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Governo discute cronograma 
de vacinação com o Congresso
Governadores participam de reunião com os presidentes do Senado e da Câmara para tratar de assuntos relativos à covid. Página 3
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Carnaval Eventos religiosos serão transmitidos pela 
internet e terão medidas de segurança sanitária. Página 5

Livro reúne fortuna crítica 
sobre a obra de José Rufino
Publicação serve como um guia para entender as ideias 
por trás da arte do renomado paraibano. Página 9

Paraíba registra 16 mortes 
por meningite em 2020
No primeiro mês deste ano, estado já contabiliza, pelo 
menos, três casos da doença, em três municípios. Página 8

Novo auxílio emergencial será 
de R$ 250, a partir de março
Governo e Congresso definiram que a nova rodada 
será paga em quatro parcelas, até junho. Página 15

Colunas
A Campanha da Fraternidade nos trará uma reflexão 

ecumênica, levando-nos ao diálogo como caminho prático 
para a unidade que Nosso Senhor nos pede.  Página 2

Dom Manoel Delson

O ‘novo normal’ deve servir para tirar 
amarras, para desprender pensamentos e te levar 

a buscar ainda mais!  Página 17
Tales Santos

Vacina PB: 209 mil pessoas 
já se cadastraram no site
Plataforma notifica usuário quando inicia a imunização 
para o grupo prioritário do qual faz parte. Página 4
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Governador João Azevêdo participou 
da conferência que tratou, além da 
entrega dos imunizantes contra covid, 
do credenciamento de leitos de UTI e 
compras de medicamentos e insumos 

Brasil

Memorial Sivuca: acervo
estará disponível em junho
UFPB irá receber cerca de 5 mil itens do músico, que estarão 
à disposição para pesquisa através da internet. Página 12

Futebol de Travinha Modalidade criada na Paraíba cresce, 
conquista o Brasil e confederação quer torná-la esporte olímpico. Página 21
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O Brasil não pode nem deve retroceder no projeto de Trans-
posição de águas do Rio São Francisco para os estados da Pa-
raíba, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. Em primeiro 
lugar, trata-se de uma questão de segurança hídrica que envol-
ve a sobrevivência de populações. Por outro lado, o desenvol-
vimento econômico da região depende também de avanços em 
agropecuária e agroindústria que só podem ocorrer com irriga-
ção garantida.

Outro argumento inquestionável contra a interrupção é que 
a transposição de águas do “Velho Chico” é bilionária. Ou seja, 
já consumiu, até agora, um montante de dinheiro bastante ele-
vado, e sua paralisação, mesmo que parcial, em um ou nos dois 
Eixos (Norte e Leste), significa uma verdadeira afronta ao povo 
brasileiro - e ao nordestino em particular -, por ser ele não só o 
beneficiário final, mas o real financiador do projeto. 

A transposição do rio São Francisco impressiona tanto pela 
magnitude de sua estrutura física como pela amplitude de sua 
função social. O objetivo central remete a uma demanda de sé-
culos: solucionar o problema do racionamento hídrico no semiá-
rido brasileiro. Em resumo, acabar com a seca, ou melhor, mino-
rar consideravelmente os efeitos deletérios do antigo fenômeno 
das estiagens, por meio de um curso artificial de água perene.

Iniciado há quase 15 anos, com data inicial de entrega atra-
sada em quase uma década, o projeto foi pensado para benefi-
ciar quase quatro centenas de cidades dos quatro estados nor-
destinos. Uma obra faraônica que se transformaria em um dos 
maiores escândalos de todos os tempos, caso viesse a se tornar 
o fóssil de outro elefante branco, para lembrar aqui lugares-co-
muns que não perderam a força de expressão, apesar de usados 
à exaustão.

Quem viajar, hoje, pelo interior da Paraíba, notadamente pe-
las regiões do Alto Sertão e do Cariri, constatará por si mesmo 
a necessidade que tem o estado tanto das águas da Providência 
como as do engenho humano. Claro, o ser humano não tem o 
dom de produzir água, mas tem conhecimento suficiente para 
saber represá-la e distribuí-la de maneira democrática e racio-
nal, desde que tenha real interesse no bem-estar de seus seme-
lhantes. 

