesa de Moçambique. 
Natural de Moma, província 
de Nampula, o general do Exército foi empos-
sado no cargo de chefe de estado no dia 20 de 
janeiro deste ano. Estava internado no Hospi-
tal Central de Maputo. (HCM).

Foto: Divulgação

Márcio de Sousa Moreira
7/2/2021 – Aos 46 anos, 
em João Pessoa (PB), de co-
vid-19. Farmacêutico coor-
denador da Farmácia do 
Hospital Padre zé, na capi-
tal paraibana. Estava inter-
nado desde 26 de janeiro. Tinha diabetes e 
era hipertenso.

Foto: TV Cabo Branco

Ron Wright
7/2/2021 – Aos 67 anos, em 
Dallas (Estados Unidos), de 
covid-19. Congressista repu-
blicano, o primeiro membro 
do Capitólio dos Estados Uni-
dos a ser vítima do vírus. O 
texano recebeu tratamento contra o câncer nos 
últimos anos. Em 21 de janeiro, anunciou que 
havia dado positivo para covid-19.

Foto: Divulgação

Edgley Queiroga
4/2/2021 – Aos 42 anos, em 
Campina Grande (PB), de 
covid-19. Sargento da Polí-
cia Militar. Era atleta, dispu-
tava diversas maratonas e 
realizava um trabalho junto 
à rede de educação com o Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas (Proerd), em Boa 
Vista, na região de Campina Grande.

Foto: Reprodução

Fernando Barbosa (Barba)
4/2/2021 – Aos 49 anos, em 
São Paulo (SP), de covid-19. 
Músico fundador do grupo 
Barbatuques, grupo brasi-
leiro de percussão corporal 
criado em 1995, idealizado 
por ele que, em 2019, lançou sua autobiogra-
fia chamada ‘A Vida Começava Lá: Uma Histó-
ria de Repercussão Corporal’. À época do lan-
çamento, ele estava se recuperando de uma 
extração de um tumor cerebral que ocorreu 
em 2017.

Foto: Instagram

Nelito Nonato Dornelas
3/2/2021 – Aos 58 anos, 
em Uberlândia (MG), víti-
ma da covid-19. Padre da 
Paróquia São João XXIII, 
no Bairro Vila dos Montes, 

Foto: Redes Sociais

Luiz Fernando
Mussolini Júnior
3/2/2021 – Aos 74 anos, 
em São Paulo (SP), de pro-
blemas cardíacos. Advoga-
do, contabilista e profes-
sor. Atuava como advogado 
do escritório Mussolini e de Martin Socieda-
de de Advogados. Também era o juiz mais 
antigo do Tribunal de Impostos e Taxas de 
São Paulo, compondo a Câmara Superior da 
Corte, e professor de Direito Tributário da 
Fundação Escola de Comércio Alvares Pen-
teado (Fecap).

Foto: Conjur

Regina Modesti Hang
3/2/2021 – Aos 82 anos, 
em São Paulo (SP), após 
complicações da covid-19. 
Mãe do empresário Luciano 
Hang, dono da rede de lojas 
Havan. Ela sempre partici-
pava das inaugurações das lojas Hang ao lado 
do filho. Hang – negacionista e bolsonarista 
–, sua mulher, Andréa, e seus três filhos tam-
bém se contaminaram com a covid-19 e já se 
recuperaram.

Foto: Divulgação

José Calixto Ramos
3/2/2021 – Em Recife (PE), 
de parada cardíaca. Líder 
sindicalista que presidiu a 
Nova Central Sindical dos 
Trabalhadores (NCST), fun-
dada em 29 de junho de 
2005, e foi o primeiro a ocupar o cargo. Em 
2008, foi eleito presidente da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
(CNTI). Também foi ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) e membro do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social (CDES).

Foto: Reprodução

Maria Andrea Gaspar
4/2/2021 – Aos 93 anos, 
em Lisboa (Portugal), de co-
vid-19. Cantora lírica vivia 
na Casa do Artista na capital 
portuguesa. Ela é a terceira 
vítima do surto do novo co-
ronavírus que atinge a instituição localizada 
em Lisboa. Antes já tinham morrido as atrizes 
Cecília Guimarães e Adelaide João.

Foto: Instagram

Trisha Noble
23/1/2021 (divulgado no 
dia 4/2/2021) – Aos 76 
anos, vítima de complica-
ções de um mesotelioma, 
tumor nos tecidos que re-
vestem o coração, pulmão e 
estômago. Atriz australiana que ficou conheci-
da ao interpretar a mãe de Pamdé na franquia 
‘Star Wars’. Começou a carreira como cantora 
nos anos de 1960. Fez o papel de Jobal Naber-
rie, a mãe da Padmé de Natalie Portman, em 
dois filmes da franquia.Estrelou séries como 
‘Executive Suite’ e ‘Strike Force’.

Foto: Divulgação

Mike Henry
8/1/2021 (divulgado no 
dia 4/2/2021) – Aos 84 
anos. Ex-jogador de fute-
bol americano e ator co-
nhecido por interpretar 
Tarzan em filmes na déca-
da de 1960. Há anos lidava com o Parkinson 
e com uma encefalopatia traumática crô-
nica, decorrentes de traumas sofridos na 
cabeça durante sua atuação na NFL como 
linebacker. Atuou como o personagem das 
selvas nos filmes ‘Tarzan e o Vale do Ouro’ 
(1966), ‘Tarzan e o Grande Rio’ (1967) e 
‘Tarzan e o Menino da Selva’ (1968). Tam-
bém participou de outras dezenas de fil-
mes, incluindo os três longas da saga ‘Desta 
Vez te Agarro’.

Foto: Paramount Pictures

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

em Governador Valadares (MG). Era querido 
e respeitado pela população das periferias 
e áreas ribeirinhas, atingidas pela lama que 
desceu pelo Rio Doce com o rompimento da 
Barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 
2015. Foi presidente da Cáritas Diocesana e 
atuava junto às pessoas em situação de rua. 
Apoiava indígenas da Aldeia dos Pataxós. 
Também foi assessor da CNBB junto às Pas-
torais Sociais, Articulador da ‘5ª Semana So-
cial Brasileira’ e integrande do Conselho Na-
cional de Segurança Nutricional e Soberania 
Alimentar (Consea).

Mary Wilson
8/2/2021 – Aos 76 anos, 
em Las Vegas (Estados Uni-
dos), de causa não divul-
gada. Uma das cantoras da 
formação original das Su-
premes. Wilson, Diana Ross 
e Florence Ballard foram a primeira formação 
do The Supremes. O grupo foi formado em 
1959, quando Wilson tinha 15 anos de idade. 
Ela ficou com o grupo até que ele foi oficial-
mente dissolvido pela Motown em 1977.

Foto: EspaçoPB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o pro-
cedimento Pregão Presencial n° 00002/2021, para locação de softwares destinados as diversas 
Secretarias Municipais e ADJUDICO o seu objeto à empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA 
LTDA ME, com o valor mensal de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e valor global de R$ 37.200,00 
(trinta e sete mil e duzentos reais), conforme itens na proposta de preços. 

Aguiar - PB, 09 de Fevereiro de 2021.
Manoel, Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade Tomada 
de Preços  nº  00005/2021,  do tipo menor preço global, a contratação de empresa regularmente 
constituída prevista neste edital e entidades associativas de classe para execução de serviços de 
limpeza urbana nas artérias da zona urbana do município de 

Aguiar, cuja abertura será no dia 26.02.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, centro - Aguiar--PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura 
Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 09 de fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 

00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO/
RECURSOS FEDERAIS. 02.010 – GABINETE DO PREFEITO: 04.122.0002.2004; MANUT DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E RECEITA MUNICIPAL: 04.129.0002.2006/04.129.0002.2007; 2.050 – SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS E LAZER: 12.361.0005.2012/12.361.0005.2013/12.36
1.0028.2018/12.361.0030.2030; 02.070 – SECRETARIA DE CIDADANIA, TRABALHO, ASSISTÊN-
CIA SOCIAL E JURÍDICA: 08.244.0033.2035; 02.080 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 15.452.0022.2044; 26.782.0007.2049; 02.090 – SECRETARIA 
DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RURAL: 20.608.0011.2052; 02.110 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 08.244.0033.2059; 08.244.0033.2062; 08.244.0033.2063 
03.000 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.0012.2066/ 10.302.0012.2067; 10.301.0012.2069/ 
10.302.0012.2070/ 10.301.0012.2079/ 10.302.0012.2080/ 10.302.0012.2086; ELEMENTO DE DES-
PESA: 33903099 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00004/2021 - 09.02.21 
- IVETE MELO DA SILVA LTDA (POSTO SANTA SOPHIA LTDA) - R$ 589.449,35; Fundo Municipal 
de Saúde de Araruna CT Nº 10004/2021 - 09.02.21 - IVETE MELO DA SILVA LTDA (POSTO SANTA 
SOPHIA LTDA) - R$ 589.449,35.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00001/2021 
Aos 09 dias do mês de Fevereiro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00001/2021 que 
objetiva o registro de preços para: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO 
DE PREÇOS, VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MU-
NICIPAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 
ARARUNA – PB, PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO DE 2021; resolve registrar o preço 
nos seguintes termos: Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ nº 16.403.132/0001-02; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
ARARUNA - CNPJ nº 11.667.845/0001-51.A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 
12 (doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. Integram 
esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00001/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas 
vencedoras do referido certame: IVETE MELO DA SILVA LTDA (POSTO SANTA SOPHIA LTDA). 
CNPJ: 24.259.320/0001-29.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4. Valor: R$ 1.178.898,70. A referida ATA, encontra-se 
em seu inteiro teor, disponibilizada no Portal da Prefeitura Municipal de Araruna/PB.

Araruna - PB, 09 de fevereiro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche 
Municipal, Programas Federais e demais setores da Administração Municipal; ADJUDICO o seu 
objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 38.271,00; HOSANAN 
ARAUJO BARBOSA - R$ 145.881,00; JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 191.046,50; M 
V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 48.875,50.

Arara - PB, 28 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas 
Federais e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS 
LTDA - R$ 38.271,00; HOSANAN ARAUJO BARBOSA - R$ 145.881,00; JOSE FHILLYPE DOS 
SANTOS BRITO - R$ 191.046,50; M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 48.875,50.

Arara - PB, 28 de Janeiro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de 
Material Elétrico Para Iluminação Publica deste Municipio; ADJUDICO o seu objeto a: CENTER LED 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 3.318,00; INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 
LTDA - R$ 849,00; LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA 
LTDA - R$ 35.365,00.

Arara - PB, 28 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de Material 
Elétrico Para Iluminação Publica deste Municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 3.318,00; 
INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - R$ 849,00; LUMINOZA COMERCIO DE 
MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 35.365,00.

Arara - PB, 01 de Fevereiro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, Merenda Escolar, Creche Municipal e 
demais setores da Administração Municipal; ADJUDICO o seu objeto a: GUVA ALIMENTOS LTDA 
- R$ 75.825,00; M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 220.960,00.

Arara - PB, 28 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Aquisições Par-
celadas de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do 
Hospital Municipal e as secretarias deste Município; ADJUDICO o seu objeto a: C DE FERREIRA E 
CIA LTDA - R$ 3.000,00; INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 555,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 8.759,00; M V ROCHA 
DE CARVALHO EIRELI - R$ 21.193,30; PAULO PONTES DA SILVA - R$ 2.489,00; ROSILENE 
TONATTO SPAZZINI - R$ 485,00.

Arara - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, Merenda Escolar, Creche Municipal 
e demais setores da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GUVA ALIMENTOS LTDA - R$ 75.825,00; M V ROCHA DE 
CARVALHO EIRELI - R$ 220.960,00.

Arara - PB, 01 de Fevereiro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital 
Municipal e as secretarias deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: C DE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 3.000,00; INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 555,00; JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO - R$ 8.759,00; M V ROCHA DE CARVALHO EIRELI - R$ 21.193,30; PAULO PONTES 
DA SILVA - R$ 2.489,00; ROSILENE TONATTO SPAZZINI - R$ 485,00.

Arara - PB, 09 de Fevereiro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisições 
Parceladas de Medicamentos Psicotrópicos, para atender ao Programa Farmácia Básica deste 
Município; ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMA-
CÊUTICOS LTDA - R$ 89.558,00; ANGELA PATRICIA REIS E SILVA - R$ 14.688,00; COMERCIAL 
DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. – ME - R$ 780,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 38.658,00; 
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 7.000,00; 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 6.016,00; PHOSPODONT LTDA - R$ 1.350,00.

Arara - PB, 08 de Fevereiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos Psicotrópicos, para atender ao Programa Farmácia Básica deste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A COSTA 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 89.558,00; ANGELA 
PATRICIA REIS E SILVA - R$ 14.688,00; COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA. 
– ME - R$ 780,00; DROGAFONTE LTDA - R$ 38.658,00; PANORAMA COMERCIO DE PRODU-
TOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - R$ 7.000,00; PHARMAPLUS LTDA - R$ 6.016,00; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 1.350,00.

Arara - PB, 09 de Fevereiro de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2021

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 DV00009/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 
PSICOTRÓPICOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RN 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 16.999,20.

Belém - PB, 27 de Janeiro de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

PSICOTRÓPICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. DOTAÇÃO: 
02.07 SECRETARIA DE SAÚDE 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10 302 1007 
2073 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS 503 3.3.90.30 00 
211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 504 3.3.90.30 00 214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 10 
301 1008 2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 708 3.3.90.30 00 
211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 709 3.3.90.32 00 001.0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10 302 1007 2159 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – SAMU 192 790 3.3.90.30 00 214.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
10 302 1007 2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – 
MAC 945 3.3.90.30 00 214.0000 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 27/02/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00011/2021 - 27.01.21 - RN COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - R$ 16.999,20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE REALINHAMENTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNCIMENTO PARCELADO DE COM-

BUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. ADITAMENTO: Realinhamento de 
preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00003/2021 
- POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAGITÁRIO LTDA - 1º Aditivo - acréscimo médio de 1,74% - equi-
valente a R$978,75. O valor atual consolidado passa para R$ 57.318,75. ASSINATURA: 08.02.21.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS 
MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DR. CLÓVIS 
BEZERRA, FARMÁCIAS BÁSICAS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2021. Abertura da sessão publica: 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 Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 005/17; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
bananeiras.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 09 de Fevereiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO DE COMRA E VENDA Nº 038/2021

Inexigibilidade nº001/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Eureka - So-
luções Pedagógicas Ltda, CNPJ: 06.982.873/0001-23. Valor total: R$ 300.942.10 (Trezentos e 
três mil, novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos).Objeto: Prestar fornecimento de kits 
didáticos para a melhoria de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, com vistas à melhoria 
do desempenho na Prova Brasil de estudantes do Ensino Fundamental do 2º ao 9º ano da rede 
municipal de ensino do Município de Coremas/PB, conforme declaração de exclusividade emitida 
pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) e aprovado pelo Conselho do Município.Fonte de recursos: 
Recursos próprios do M. de Coremas (Ordinários). Dotação: 02.04 Secretaria de Educação, 12 
361 3009 2011 Manter o aluno do ensino fundamental melhor assistido, 111 Receitas de Impostos 
e de Transferência de Impostos - Educação, 0302 3390.32 00 111 Material, bem ou serviço pra 
distribuição gratuita, conforme QDD/2021. Vigência: Até 30/06/2021. Partes: Francisca das C. A. de 
Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Marco Antônio CesereSaliba (Pela contratada).

Coremas/PB, 01 de fevereiro de 2021.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº201/2020

Dispensa de Licitação PV nº 038/2020. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada: 
Futura Consultoria e Serviços Eireli, CNPJ: 12.359.017/0001-19.Valor total: R$ 45.000,00 (Quarenta 
e cinco mil reais).Objeto:Prestar serviços especializada naformação com rotas para implantação 
do ensino hibrido na educação infantil e fundamental (Ministrar um curso com carga horaria de 120 
horas/aulas para todos os profissionais aptos que atuam na área da educação) do município de 
Coremas/PB,fundamentado no Art. 1º inciso I, letra a) da |Lei Federal Nº 14.065, de 30/09/2020, 
conforme tremo de referência.). Fonte de Recursos: Próprios do Município de Coremas (Ordinários).
Dotação: 02.04. Secretaria de Educação, 12 122 3008 2010 Manutenção das atividades da Secre-
taria de Educação, 3390.39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica;Dotação: 12 361 3009 
2017 Capacitar Recursos Humanos a serviço do Ensino fundamental, 3390.39 Outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica;Dotação: 12 366 3011 2024 Manutenção do Programa Educação Jovens 
e Adultos – EJA, 33.90.39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, 12 361 3009 2029;Dota-
ção: Manutenção das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas) 40%, 33.90.39 Outros 
serviços de terceiros - pessoa jurídica, conforme QDD/2020, ficando automaticamente incorporadas 
as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.Vigência:Até 
30/03/2021. Partes Contratantes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Huan 
C. T. de S. M. de Gusmão, CPF nº 082.204.624-50 (Pela contratada).

Coremas/PB, 30 de dezembro de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO PV Nº 038/2020
A Prefeita Constitucional do Município de Coremas/PB, 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 PV nº 038/2020, que objetiva: Contratação de direta 
da pessoa jurídica: Futura Consultoria e Serviços Eireli, CNPJ: 12.359.017/0001-19, para prestar 
serviços especializada naformação com rotas para implantação do ensino hibrido na educação 
infantil e fundamental (Ministrar um curso com carga horaria de 120 horas/aulas para todos os 
profissionais aptos que atuam na área da educação) do município de Coremas/PB,fundamentado 
no Art. 1º inciso I, letra a) da Lei Federal Nº14.065, de 30/09/2020, conforme tremo de referência.
Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu objeto a: Futura Consultoria e Serviços 
Eireli, CNPJ: 12.359.017/0001-19, com o valor total de R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais).

Coremas/PB, 28 de dezembro de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 08:00 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 medicamentos éticos, similar e genérico 
com maior pecentual de desconto sobre a tabela ABC FARMA para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde do Municipio de Bom Jesus. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1009. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 09 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ITENS DE DECORAÇÃO PARA O GABINETE DA PRE-
FEITA CONFORME SOLICITAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ROZANGELA CLAUDINO DANTAS MOREIRA - R$ 14.762,00.

Bom Jesus - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00002/2021

Na publicação do AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021 no Diário 
Oficial do Estado da Paraíba do dia 03/02/2021, Nº 17.293, Página 13, devido à erro de digitação se 
faz necessária esta retificação. Onde se lê: às 13:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021 Leia-se: 
às 13:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021.

Barra de Santa Rosa - PB, 08 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor rural para alimentação escolar. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 03 de Março de 2021, na sala 
da referida comissão, sediada na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 09 de Fevereiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

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

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para serviços de confecção de Talões da Zona Azul; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 
JUNIOR 01159557470 - R$ 6.000,00.