Não pode parar Tempo de conversão

A Quaresma é o tempo especial 
da caminhada interior até Àquele 
que nos dá uma profunda experiên-
cia de Misericórdia. O Senhor sempre 
nos chama à conversão. Não estamos 
prontos e perfeitamente preparados, 
precisamos, todos os dias, caminhar 
para o Senhor. Esse caminho com a 
Misericórdia de Deus deve ser per-
corrido com uma alegria penitencial, 
como nos pedia o Papa Francisco na 
Quaresma passada: “Os cristãos, de 
fato, deveriam fazer penitência mos-
trando-se alegres; ser generosos com 
quem se encontra na ne-
cessidade sem “tocar os 
tambores”; dirigir-se ao 
Pai quase “escondido”, 
sem buscar a admiração 
dos outros.”

A Quaresma nos le-
vará a uma vivência de 
conversão rumo à Pás-
coa do Senhor. Através 
da liturgia da Igreja, este 
tempo nos convida ao 
empenho da oração, do 
jejum e da prática da caridade. Ainda 
com as palavras do Papa Francisco, a 
quaresma é “um tempo propício para 
nos prepararmos para celebrar, de co-
ração renovado, o grande Mistério da 
morte e ressurreição de Jesus, cerne 
da vida cristã pessoal e comunitária. 
Com a mente e o coração, devemos 
voltar continuamente a este Misté-
rio. Com efeito, o mesmo não cessa de 
crescer em nós na medida em que nos 
deixarmos envolver pelo seu dinamis-
mo espiritual e aderirmos a ele com 
uma resposta livre e generosa.”

Sabemos que o tempo quaresmal 
é um  tempo  especial  de  escuta  do  

Senhor,  da  Sua Palavra. Acolhendo 
a Palavra de Deus e todos os ensina-
mentos de Nosso Senhor Jesus Cristo 
durante esse tempo penitencial, o Se-
nhor nos levará ao fruto da conversão: 
“Quanto mais nos deixarmos envolver 
pela sua Palavra, tanto mais conse-
guiremos experimentar a sua miseri-
córdia gratuita por nós. Portanto não 
deixemos passar em vão este tempo 
de graça, na presunçosa ilusão de ser-
mos nós o dono dos tempos e modos 
da nossa conversão a Ele.” (Papa Fran-
cisco). 

A Páscoa desabro-
chará na vida de cada um, 
como tempo da ressur-
reição e da plenitude da 
vida. Neste ano, a Cam-
panha da Fraternidade 
nos trará uma reflexão 
ecumênica, levando-nos 
ao sincero compromisso 
do diálogo como caminho 
prático para a tão querida 
unidade que Nosso Senhor 
nos pede. E para isso a me-

lhor forma de contribuirmos para o 
crescimento da paz é através do amor, 
da caridade, da generosidade.

Que o caminho quaresmal que 
iremos trilhar com o Senhor, que já 
venceu o nosso pecado e a nossa mor-
te, nos ajude a perceber os horizontes 
transformadores de Sua Graça em nos-
so viver. O Senhor caminha conosco! A 
cruz de Cristo que se põe diante dos 
nossos olhos não é sinal de desânimo 
e desesperança, mas significa a força 
que precisamos para retornar para o 
Senhor Ressuscitado e para o cuidado 
de nossos irmãos. Desejo um santo e 
frutuoso tempo quaresmal! 

O adeus  a  Maranhão 
A via crucis que se interpôs no longo 

caminho de coerente resistência e supera-
ção percorrida por José Targino Maranhão 
reacendeu nos espíritos de hoje um culto 
que se supunha subjugado ou enterrado 
pelo comportamento que 
trivializa a morte, tão em 
voga na sociedade dos nos-
sos dias. Os ventos funestos 
da peste vêm com a última 
pá de terra, quase sempre 
mecânica e coletiva.

Nesse quadro se inse-
re a via crucis do Senador 
Maranhão, 72 dias cerca-
do de instrumentos artificias de vida, 
isolado em seus lumes de consciência, 
uma nuvem vacilante fosca turvando as 
vistas do piloto, íntimo dos fundões e 
planícies de sua terra. 

Voos da sua constante recorrência, 
entre o céu e a terra, talvez os seus me-
lhores momentos.

E vem o desenlace
Horas depois, assistindo de longe, 

envolvo-me abafado com o cuidado dos 
bombeiros no translado do ataúde para as 
homenagens de Chefe de Estado que au-
toridades, familiares e amigos, postados 
no hangar do aeroporto, sentiram-se no 
dever de prestar. E a elas se incorporam a 
cidade, o tráfego intenso cedendo lugar ao 
cortejo por vias e elevados que o populari-
zaram como o “Mestre de Obras”.

O Palácio abriu-se ao velório, o povo 
em fila, na rua, um popular com o retrato 
do senador numa moldura arrancada de 
alguma parede.

E quem vejo ?
Mineirinho (José Lins) de cabelos 

brancos falando, na rua, em tom de dis-
curso. Começou contínuo e terminou fotó-
grafo dos jornais e do Palácio.

A caminho de Araruna, para o sepul-
tamento, com o velório na Igreja da Con-

ceição, capela inspiradora 
dos versos de Pereira da Sil-
va, que Maranhão restaurou 
e ampliou. A cada cidade, 
que não são poucas, o povo 
nas calçadas.

Mereceu do Instituto 
Histórico, guardião e cul-
tor dos valores culturais e 
morais do povo paraibano, 

desde o início da Primeira República, as 
seguintes palavras de testemunho: “Per-
sonagem ímpar da vida política e adminis-
trativa da Paraíba (...) com ele encerra-se, 
entre nós, o ciclo dos homens públicos que 
enriqueceram o cenário político após a re-
democratização de 1945.”

...a melhor forma 
de contribuirmos para o 

crescimento da paz é 
através do amor, da 

caridade, da 
generosidade.   

 72 dias cercado de 
instrumentos artificias 
de vida, isolado em 

seus lumes de 
consciência...   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador  
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Em reunião com presidentes da Câmara e do Senado, governadores reforçaram importância de cronograma para imunizantes
Em encontro realizado 

por videoconferência, com os 
presidentes do Senado Fede-
ral e Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Pacheco e Arthur 
Lira, respectivamente, o go-
vernador João Azevêdo reu-
niu-se ontem para discutir o 
apoio do Congresso para a di-
vulgação de um cronograma 
de entrega de vacinas duran-
te os próximos meses.

O chefe do Executivo 
paraibano, junto com os de-
mais governadores do país, 
solicitou um credenciamento 
de leitos de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) e para 
a implantação de um sistema 
balizador de compras de me-
dicamentos e insumos. 

Também foram discuti-
dos o retorno do pagamen-
to do auxílio emergencial 
para as famílias em situa-
ção de vulnerabilidade so-
cial devido à pandemia do 
coronavírus, além de outras 
pautas como a reforma tri-
butária, financiamentos de 
precatórios e vetos à lei do 
saneamento. 

“A pauta principal conti-

nua sendo saúde e pedimos a 
intermediação dos presiden-
tes das duas Casas junto ao 
Governo Federal para que a 
gente tivesse definitivamen-
te o cronograma de entrega 
de vacinas para que a gente 
possa atingir o percentual de 
50% da população brasileira 
vacinada até o meio do ano 
como afirmou o ministro, 
mas hoje esse número chega 
a pouco mais de 2%. Foi uma 
reunião produtiva e tivemos 
a oportunidade de colocar-
mos nossas principais de-
mandas”, frisou o governa-
dor João Azevêdo. 

O presidente do Senado 
Federal, Rodrigo Pacheco, 
se colocou à disposição dos 
governadores para discutir 
os pleitos dos estados. “Es-
tamos motivados a fazer um 
bom trabalho pelo país, em 
defesa da República, dos fun-
damentos constitucionais e 
do federalismo. Enfrentamos 
um momento delicado no 
país que precisa ser resolvido 
dentro da ciência e da pacifi-
cação, construindo soluções 
comuns na saúde pública e 

no desenvolvimento social e 
vamos nos reunir hoje com 
o ministro da Economia para 
discutir a pauta do auxílio 
emergencial e do crescimento 
econômico”, pontuou.

Já o presidente da Câmara 
Federal, Arthur Lira, afirmou 
que o Congresso Nacional está 
atento às questões da pande-
mia e das reformas. “Vamos 
trabalhar com autonomia e in-
dependência para discutirmos 
saídas para esse momento de 
dificuldade. A pauta federativa 
está no nosso foco e queremos 
entregar ao Brasil uma me-
lhora no quadro geral, com os 
melhores encaminhamentos 
possíveis”, declarou.

João Azevêdo discute apoio 
do Congresso à vacinação

Ainda em sua fala, a profes-
sora Marília Fiorillo critica as 
ações governamentais para o 
enfrentamento da crise: “Uma 
hipótese modesta e indulta para 
tamanho descalabro é que exis-
te mesmo uma dicotomia entre 
economia e vida, se entender-
mos economia como a salvação 
de um mercado abstrato, princi-
palmente financeiro, cuja lógica 
dispensa a variável pessoas”.   