Campina Grande - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de confecção de Talões da Zona Azul. FUN-

DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 33.90.39 99 – 1001 – Outros serviços 
de serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/05/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00008/2021 - 
08.02.21 - NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 6.000,00.

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de confecção de Talões da Zona Azul. FUN-

DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 33.90.39 99 – 1001 – Outros serviços 
de serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 08/05/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00008/2021 - 
08.02.21 - NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 6.000,00.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
 - PROCON - DE CAMPINA GRANDE – PB 

  RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-INEXIGIBILIDADE 
Nº 01.002/2021

NOS TERMOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DA RESPECTIVA EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
QUE INSTRUI O PROCESSO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFE-
RENTE A INEXIGIBILIDADE Nº 01.002/2021/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº01.002/2021,QUE 
OBJETIVA: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRANDE - PARAÍBA; RATIFICO O CORRESPONDENTE 
PROCEDIMENTO E ADJUDICO O SEU OBJETO A: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELEGRAFOS-R$120.000,00,CAMPINA GRANDE-PB,04/02/2021. RIVALDO RODRIGUES CAVAL-
CANTE JR, COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE–PB.

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS
 - PROCON - DE CAMPINA GRANDE – PB

 EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
Nº 01.002/2021

OBJETO: CONTRATO MÚLTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 
DIFUSOS-PROCON DE CAMPINA GRANDE-PARAÍBA.FUNDAMENTO LEGAL: INEXIGIBILIDADE 
Nº 01.002/2021/ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.002/2021.DOTAÇÃO: INSTITUCIONAL: 
10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS. FUNCIONAL: 14 422 
1003 2132 - ATENÇÃO AO CONSUMIDOR. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.RECURSO: 1001 - RECURSOS PRÓPRIOS.
VALOR R$ 120.000,00. VIGÊNCIA: 60 (SESSENTA) MESES. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON DE CAMPINA GRANDE - PB E: 
CT Nº 01.002/2021-CSL-04/02/2021-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-
-VALOR: R$ 120.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 00024/2018 PARTES: STTP 

/ ALFA PRINT LOCAÇÕES LTDA. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CON-
TRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00001/2018/STTP, COM FULCRO NO ART 
57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR / 
ALFA PRINT LOCAÇÕES LTDA. ASSINATURA: 01/02/2021.CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR 
/ Superintendente - STTP

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

CAMPINA GRANDE 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços de Contratação de Empresa Especializada no Serviço de Link 
dedicado de acesso À Internet por Meio de IP Fixo, Com Velocidade Mínima Garantida de 100 (Cem) 
Mbps (Megabits Por Segundo), Visando Acessos Permanentes e Completos de Conexão Para Aten-
der as Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba. FUNDAMENTO 
LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00045/2020, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00083/2020, realizado pelo 
Prefeitura Municipal de Campina Grande. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 04.122.2001.2092 – 
3390.39.00 – 1001. VIGÊNCIA: até 09/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendência de 
Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: CT Nº 00009/2021 - 09.02.21 - AGILNET 
SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - R$ 16.799,76.

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

CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS 

Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: Prestação de Serviços de Contratação de Empresa Especializada 
no Serviço de Link dedicado de acesso À Internet por Meio de IP Fixo, Com Velocidade Mínima 
Garantida de 100 (Cem) Mbps (Megabits Por Segundo), Visando Acessos Permanentes e Comple-
tos de Conexão Para Atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado 
da Paraíba; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: AGILNET SERVICOS DE 
INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - R$ 16.799,76.

Campina Grande - PB, 08 de Fevereiro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 Nº 00053/2019

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de Construção de 01 (um) CAMPO DE FUTEBOL, localizado no Distrito de Logradouro, 
Município de Cacimba de Dentro/PB, objeto do Contrato de Repasse Nº 1048379-41 - CONVÊNIO 
Nº 862700/2017-ME/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA 
SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00053/2019 - Tomada de Preços nº 00006/2019. VIGÊNCIA: 
de 31/12/2020 até 31/05/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO 
MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO E FEDERAIS - Contrato de Repasse Nº 1048379-41 - 
CONVÊNIO Nº 862700/2017-ME/CAIXA (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTOS - EDUCAÇÃO /RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OU-
TROS). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e FC - FERNANDES 
CARVALHO CONSTRUTORA LTDA. DATA DE ASSINATURA: 29/12/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 00083/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) PORTAIS NAS SAÍDAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO, SENDO 01 (UM) NA SAÍDA PARA ARARUNA E 01 (UM) NA SAÍDA PARA SOLÂNEA, 
objeto do Contrato nº: 1055983–51 – MINISTÉRIO DO TURISMO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 e 
também de acordo com a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00083/2020 - Tomada 
de Preços nº 00006/2020. VIGÊNCIA: 31/12/2020 até 30/04/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 
2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS 
– Contrato nº: 1055983–51 – MINISTÉRIO DO TURISMO (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANS-
FERÊNCIA DE CONVÊNIOS – OUTROS). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB e FM SERVIÇOS LTDA. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2020. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 00113/2019

OBJETO Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: YOYO MOREIRA; 
SEVERINO CÂMARA; ALEXANDRE JOSÉ MONTEIRO LINS FILHO; SANTINHA FIALHO MO-
REIRA; POSSIDÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e DR. PEDRO TARGINO MOREIRA FILHO, 
localizadas na Zona Urbana do Município de Cacimba de Dentro/PB, objeto do CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1045107-61/2017 - CONVÊNIO Nº 862208 - MINISTÉRIO DAS CIDADES. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato 
nº 00113/2019 - Tomada de Preços Nº 00010/2019. VIGÊNCIA: de 31/12/2020 até 31/05/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB E FEDERAIS - CONTRATO DE REPASSE Nº 1045107-61/2017 - CONVÊNIO 
Nº 862208 - MINISTÉRIO DAS CIDADES (RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIOS - OUTROS). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO/PB e 
FM SERVIÇOS LTDA - ME. DATA DE ASSINATURA: 30/12/2020. 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

 EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 00075/2020

OBJETO Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 
serviços de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS: ANTÔNIO EURIQUES VASCONCELOS, 
BENJAMIN GOMES MARANHÃO, RUA DA GRAMA, SIMPLICIANO HIPÓLITO RIBEIRO e TRA-
VESSA FRANCISCO XAVIER DE MACEDO - TRECHO 01 e 02, localizadas na Zona Urbana do 
Município de Cacimba de dentro - PB, objeto do Contrato nº: 1069347-34 - SICONV nº 896659/2019 
- MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 – Lei Federal 
8.666/93 - CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS – Contrato nº 00075/2020- TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00007/2020. VIGÊNCIA: de 04/12/2020 até 04/04/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 - 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB E FEDERAIS - Contrato 
nº: 1069347-34 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (RECURSOS ORDINÁRIOS/
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS). PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA 
DE DENTRO/PB e TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI. DATA 
DE ASSINATURA: 04/12/2020. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021
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 001/2021, 
que objetiva: Contratação direta da pessoa jurídica Eureka - Soluções Pedagógicas Ltda, CNPJ: 
06.982.873/0001-23, para prestar fornecimento de kits didáticos para a melhoria de proficiência 
em Língua Portuguesa e Matemática, com vistas à melhoria do desempenho na Prova Brasil de 
estudantes do Ensino Fundamental do 2º ao 9º ano da rede municipal de ensino do Município de 
Coremas/PB, conforme declaração de exclusividade emitida pela CBL (Câmara Brasileira do Livro) 
e aprovado pelo Conselho do Município. Ratifico o correspondente procedimento e Adjudico o seu 
objeto a pessoa jurídica:Eureka - Soluções PedagógicasLtda, CNPJ: 06.982.873/0001-23, com o 
valor total de R$ 300.942.10 (Trezentos e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos).

Coremas/PB, 22 de janeiro de 2021.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00008/2021, 
onde se lê: “dia 15 de Março de 2019”; leia-se: “dia 19 de fevereiro de 2021”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Juviniano Gomes de Lima, 
SN - Centro - Damião - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 

Damião - PB, 08 de Fevereiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada 
de Medicamentos para a Farmácia Básica e Fundo Municipal de Saúde. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 08 de Fevereiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0082/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI.
Objeto: Prorrogar por mais 04 (quatro) meses o prazo previsto na cláusula sétima do contrato 

nº0082/2020-CPL, contado a partir do dia 21.01.2021 até o dia 21.05.2021.
Tomada de Preços  nº: 0005/2020
Data da Assinatura do aditivo: 20 de janeiro de 2021.

SIMONE AZEVEDO SANTOS CASADO
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 23 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 01 veículo 
para atendimento a demandas da Secretaria de Agricultura Agropecuária e Pesca até dezembro 
de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,09 de fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 09h00min, do dia 23 de fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS’S, CAP’S AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício de 2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
TERCEIROTERMO ADITIVO DE PRAZO

QUINTO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 07.2019.

OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 
Termo de Contrato de nº 420/2019 datado de 03/10/2019 e com término de vigência em 03/10/2020 
e ao Primeiro Aditivo com vigência até 04/12/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência até 
05/02/2021, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo 
pertinente para Reformas e Ampliações das Escola Municipal Raimundo Asfora no Bairro Clovis 
Bezerra e da Escola Municipal Raimunda Ribeiro da Silva no São José.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-18- VICTOR 
MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 03/02/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 06/04/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
IN00005/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021, 
que objetiva a prestação de serviços técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de 
natureza singular e especializados na área de direito Administrativo Municipal, dispondo de pro-
fissionais gabaritados no acompanhamento jurídico e elaboração de defesas administrativas junto 
aos Tribunais de Contas, bem como acompanhamento e defesas de processos em tramitação no 
2º grau da justiça estadual, federal e tribunais superiores  RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 
25.408.506/0001-65, R$ 121.000,00 – Cento e Vinte e Hum Mil Reais.

Guarabira - PB, 28 de Janeiro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA 

E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DISPONDO DE PROFISSIONAIS GABARITADOS NO 
ACOMPANHAMENTO JURÍDICO E ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS EM 
TRAMITAÇÃO NO 2º GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRIBUNAIS SUPERIORESB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS Dotação consignada no orçamento vigente – Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Fevereiro a Dezembro de 2021 
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e CAVALCANTI & CRUZ 
ADVOGADOS ASSOCIADOS – CNPJ: 25.408.506/0001-65 - CT Nº 00020/2021 – 28.01.2021 - R$ 
121.000,00 – Cento e vinte e Hum Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação dos serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Fundo Municipal de 
Saúde de Guarabira, de natureza singular e especializada, sob sua exclusiva responsabilidade 
técnica, na área do Direito Público, mediante o acompanhamento de processos judiciais e/ou 
administrativos junto ao TCE/PB, MPPB e TCU. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Lici-
tação nº IN00006/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 16.00 - Fundo Municipal de Saúde 
- Secretaria de Saúde – Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – Elemento de despesa 
- 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: Fevereiroa Dezembro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA e LINCOLN 
MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 31.773.137/0001-02 - CT Nº 
00021/2021 – 28.01.2021 - R$ 66.000,00 – Sessenta e seis Mil Reais.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2021.
OBJETO: Prestação dos serviços de assessoria e consultoria jurídica ao Fundo Municipal de 

Saúde de Guarabira, de natureza singular e especializada, sob sua exclusiva responsabilidade 
técnica, na área do Direito Público, mediante o acompanhamento de processos judiciais e/ou 
administrativos junto ao TCE/PB, MPPB e TCU.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestora.
RATIFICAÇÃO: Gestora, em 28.01.2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00006/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2021, que objetiva a Prestação dos serviços de assessoria e consultoria jurídica ao 
Fundo Municipal de Saúde de Guarabira, de natureza singular e especializada, sob sua exclusiva 
responsabilidade técnica, na área do Direito Público, mediante o acompanhamento de processos 
judiciais e/ou administrativos junto ao TCE/PB, MPPB e TCU, período compreendido de Janeiro 
a Dezembro de 2021. RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
LINCOLN MENDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ Nº 31.773.137/0001-02, 
R$ 66.000,00 – Sessenta e seis Mil Reais.

Guarabira - PB, 28 de janeiro de 2021
HARLLANE HERCULANO MARINHO

 Gestora

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 03 (três) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00018/2019 datado de 15/10/2019 e com término de vigência em 15/10/2020 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 31/12/2020, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE 
PÚBLICA, PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E OUTROS.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
– ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI. CONTRATADA: FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS - 
ME – CNPJ: 15.668.903/0001-12- FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS

JUSTIFICATIVA: Em virtude do serviço contábil ser prestado de forma continuada, sendo neces-
sário a sua prorrogação para que o Instituto não sofra solução de continuidade.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 29/12/2020
VALOR ADITIVADO: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/03/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI 
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 004/2021, do tipo Menor Preço, objetivando o contratação de serviços de horas de trator 
de corte para aração de terras de plantio dos agricultores na zona rural do Município de Gurjão. 
Data de Abertura: 23/02/2021 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.
br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 09 de fevereiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 005/2021, do tipo Menor Preço, objetivando a Aquisição de Kits Escolares para distribuição aos 
alunos da rede de Ensino Municipal. Data de Abertura: 23/02/2021 às 11:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 09 de fevereiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, convoca as 

empresas ABÍLIO FERREIRA LIMA EIRELI – EPP cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57, 
F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI cadastrada no CNPJ nº 20.284.072/0001-15 e a em-
presa DEL ENGENHARIA – ME cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33, para abertura dos 
envelopes de HABILITAÇÃO, no dia 19.02.2021 as 08:30 Hrs, o não comparecimento de nenhum 
representante das empresas convocadas será facultada a abertura pela Comissão de Licitação e 
publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 08 de Fevereiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Comissão Permanente de Licitação, convoca a em-

presa JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 08.686.945/0001-10, localizada no 
endereço na Rua Manoel Lima, 01, Centro, São José da Lagoa Tapada - PB, para assinar ORDEM 
DE INÍCIO DE SERVIÇO com a construção e implantação de melhorias habitacional para controle 
da doença de chagas – MHCDC, com substanciada na reconstrução de 07 (sete) unidades habita-
cionais em domicílios situados nas localidades Cajazeiras e Piranhas no município de Ibiara – PB, 
de acordo com a lista de benecifiários, atendendo ao convênio FUNASA/MUNICIPIO DE IBIARA 
Nº CV 0500/2017, referente a Tomada de Preços 00005/2020, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Ibiara-PB, 08 de Fevereiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da Comissão Permanente de Licitação, convoca a 

empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, cadastrada no CNPJ Nº 
13.777.403/0001-93, localizada no endereço Rua Boa Ventura Rocha, 08, Centro, Sousa - PB, 
para assinar ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO com a construção de conjunto sanitário domiciliar, 
ação melhorias sanitárias domiciliares (MSD), no total de 40 conjuntos em diversas localidades na 
zona rural do município de Ibiara – PB, atendendo ao convênio FUNASA/MUNICIPIO DE IBIARA 
N° CV 0846/2017, referente a Tomada de Preços 00004/2020, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.

Ibiara-PB, 08 de Fevereiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados, que foi considerada INABILITADA a empresa 
TOLENTINO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP, cadastrada no CNPJ 
n° 08.601.197/0001-26, deixando de atender o item 7.2.8 do edital. Abre-se vistas aos interessados 
do inteiro teor da decisão. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no en-
dereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Fevereiro de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados que foram  HABILITADAS, as empresas: PERIVALDO ALVES 
SOUZA EIRELI – ME cadastrada no CNPJ Nº 20.514.305/0001-29 e a empresa CONSULTÓRIO 
MÉDICO AV MED LTDA cadastrada no CNPJ N° 37.244.146/0001-20. Abre-se vistas aos interessa-
dos do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, ficam convocadas as empresas 
HABILITADAS, para abertura dos envelopes de Propostas de Preços, no dia 22.02.2021 as 09:00 
horas. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Fevereiro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de material 
de expediente, cuja abertura será no dia 01.03.2021 às 08:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, ,09 de Fevereiro de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00005/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de gêneros alimentícios 
, cuja abertura será no dia 01.03.2021 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, ,09 de Fevereiro de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00006/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de material de limpeza 
, cuja abertura será no dia 01.03.2021 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, ,09 de Fevereiro de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00007/2021, do tipo menor preço por item, para locação de veículos, cuja abertura 
será no dia 01.03.2021 às 15:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, ,09 de Fevereiro de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00008/2021, do tipo menor preço por item, para confecção de próteses dentarias, 
cuja abertura será no dia 01.03.2021 às 16:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, ,09 de Fevereiro de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00002/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de combustíveis e derivados, para abastecimento da 
frota de veículos da Prefeitura de Juarez Távora, e veículos locados, no dia 24/02/2021 às 8:15 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 23/02/2021.

 Juarez Távora(PB), 9 de fevereiro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00003/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a aquisição de peças para tratores e máquinas, para manutenção 
das máquinas e tratores pertencentes Prefeitura de Juarez Távora no dia 24/02/2021 às 10:15 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 23/02/2021.

 Juarez Távora(PB), 9 de fevereiro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00004/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE, objetivando a contratação de empresa especializada, para prestação de ser-
viços mecânicos na manutenção da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Juarez Távora,  no 
dia 24/02/2021 às 11:30 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 23/02/2021.

 Juarez Távora(PB), 9 de fevereiro de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

 ESTADO DA PARAÍBA
  PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2021 – SEDEC  

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Secretaria de Administração, no uso de suas 
atribuições, torna público o presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO, conforme SENTENÇA JUDI-
CIAL- PROCESSO Nº 0817215-51-2015.8.15.2001, conforme anexo único, para ocupar o cargo 
de SUPERVISOR ESCOLAR,  Edital nº 01 de 08 de novembro de 2013, homologado através da 
portaria nº 229/2014, para posse, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, 
(artigo 36 da Lei 2380/79 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município)  com o que segue: 

1 - Realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional
O candidato deverá comparecer à Junta Médica Municipal, situada na rua Francisca Moura, 

395, Centro, das 8:00 às 12:00 horas, fone 3222.6624, ou “in loco”, após agendamento prévio, para 
realização da inspeção médica/exame médico pré-admissional  munido dos resultados dos exames 
abaixo relacionados, que poderão ser realizados em serviços públicos ou privados:  

a) Hemograma;
b) Glicemia;
c) ECG *;
d) Avaliação Cardiológica *;
e) Raio X de tórax PA *;
f) Audiometria;
g) Exame oftalmológico *;
h) Sanidade Física e Mental *;
* Obs: ECG e Raio X do tórax com laudo, avaliação cardiológica realizada por cardiologista, exame 

oftalmológico realizado por oftalmologista, Sanidade mental realizada por psiquiatra e Sanidade 
física realizado por qualquer especialidade.