EntrE Economia E vida 
A atualidade da fala da pro-
fessora de Filosofia Política da 
USP, Marília Fiorillo, ainda no 
ano passado, na rádio da uni-
versidade, no que diz respeito 
ao negacionismo da pandemia, 
merece registro: “(...) Quando 
o Estado se exime de sua obri-
gação de prover o mínimo para 
que a população sobreviva, a 
opção é entre morrer de co-
vid-19 ou morrer de fome”.  

Em entrevista a uma emissora de 
rádio, o governador João Azevêdo 
questionou a meta anunciada pelo 
ministro da Saúde, Eduardo Pazzue-
lo, segundo a qual se projeta vacinar 
50% da população brasileira até o 
meio do ano: “Como atingir isso se 
tem apenas 2% da população vacina-
da e já estamos em 12 de fevereiro? 
Os estados precisam se organizar”. 

É uma mEta atingívEl? 

govErnadorEs rEcorrEm à intErmEdiação 
do congrEsso para dar agilidadE à vacinação 

EfEitos do nEgacionismo  

É ponto pacífico entre os governadores – e também entre cientistas – que o processo de vacinação está preju-
dicado no país: sem um cronograma minimamente delineado, funciona em marcha lenta, em descompasso 
com a rapidez com que a crise epidemiológica se agrava. Isso é reflexo da hesitação do Governo Federal em 

operacionalizar a compra dos imunizantes contra a covid-19, isso lá atrás, quando já era premente a ne-
cessidade de adoção de um planejamento para adquirir e distribuir vacinas. Um misto de negacionismo 

do problema, de todo pernicioso às boas práticas em saúde pública, e politização do tema, com o pre-
sidente da República desprezando o Instituto Butantan (SP), por este estar sob a égide do governador 
João Dória, retardou a proatividade que se fazia necessária. Há que se ressaltar que se não fosse pelo 
empenho dos governadores em provocar o debate sobre as demandas relacionadas à pandemia, a 
situação estaria pior. Agora, os gestores estaduais, entre os quais o governador João Azevêdo (foto), 
estão apelando para que o Congresso faça uma intermediação com o governo, de modo a dar agi-
lidade às ações de vacinação – se reuniram, por meio remoto, com os presidentes da Câmara e do 
Senado, Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco, respectivamente. “Precisamos receber do Ministério da 
Saúde um cronograma de vacinação. É preciso que a gente saiba como se dará a entrega dessas 
vacinas, para que a gente possa se planejar”, argumentou o governador paraibano.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na videoconferência com os governadores, o 
senador Rodrigo Pacheco ressaltou a necessi-
dade de se encontrar soluções para a crise que 
tenham por base as questões científicas e a 
não politização do tema: “Precisa ser resolvido 
dentro da ciência e da pacificação, construindo 
soluções comuns na saúde pública e no desen-
volvimento social”.  

pachEco: ciência E pacificação 
para EnfrEntar a crisE no país 

“dE acordo com o rEgimEnto” 

tarifa social do gás 

Presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB) 
falou sobre a decisão do TCE que reprovou 
as contas de 2016 do ex-governador Ricardo 
Coutinho, e que será enviada à casa. “O ex-
governador tem direito a entrar com recurso de 
revisão. Vamos aguardar. Chegando à Assem-
bleia, vai tramitar de acordo com o Regimento”. 
Se o Legislativo confirmar a decisão, Ricardo 
ficará inelegível.  

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei, 
cujo um dos autores é Frei Anastácio (PT), que cria 
tarifa social no preço do botijão de gás de 13 quilo-
gramas. Pela proposta, o produto passaria a custar 
R$ 35,00 para famílias de baixa renda inscritas no 
CadÚnico, com renda familiar mensal, por pessoa, 
menor ou igual a meio salário mínimo. 