2 - De posse do exame médico pré-admissional fornecido pela Junta Médica Municipal o Professor 
deverá se apresentar na Divisão de Posse – DIPOC da Secretaria da Administração - SEAD, situada 
na Avenida Diógenes Chianca, n° 1777, Água Fria, Centro de Administração Municipal – CAM, (83) 
98645-8717, das 8:00 às 12:00 e 13:00 as 17:00 horas, para investidura no cargo público, munido 
dos seguintes documentos, (original e cópia):

a) Registro de Identidade – RG;
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c) Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição;
d) Documentos militar para o sexo masculino;
e) Carteira do PIS ou PASEP (se já teve emprego anterior);
f) Carteira de Trabalho (CTPS);
g) Comprovante de residência;
h) Diploma;
i) Certidão de Casamento;
j) Registro de nascimento de filhos (s) menor (es) de 14 anos e/ou portadores de deficiência ;
k) Duas ( 2) foto 3x4 recente, uma para Junta Médica;
l) Conta bancária – Banco BRADESCO
m) Declaração de Bens ou Declaração de Importo de Renda;
n) Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais das Justiças Federal e Estadual do 

Estado em que o candidato houver residido nos últimos cinco anos expedidas, no máximo, há seis 
(6) meses, respeitado o prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

o) Certificado de antecedentes da Polícia Federal e da Policia  dos Estados em que o candidato 
houver residido nos últimos cinco anos, expedidas, no máximo, há seis (6) meses, respeitado o 
prazo de validade descrito na própria certidão, quando houver;

p) As demais declarações exigidas no Edital do Concurso Público nº 01/2013 serão assinadas 
no ato da posse;

q) Declaração, caso possua outro cargo, emprego ou função publica,  especificando a natureza 
do vinculo e carga horária. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021
ANEXO ÚNICO 

SUPERVISOR ESCOLAR

nº ordem Portaria Nome Inscrição Classificação
1 1120 JOSÉ OTÁVIO DA SILVA 384071512 20

2 1121 MARIA DO LIVRAMENTO CAVALCANTE 
COSTA 384028113 21

3 1122 NILCIONE MACIEL LACERDA BATISTA 38404422 22

4 1123 GLÓRIA TANIA QUEIROGA CAMBOIM 384029914 23

5 1124 EDVANIA DE CASTRO PIRES 384000985 24

João Pessoa, 01 de fevereiro  de 2021.
ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES

Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial nº 03/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no edital, item 7.2.4na letra 

“b”, ONDE LÊ-SE: Autorização de funcionamento expedido pela ANVISA ou Vigilância Sanitária 
Estadual ou Municipal.Passa a ler corretamente: Comprovante de registro de revendedor varejista 
expedido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) que comprove 
a qualidade do produto a ser fornecido.De acordo com o art 21, parágrafo 4° da lei 8666/93, não 
havendo alteração na formulação da proposta, a sessão permanece para o mesmo dia e horário 
anteriormente marcado (12/02/2021 às 10h30 -horário de Brasília), na Sala de reuniões do Setor 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Nazarezinho. Os interessados poderão obter o texto inte-
gral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br ewww.nazarezinho.pb.gov.br. 

Nazarezinho, 09 de fevereiro de 2021.
FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 00004/2021, tendo como objeto LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL 

LOCALIZADO A RUA JÚLIO MINERVINO DA SILVA, Nº57, CENTRO, CEP: 58760-000, NESTA 
CIDADE DE OLHO D’ÁGUA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO 
TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, por razões de interesse público, nos termos do art. 24 X, da Lei 
nº 8.666/93, com a pessoa física SILVERIA LEITE DA COSTA, CPF: 610.035.494-20, sob o valor 
mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e valor global de R$ 5.500,00 (Cinco mil quinhentos reais), 
em consequência fica o mesmo convocado a assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, 
da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

        Publique-se. 
OLHO D’ÁGUA-PB, 09 de Fevereiro  de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: itens remanescentes do 
pregão presencial nº 011/2021 para contratação de médicos especializados, para a realização de 
consultas e exames, para atender pacientes da rede Municipal de Saúde do município de Pau-
lista–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 
009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 09 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 23 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: Aquisição parcelada de Material de Limpeza 
destinado a as secretarias do município de Paulista – PB. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 09 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 23 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 diário de refeições e lanches, 
destinados a diversas secretarias deste Município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 09 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:30 horas do dia 23 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 de frutas, verduras, 
legumes e hortaliças, destinados a manutenção das atividades do município de Paulista. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. .

Paulista - PB, 09 de Fevereiro de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº  00006/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Aquisição de material escolar (kit escolar do aluno), destinados a Secretaria de Edu-
cação para distribuição junto aos alunos da rede Municipal de Ensino, conforme especificações 
no contrato, pela contratação direta da empresa VINICUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTE – ME 
– CNPJ nº 28.330.631/0001-98, com o valor global de R$ 16.266,50 (dezesseis mil duzentos e 
sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em  09 de fevereiro de 2021.

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial 
nº 0002/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 
público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
0002/2021, cujo objeto é aquisição de carnes bovina, frango e seus derivados. Tem como vencedoras 
as empresas: FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI com o valor global de R$ 2.800,00, (dois 
mil e oitocentos reais), e a empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS - EIRELI com 
o valor global de R$ 135.977,00 (cento e trinta e cinco mil e novecentos e setenta e sete reais). 
Concede-se prazo de 3 dias úteis para recursos. 

Pedra Branca-PB, 09 de fevereiro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE 0003/2021   
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 

- CNPJ nº 20.831.546/0001-00, para prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, MEDICO CARDIOLOGISTA, atendendo as neces-
sidades do Município de Pedra Branca-PB, referente a Chamada Pública 0001/2021, com valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 11 
(onze) meses, tem valor determinado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.

Pedra Branca-  PB, em  04 de fevereiro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal                        
                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CONSULTORIO MAIS SAUDE 
SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ nº 20.831.546/0001-00, com valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) mensais, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 11 (onze) meses, 
tem valor determinado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), Contratação para prestação de 
serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, 
MEDICO CARDIOLOGISTA, atendendo as necessidades do Município de Pedra Branca-PB, 
referente a Chamada Pública 0001/2021

Pedra Branca-PB, 04 de fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços médicos de acordo com o processo Inexigi-
bilidade nº 0003/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ 

nº 20.831.546/0001-00
OBJETO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, MEDICO CARDIOLOGISTA, atendendo as necessidades 
do Município de Pedra Branca-PB, referente a Chamada Pública 0001/2021

VALOR MENSAL R$ 10.000,00 (dez mil reais);
VALOR GLOBAL R$: 110.000,00 (cento e dez mil reais);

Pedra Branca-PB, 05 de fevereiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE 0004/2021  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação de CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP 

- CNPJ nº 20.831.546/0001-00, para prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, Centro de Atendimento para Enfrentamento do 
Coronavirus, atendendo as necessidades do Município de Pedra Branca-PB, referente a Chamada 
Pública 0001/2021, com valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mensais, de modo que 
o presente contrato, com prazo certo de 11 (onze) meses, tem valor determinado em R$ 137.500,00 
(cento e trinta e sete mil e quinhentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.

Pedra Branca-  PB, em  04 de fevereiro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal
                             

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CONSULTORIO MAIS SAUDE 
SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ nº 20.831.546/0001-00, com valor de R$ 12.500,00 
(doze mil e quinhentos reais) mensais, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 11 
(onze) meses, tem valor determinado em R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), 
Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível 
ambulatorial em consultas, Centro de Atendimento para Enfrentamento do Coronavirus, atendendo 
as necessidades do Município de Pedra Branca-PB, referente a Chamada Pública 0001/2021

Pedra Branca-PB, 04 de fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços médicos de acordo com o processo Inexigi-
bilidade nº 0004/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  CONSULTORIO MAIS SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - CNPJ 

nº 20.831.546/0001-00
OBJETO: Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, Centro de Atendimento para Enfrentamento do 
Coronavirus, atendendo as necessidades do Município de Pedra Branca-PB, referente a Chamada 
Pública 0001/2021.

VALOR MENSAL R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais)
VALOR GLOBAL R$: 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), 

Pedra Branca-PB, 05 de fevereiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº  00003/2020
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0006/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, pela contratação direta para aquisição de material escolar, destinados a Secretaria 
de Educação para distribuição com os alunos da rede Municipal de Ensino, a empresa VINICUS 
JOSE NOGUEIRA CAVALCANTE – ME – CNPJ nº 28.330.631/0001-98, com o valor global de R$ 
16.266,50 (dezesseis mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

 Pedra Branca, em 09 de fevereiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

Pregão Presencial 
nº 0003/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar 
público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 
0003/2021, cujo objeto é aquisição de Gêneros alimentícios para merenda escolar. Tem como 
vencedoras: JOANA DARC COSTA AFREU - ME com o valor global de R$ R$ 27.100,00  (vinte 
e sete mil e cem reais), a empresa CARLOS ALBERTO DE SOUZA-ME com o valor global de R$ 
13.112,00 (treze mil cento e doze reais), a empresa MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMEN-
TOS - EIRELI, com o valor global de R$ R$ 174.814,30 (cento e setenta e quatro mil oitocentos 
e quatorze reais e trinta centavos) e a empresa SINVAL DE ARAÚJO SOUSA-MEI, com o valor 
global de R$ R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Concede-se prazo de 3 dias úteis para recursos

Pedra Branca-PB, 09 de fevereiro de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0005/2021, - CPL, 
de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de 
Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 25.135.151/0001-88, com valor de R$ 4.800,00 (quatro 
mil oitocentos reais) mensais a título de honorários advocatícios, de modo que o presente contrato, 
com prazo certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em R$ 57.600,00 (cinquenta e sete 
mil seiscentos reais), para Contratação dos serviços de advocaticios com assessoria e consultoria 
jurídica nos atos administrativos do Gabinete do Prefeito e secretarias municipais.

Pedra Branca-PB, 09 de fevereiro de 2021
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE Nº 0005/2021
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através de REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 25.135.151/0001-88, localizada Rua Prof Margarida 
Remigio Loureiro, s/nº – anexo predio – Bairro Centro – Piancó – PB, Contratação dos serviços de 
advocaticios com assessoria e consultoria jurídica nos atos administrativos do Gabinete do Prefeito 
e secretarias municipais, com valor de R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais) mensais a título de 
honorários advocatícios, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses, 
tem valor determinado em R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil seiscentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado, datado de 06 de janeiro  de 2021.

Pedra Branca-  PB, em  09 de fevereiro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, EXCLUSIVO para empresas enquadradas nos 
Benefícios da LC n.º 123/2006 e alterações no dia 25 de Fevereiro de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DO TIPO ÉTICOS, GENÉRIOS E 
SIMILAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE E DEMANDA JUDICIAL. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link 
https://pedroregis.pb.gov.br/transparencia/licitacao/ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 09 de Fevereiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que por motivos de não cumprimento ao princípio da  publicidade 
mínima exigidos por lei a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 003/2021 SRP, do 
tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de preços para eventual aquisição de material 
odontológico com data de abertura: 10/02/2021 às 09h30min (Horário Local) fica republicada para 
a data de abertura: 24/02/2021 às 09h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 09 de fevereiro de 2021.
GISLEY MORAIS SOUTO  

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de confecção de 
próteses. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 09 de Fevereiro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.comprasgoverna-
mentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE UM EQUIPAMENTO HEMATOLOGICO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de 
fevereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
brou /https://tce.pb.gov.br/; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Queimadas - PB, 09 de fevereiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

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 22 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTI) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, 
PRONTO ATENDIMENTO E SAMU. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.
REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 09 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O ABASTECI-
MENTO; ADJUDICO o seu objeto a: HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 2.274.160,00.

Remígio - PB, 09 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O ABASTECIMENTO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HILTON PINHEIRO DANTAS 
& CIA LTDA - R$ 2.274.160,00.

Remígio - PB, 09 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO 

PARA O ABASTECIMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 122 2002 2002 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 
02010 04 122 2002 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 02.040 Secretaria 
de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 
Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 
02050 12 361 1001 2010 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% 02050 12 361 1001 
2013 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 02050 12 365 1001 2014 Manutenção das 
Atividades do Ensino Infantil 02050 12 361 1001 2015 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos 
02.060 Secretaria de Trânsito 02060 26 122 2002 2023 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 122 2002 2024 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 243 2002 2026 Manutenção do 
Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 15 122 2002 2028 Manu-
tenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente 02090 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 305 1002 2037 Manutenção 
do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 02110 10 302 1002 2038 
Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção Especializada (MAC) 
02110 10 302 1002 2059 Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus – COVID–19 
02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 02130 27 122 2002 2044 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 244 1003 
2046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 244 1003 2053 Manutenção 
e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e 
de Transferência de Impostos – Educação 1120 Transferência do Salário–Educação 1124 Outras 
Transferências de Recursos do FNDE 1113 Transferências do FUNDEB 40% 1121 Transferências 
de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1211 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio 1311 Transferência de Recursos do 
Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00024/2021 - 09.02.21 
- HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 2.274.160,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS 
E LOCADOS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 800.100,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 09 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 ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FOR-

NECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de 
Santo Antônio: 02020.04.122.1002.2002 –02030.04.062.0005.2055 –02040.04.123.1003.2003 
–02050.20.608.2001.2004 –02060.12.361.2005.2007 –02060.12.361.2005.2058 
–02060.12.365.2009.2013 –02060.12.366.2005.2071 –02060.12.366.2010.2014 
–02070.13.392.2011.2015 –02080.10.302.2015.2022 –02080.10.302.2015.2032 
–02080.10.301.2013.2089 –02090.08.244.2018.2028 –02090.08.244.2018.2047 
–02100.15.122.2019.2029 –02110.04.123.1003.2053 –02150.15.541.0003.2064 – ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: 
CT Nº 00001/2021 - 09.02.21 - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA - R$ 800.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 011/2021
A pregoeira, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que 

fará realizar no dia 25 de Fevereiro de 2021, ás 11:00 horas, na sala de reuniões na PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27, 1º andar - Centro – 
Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, objeto:Contratação de em-
presa especializada para a prestação dos serviços de impressão e confecção de material didático 
e pedagógico para as turmas do 1º, 2º, 3º, 4º  e 5º ano do ensino Fundamental I, para atender ao 
Programa Educar pra Valer através da parceria firmada com a Associação Bem Comum, apoiada 
pela Fundação Lemann, cujos direitos autorias foram cedidos para este Município, atendendo 
as necessidades da Secretaria de Educação conforme especificações constantes no Termo de 
Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontra-se 
disponível 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.sousa.pb.gov.br.

Sousa,058 de fevereiro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 021/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 

de fevereirode 2021, às 09:30 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 MATERIAL 
DE CONSUMO – E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (mecânico, pintura e funilaria), 
sendo as Peças genuínas ou originais de 1ª linha, e a prestação do serviço de retífica na aplicação 
de manutenção preventiva e corretiva dos veículos do município do 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, 09 de fevereirode 2021
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

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 23 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO (EXCLUSIVAMENTE ME E EPP). Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, , para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO (EXCLUSIVAMENTE ME E EPP). Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCO-
LARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA CÍVICO MILITAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 17 
de Outubro de 2017 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00037/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS 
ALUNOS DA ESCOLA CÍVICO MILITAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 30.712.427/0001-83
Valor R$: 128.344,00
- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 671.376,00
- REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 22.226.628/0001-42
Valor R$: 134.144,00
- VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ: 07.358.710/0001-37
Valor R$: 92.288,00

Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 23 de fevereiro de 2021, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EPI`S (TESTES RÁPIDOS, LUVAS, MÁSCARAS 
E OUTROS) DESTINADO AO ENFRENTAMENTO A COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DA SECRETAIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail:pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br 
/categoria/editais;www.tce.pb.gov.br;www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2020

OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OUTROS, VISANDO A CONTI-
NUIDADE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O 
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO SAMU-192 DE SANTA RITA/PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00039/2020, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OUTROS, VISANDO A CONTINUIDADE 
E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O SERVIÇOS 
DE ATENDIMENTO DO SAMU-192 DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a:

 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
CNPJ: 07.626.776/0001-60
Valor R$: 98.270,00
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
Valor R$: 9.165,00
- JOSE NERGINO SOBREIRA
CNPJ: 63.478.895/0001-94
Valor R$: 11.960,00

Santa Rita - PB, 09 de fevereiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação em pavimentação (asfálti-
ca) em vias públicas urbanas no município de Santa Inês-PB, conforme Contrato de Repasse nº 
893293/2019/MDR/CAIXA.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 26/02/2021 – HORÁRIO: 09:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Muni-

cipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro 
- Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 08 de Fevereiro de 2021.
Raimundo Pereira S Júnior 
Presidente da CPL/PMSI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Conclusão de Campo de Futebol no 

município de Santa Inês-PB, conforme Contrato de Repasse nº 823734/2015.
TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA ABERTURA: 26/02/2021 – HORÁRIO: 11:30 HORAS.
Legislação: Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Muni-

cipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro 
- Santa Inês – PB.

Santa Inês - PB, 08 de Fevereiro de 2021.
Raimundo Pereira S Júnior 

Presidente da CPL/PMSI

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2021, para o dia 02 
de Março de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dirson Andrade, 
103 - Centro - Sertãozinho - PB. JUSTIFICATIVA:adequações no edital. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. 
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 05 de Fevereiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 10 de fevereiro de 2021   28
Publicidade

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

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 IN00002/2021, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
Assessoria e Consultoria Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante 
às aplicabilidades constitucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em 
contabilidade aplicada ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao 
setor público – PCASP, relativas ao exercício financeiro de 2021; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CONPLAN SERVICO DE CONTABILIDADE E PLANE-
JAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 90.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 02 de Fevereiro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria 

Técnicos Especializados em Gestão e Contabilidade Pública, consoante às aplicabilidades cons-
titucionais e fiscal, com vastos conhecimentos específicos e genéricos em contabilidade aplicada 
ao setor público – CASP, em obediência ao plano de contas aplicado ao setor público – PCASP, 
relativas ao exercício financeiro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2021. DOTAÇÃO: 02.040– Secretaria de Controle de Finanças 02.040.04.122.1005.2007 
– Manutenção das Atividades de Tesouraria e Contabilidade 33.90.39.00.00 – Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica 001 – Fonte Recursos Próprios do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça:. VIGÊNCIA: até 02/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00008/2021 - 05.02.21 - CONPLAN SERVICO DE 
CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - R$ 90.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 00003/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna público, 
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 alte-
rações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste em: Aquisição 
de gêneros alimentícios destinados a manutenção da merenda escolar e demais secretarias e 
programas da administração pública do Município de São Sebastião do Umbuzeiro - PB. Abertura 
das propostas: 22/02/2021, às 11:30 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, 09 de fevereirode 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 22 de feve-
reiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de 
empresa ou profissional especializado para execução dos serviços de aração de solo na zona rural 
do Município de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, utilizando trator de pneus com grade aradora 
de discos rebocável. 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 123/06e 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) 33041222. E-mail: 
licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br. Edital: http://www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 09 de fevereiro de 2021
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADA 
AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS, PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, 
AVISOS, MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA SUMÉ 
EM PORTAIS ELETRÔNICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 24 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHOTE E TIPO PASSEIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Fevereiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado e diário de frutas, verduras, frios 
e carnes “in natura” para atender as Escolas Municipais, Programas Sociais, Creche, Manutenção de 
serviços e fortalecimento de vínculos, Unidades Mista de Saúde e demais Programas e Secretarias 
deste município de Santa Luzia-PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 25/02/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 09 de fevereiro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

A COLAMAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSA LTDA, CNPJ 00.976.915/0001-37 
TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAPA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E 
AQUICULTURA DE CABEDELO  A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA PREPARAÇÃO E COMER-
CIALIZAÇÃO DE ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO . SITUADO A RUA PRESIDENTE ARTUR 
BERNARDES – 52 – JARDIM AMÉRICA – CABEDELO /PB .

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 10.11.20.575 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020
DATA DE ABERTURA: 22/02/2021 - ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-00179-4
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA AS GERÊNCIAS 

REGIONAIS DE SÁUDE.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Presen-
cial, sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom 
Pedro II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB, ou no site www.centraldecompras.pb.gov.br, solicitando 
aos presentes que compareçam com máscara facial e se façam representar por apenas um creden-
ciado em sessão. SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, 
Decreto Estadual nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 119 
– PFEC - SUS/SUAS. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 08h 
às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

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

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Registro CGE Nº. 21-00113-0
OBJETO: Prestação de serviços, de natureza contínua, de limpeza e conservação, supervisão 

administrativa, auxiliar de serviços gerais, copeira, office-boy, recepcionista, motorista, almoxarife, 
artífice de manutenção com o fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais necessários à 
execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Anexo 2 - Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
(*) Em função de pedidos de impugnação ao Edital PE001/2021, fica SUSPENSA a abertura da 

presente licitaçãoaté julgamento e decisão sobre os peticionamentos encaminhados. 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO (*)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Registro CGE Nº. 21-00125-6
OBJETO: Prestação de serviços continuados de Plano/Seguro coletivo privado de Assistência 

à Saúde Médico-Hospitalar para os Diretores e Empregados da PBGÁS, com extensão aos 
dependentes legais, sem coparticipação, conforme especificações técnicas detalhadas noAnexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
(*) Em função de pedidos de impugnação ao Edital PE002/2021, fica SUSPENSA a abertura da 

presente licitaçãoaté julgamento e decisão sobre os peticionamentos encaminhados. 
SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA

Pregoeiro

EDITAL PARA EXAME DE CLASSIFICAÇÃO NO ENSINO MÉDIO.
O (a)Diretor (a) do Centro Educacional Educa Mais LTDA, no uso das atribuições que lhe confere 

a resolução 043-44/2020, de 06 de fevereiro de 2020, e conforme o disposto no Regimento Escolar 
homologado pelo Conselho Estadual de Educação do estado da Paraíba, torna pública a realização 
do Exame de Classificação no Ensino Médio na Instituição.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Este Edital dispõe as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Exame de Classificação 

no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA. 
1.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o participante deverá ter ciência deste Edital para certificar-se 

de que aceita todas as condições estabelecidas e que preenche todos os requisitos exigidos para 
a participação no Exame. 

1.2  A participação no Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa 
Mais LTDA é voluntária e destinada a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir 
seus estudos no Ensino Fundamental, e que tenha no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data 
de realização do Exame, conforme estabelecem os incisos I e IIdo § 1º do art. 38, da Lei nº 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996 e a alunos que desejem ser classificados em série do ensino médio 
diferente da que está matriculado.

1.2.1  A emancipação legal não altera a idade mínima para a inscrição do participante no Exame 
de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA, conforme estabelece 
o parágrafo único do art. 6º da Resolução CNE/CEB nº 3, de 15 de junho de 2010.

1.3  O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA 
obedecerá ao seguinte cronograma:

1.3.1  Inscrições;

MÊS INICIO TÉRMINO
Fevereiro 05/02/2021 20/02/2021

Março 05/03/2021 20/03/2021

Abril 05/04/2021 20/04/2021

Maio 05/05/2021 20/05/2021

Junho 05/06/2021 20/06/2021

Julho 05/07/2021 20/06/2021

Agosto 05/08/2021 20/08/2021

Setembro 05/09/2021 20/09/2021

Outubro 05/10/2021 20/10/2021

Novembro 05/11/2021 20/11/2021

Dezembro 05/12/2021 20/12/2021

1.3.2  aplicação das provas; 

MÊS PROVAS CICLO I PROVAS CICLO II PROVAS CICLO III
Fevereiro 22/02/2021 01/03/2021 08/03/2021

Março 22/03/2021 01/04/2021 08/04/2021

Abril 22/04/2021 01/05/2021 08/05/2021

Maio 22/05/2021 01/06/2021 08/06/2021

Junho 22/06/2021 01/07/2021 08/07/2021

Julho 22/07/2021 01/08/2021 08/08/2021

Agosto 22/08/2021 01/09/2021 08/09/2021

Setembro 22/09/2021 01/10/2021 08/10/2021

Outubro 22/10/2021 01/11/2021 08/11/2021

Novembro 22/11/2021 01/12/2021 08/12/2021

Dezembro 22/12/2021 03/01/2022 11/01/2022

1.3.3 divulgação do resultado:

MÊS INICIO TÉRMINO
Fevereiro 26/02/2021 15/03/2021

Março 26/03/2021 15/04/2021

Abril 26/04/2021 15/05/2021

Maio 26/05/2021 15/06/2021

Junho 26/06/2021 15/07/2021

Julho 26/07/2021 15/08/2021

Agosto 26/08/2021 15/09/2021

Setembro 26/09/2021 15/10/2021

Outubro 26/10/2021 15/11/2021

Novembro 26/11/2021 15/12/2021

Dezembro 26/12/2021 19/01/2022

2.  DA APLICAÇÃO E DOS OBJETIVOS DAS PROVAS
2.1 As provas do Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais 

LTDA serão realizadas na sede da Instituição, localizada na Avenida Piauí, 75, Bairro dos Estados, 
CEP: 58030-330, no município de João Pessoa – PB/ ou nas suas unidades remotas registradas  
no SISTEC.

2.2 As provas do Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais 
LTDA serão realizadas no dia:

MÊS PROVAS CICLO I PROVAS CICLO II PROVAS CICLO III
Fevereiro 22/02/2021 01/03/2021 08/03/2021

Março 22/03/2021 01/04/2021 08/04/2021

Abril 22/04/2021 01/05/2021 08/05/2021

Maio 22/05/2021 01/06/2021 08/06/2021

Junho 22/06/2021 01/07/2021 08/07/2021

Julho 22/07/2021 01/08/2021 08/08/2021

Agosto 22/08/2021 01/09/2021 08/09/2021

Setembro 22/09/2021 01/10/2021 08/10/2021

Outubro 22/10/2021 01/11/2021 08/11/2021

Novembro 22/11/2021 01/12/2021 08/12/2021

Dezembro 22/12/2021 03/01/2022 12/02/2022

2.3  A aplicação das provas terá início às 08h e se encerrará às 13h. 
2.4 O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA é uma 

avaliação para aferição de competências, habilidades e saberes de jovens e adultos, em nível de 
conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, e tem como principais objetivos:

2.4.1 A certificação, por esta instituição, do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, observa-
dos os termos da resolução 188/1998 do conselho estadual de educação da Paraíba e da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96.

2.4.3 Classificação do estudante no segmento do Ensino Médio na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos - EJA, observados os termos da resolução 188/1998 do conselho estadual de 
educação da Paraíba e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei 9394/96.

3.  DA ESTRUTURA DO EXAME
3.1  O Exame de Classificação no Ensino Médio do Centro Educacional Educa Mais LTDA 

é estruturado com base na Matriz de Competências e Habilidades da Base Nacional Comum 
Curricular - BNCC.

3.2  O Exame será constituído de 4 (quatro) provas objetivas, por nível de ensino, contendo cada 
uma 5 (cinco) questões de múltipla escolha e uma proposta de Redação.

3.3  As 4 (quatro) provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos 
componentes curriculares do Ensino Fundamental:

3.3.1  Área de conhecimento: Prova I: Ciências Naturais.
3.3.1.1 Componentes curriculares: Ciências.
3.3.2  Área de conhecimento: Prova II: Matemática. 
3.3.2.1Componentes curriculares: Matemática.
3.3.3 Área de conhecimento: Prova III: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, 

Educação Física e Redação.
3.3.3.1Componentes curriculares: Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e 

Educação Física.
3.3.4 Área de conhecimento: Prova IV: História e Geografia. 
3.3.4.1Componentes curriculares: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
3.4 As 4 (quatro) provas objetivas avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos 

componentes curriculares do Ensino Médio:
3.4.1 Área de conhecimento: Prova I: Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 
3.4.1.1Componentes curriculares: Química, Física e Biologia.
3.4.2 Área de conhecimento: Prova II: Matemática e suas Tecnologias. 
3.4.2.1 Componentes curriculares: Matemática.
3.4.3 Área de conhecimento: Prova III: Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Redação. 
3.4.3.1Componentes curriculares: Língua Portuguesa com redação, Inglês, Espanhol, Artes e 

Educação Física.
3.4.4 Área de conhecimento: Prova IV: Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
3.4.4.1 Componentes curriculares: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.
4.  DA IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE
4.1 para a realização da prova o candidato deverá portar documentos de identificação com foto.
4. 2 Consideram-se documentos válidos para a identificação do participante: 
a) Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, 

Polícia Militar e Polícia Federal.
b) Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhe-

cidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997.
e) Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como 

documento de identidade.
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de1997.
g) Certificado de Dispensa de Incorporação.
h) Certificado de Reservista.
i) Passaporte.
j) Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE.
5.1 Realizar o Exame no espaço físico, na data e nos horários definidos pelo Centro Educacional 

Educa Mais LTDAou nas suas unidades de apoio remoto devidamente registradas  no SISTEC.
5.2 Ler e conferir seus dados registrados no Cartão-Resposta, na Folha de Redação, na Lista 

de Presença e nos demais documentos do Exame.
5.3 Assinar, nos espaços designados, o Cartão-Resposta, a Lista de Presença, a Folha de 

Redação e os demais documentos do Exame.
5.4 Não realizar qualquer espécie de consulta ou comunicação com qualquer pessoa durante 

a realização das provas.
5.5 Transcrever as respostas das provas objetivas e a redação, nos respectivos Cartão-Resposta 

e Folha de Redação, de acordo com as instruções contidas nesses documentos.
5.6 Cumprir as determinações desse Edital e do aplicador de sala.
6. DOS RESULTADOS
6.1 Os resultados serão disponibilizados nas plataformas do Centro Educacional Educa Mais 

LTDA e também na secretaria da instituição. 
6.2 Serão considerados aptos à classificação, os candidatos que atingirem no mínimo 5 pontos 

em cada uma das provas realizadas e no mínimo 5 pontos na redação.
7. DA CERTIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
7.1 A instituição emitirá certificado de conclusão do ensino fundamental ao estudante que alcançar 

a pontuação referida no item 6.2 deste edital.
8. Casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este Edital serão resolvidose esclarecidos 

pela comissão avaliadora designada pelo Centro Educacional Educa Mais LTDA e nomeada pelo 
edital 001/2021.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ENGENHEIRO ROBERTO PALOMO
CNPJ – 01.658.735-0001/70

Rua Maciel Pinheiro, nº 170, sala 09, sobreloja, Centro – Campina Grande – PB
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ELEITORAL

O Condomínio do Edifício Engenheiro Roberto Palomo em cumprimento a decisão judicial de 
tutela antecipada nos autos do processo nº 025461-46.2020.8.15.0001, convoca os senhores con-
dôminos a participarem da Assembleia Eleitoral a ser realizada em 03 de março de 2021 das 19h 
às 21h neste Condomínio, na Rua Maciel Pinheiro, nº 170, sala 09, sobreloja, Centro – Campina 
Grande – PB, com o objetivo de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- ELEIÇÃO DO SÍNDICO(A)
-FIXAR REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO(A)
* É lícito aos senhores condôminos fazerem representar na Assembleia ora convocada por procu-

radores, munidos com poderes específicos, sendo possível apenas uma procuração por condômino;
* Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão participar 

e nem votar nas deliberações, conforme lei;
* Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dia para inscrição de candidaturas, formulado em 2 duas vias 

de igual teor e forma, se rasuras ou emendas, à  começar do dia 18/02/2021 a 24/02 das 08h às 11h, 
prazo em que os interessados deverão comparecer à sede da administração munidos de cópias do 
RG e CPF e declaração de bem desempenhar a função durante o período de mandato, se pessoa 
física, e cópias do CNPJ, Certidão de quitação de débitos fiscais, previdenciários e condominial, 
se for o caso, bem como declaração de idoneidade profissional fornecida por 3 (três) entidades 
públicas ou privadas, se pessoa jurídica.

* Esgotado o prazo de inscrição de candidaturas, serão os pedidos de inscrição homologados 
ou não pela Comissão Eleitoral, publicando a homologação no dia 25/02/2021 às 17h e será fixado 
no mural informativo do Condomínio.

* Em caso de impugnação ou falta de condições de elegibilidade, os requerentes poderão pro-
mover a substituição das candidaturas não homologadas, com prazo decadencial no dia 26/02/2021 
das 09h ás 11h. Fica estipulado o dia 01/03/21 às 10h, para a Comissão Eleitoral dar respostas sobre 
possíveis recursos da impugnação e/ou substituição de candidaturas, conforme regulamento eleitoral. 

* A comissão eleitoral é composta pelo Presidente Marcos Roberto de Goes Belfort, aposentado, 
inscrito no CPF: 042.327.474-00, residente e domiciliado na Maciel Pinheiro, nº 170, sala 611, 
Centro – Campina Grande – PB, Secretária Pollyanna Brandão Belfort, psicóloga, inscrita no CPF: 
070.304.544-05, residente e domiciliada na Maciel Pinheiro, nº 170, sala 611, Centro – Campina 
Grande – PB e pelo mesário Francisco de Assis Tavares, estudante, inscrito no CPF: 424.511.834-
20, residente e domiciliado na Maciel Pinheiro, nº 170, sala 504, Centro – Campina Grande – PB.

* O regulamento da eleição será fixado no mural informativo do Condomínio, juntamente com 
esse edital para conhecimento de todos os condôminos interessados.

Campina Grande – PB, 10 de fevereiro de 2021.
José Aderaldo Lima de Machado

Síndico

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 3ª CHAMADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2020 - PROCESSO Nº 19.000.006598.2020
OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 100.000 (CEM MIL) UNI-

DADES DE CESTAS BÁSICAS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO - SEDH, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/02/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 991302020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a segunda chamada foi FRACASSADA, publica, para conhecimento dos interes-
sados 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 subsidiaria-
mente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a terceira chamada da 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: gelic06@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 20-00795-6
João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 214/2019 - PROCESSO Nº 25.216.001874.2019
OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/

OU CORRETIVA, A SER REALIZADO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO FOR-
NECIMENTO DE PEÇAS, destinado ao HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DE CAMPINA 
GRANDE - HETCG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 26/02/2021 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: gelic03@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 19-01160-2
João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

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 Jacaraú, 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 corres-
ponde 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.  

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS  

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil para  executar 

obra de reforma e ampliação de imóvel pertencente ao Poder Judiciário cedido ao Ministério Pú-
blico do Estado da Paraíba para implantação da Promotoria de Justiça no Município de Itabaiana/
PB, Estado da Paraíba, sito à Rua Zacarias Rodrigues Neto, s/n, Centro, Itabaiana/PB, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico do Edital. 

Superada a fase recursal,  com renúncia, a Comissão Permanente de Licitação do Ministério 
Público, torna público, que será realizada sessão pública de abertura dos envelopes das Propostas 
de Preço das empresas habilitadas no dia 11/02/2021 às 09:30 horas, na  Sala de Licitações – 
Anexo Administrativo do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, situada à Rua 
Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa – PB, ficando os licitantes e demais interessados 
devidamente intimados da realização da sessão pública.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

GESSNER CAETANO FILHO, CPF 081.004.074-36, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À 
SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA REFORMA DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, 
BENEFICIADO COM TANQUE SÉPTICO E EFLUENTES, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR 
CLODOALDO TRIGUEIRO, 127 – LOTE 05 QUADRA 10 – LOTEAMENTO JARDIM CAMBOINHA 
– BAIRRO CAMBOINHA – CABEDELO.

FÁBIO GOMES DA SILVA, CPF 76022617472, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente(SEMAM-Conde), a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para um EMPREENDIMENTO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁREA NOVO MUNDO, 
QUADRA J-34, LOTE 10, CONDE-PB

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 29 de 
janeiro de 2021. Para a atividade de: Construção do Centro de Convenções, localizado na Fazenda 
Cardoso parte 02 no município de Campina Grande/PB. Processo nº 2021-001151/TEC/LP-3428.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 29 de janeiro 
de 2021. Para a atividade de: Construção uma unidade de atenção especializada em saúde, loca-
lizada na Av. Cruz das Armas, bairro Cruz das Armas no município de João Pessoa/PB. Processo 
nº 2021-001154/TEC/LP-3429.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,LO=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=ÁREA:200,00M²=NE:01=L/
ATV:ITABAIANA, JURIPIRANGA, PILAR, SÃO MIGUEL DE TAIPU, SÃO JOSÉ DOS RAMOS, GUA-
RITA, CAMPO GRANDE E BOQUEIRÃO DE GURINHÉM-PB.Processo: 2021-001521/TEC/LO-1898.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLI=LIA Nº1148/19=PROC.19-000838=IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
DE ESGOTOS EEE 4ª =IT:2.4MILHÕES=AC:136,81M²=NE:05=L/AT:CABEDELO/PB. Processo: 
2021-001525/TEC/LI-7724.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09.012.493/0001-54 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de instalação 
para obra de Recapeamento Asfáltico na Rua Annita Luiza Mello di Lascio, Ponta de Campina, no 
município de Cabedelo - PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

JOSE NUNES DE OLIVEIRA, CPF: 023.519.194-91, torna público que REQUEREU a Secretaria Mu-
nicipal do Meio Ambiente (SEMAM – Conde), a LICENÇA DE OPERAÇÃO, Processo Nº: 0619/2021, 
para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR DE USO MISTO (03 RESIDÊNCIAS E 
05 LOJAS COMERCIAIS), localizado no LOTE Nº 10, DA QUADRA F-01, LOTEAMENTO VILLAGE 
JACUMÃ, CONDE-PB.
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