O tricampeão mun-
dial de Fórmula 1, Nelson 
Piquet, esteve ontem na 
Paraíba, junto com repre-
sentantes da Confederação 
Nacional de Automobilis-
mo (CBA) e da Federação 
Paraibana de Automobi-
lismo. O governador João 
Azevêdo recebeu a comi-
tiva na Granja Santana, em 
João Pessoa. No encontro, 
foram discutidas possíveis 
parcerias para a Paraíba 
sediar uma etapa do cam-
peonato de Stock Car. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual desta-
cou as ações do governo 
para incentivar os atletas 
paraibanos e colocou a ges-
tão à disposição para con-
tribuir no que for possível 
para a realização do evento. 
“Nós ficamos felizes pelo 
interesse do nosso estado 
que tem grandes potencia-
lidades turísticas e que tem 
atraído grandes negócios 
e assegurado investimen-
tos no Polo Turístico Cabo 
Branco e no setor de ener-

gias renováveis pela nossa 
facilidade logística e loca-
lização estratégica”, frisou 
João Azevêdo. 

Nelson Piquet ressal-
tou a intenção de incen-
tivar o automobilismo na 
Paraíba. “Nós estamos aqui 
para somar e vemos o esta-
do como estratégico para 
receber corridas de diver-
sas categorias nacionais”, 
disse o ex-piloto. 

O secretário execu-
tivo de Esporte e Lazer, 
José Marco, destacou a 
importância de promover 
uma etapa do campeona-
to na Paraíba. “A vinda de 
Nelson Piquet, baluarte 
da Fórmula 1, é muito 
importante para trazer 
uma etapa da Stock Car 
ao estado. Vamos verificar 
a pista e ver as reais neces-
sidades para que a gente 
possa trazer, com o apoio 
do governo, esse evento 
tão importante. A pista 
está localizada no Conde 
e deve passar por alguns 
reparos”, comentou. 

O presidente da CBA, 
Giovanni Guerra, afirmou 
que a meta da instituição 
é integrar o Nordeste ao 
Brasil no campeonato de 
automobilismo. “Pelas 
avaliações que a CBA fez, 
por meio de nossos enge-
nheiros que aqui estive-
ram, verificamos que exis-
te a possibilidade real da 
Stock Car chegar ao Nor-
deste através da Paraíba. 
Se tivermos de adequar 
um autódromo, o de João 
Pessoa é o que está mais 
próximo dessa situação. 
A Fórmula 1 do Brasil é 
a Stock Car e nós preci-
samos de uma estrutura 
adequada. Nós queremos 
fazer um automobilismo 
pujante e essa é a vez do 
Nordeste acontecer no au-
tomobilismo”, pontuou. 

Acompanharam a re-
união, o vice-prefeito de 
João Pessoa, Léo Bezerra; 
os deputados estaduais 
Ricardo Barbosa e Trocol-
li Júnior; e secretários da 
Prefeitura de João Pessoa.

Paraíba negocia parcerias 
para ter etapa da Stock Car

João Azevêdo 
recebeu o piloto 
Nelson Piquet 
e a comitiva da 
Confederação 
Brasileira de 
Automobilismo 

Foto:  José Marques-SecomPB

Encontro também tratou 
sobre a implantação 

de um sistema 
balizador de compras 
de medicamentos e 

insumos  hospitalares 

Índices de gestão

Em estudo divulgado 
esta semana pela revista 
Exame, a cidade de Campi-
na Grande foi reconhecida 
como a terceira melhor cida-
de do Nordeste para se viver. 
De acordo com o Índice dos 
Desafios da Gestão Munici-
pal (IDGM) 2021, elaborado 
pela empresa Macroplan, a 
Rainha da Borborema tam-
bém é destaque entre os 100 
maiores municípios brasilei-
ros analisados pelo estudo. 

Atualmente, Campina ocupa 
o 52º lugar no ranking geral 
do IDGM, com a nota 0,636. 
No último ano, apesar dos 
desafios impostos pela pan-
demia, o município evoluiu 
duas posições no índice, um 
claro reflexo dos investi-
mentos da Prefeitura Muni-
cipal no desenvolvimento e 
qualidade de vida da cidade, 
destacou o vice-prefeito do 
município, Lucas Ribeiro.

O IDGM é realizado pela 

consultoria Macroplan, ofe-
recendo um diagnóstico dos 
resultados das gestões mu-
nicipais em 2019, traçando 
um comparativo com o ce-
nário dos últimos 10 anos. 
O estudo avalia 15 indicado-
res dentro de quatro eixos: 
educação, saúde, segurança 
e saneamento e sustentabi-
lidade. Nesse último, Cam-
pina teve o seu melhor de-
sempenho, ocupando o 23º 
lugar em todo o Brasil.

Campina Grande é 3a em 
qualidade de vida no NE

Fo
to

: S
ec

om
 P

B



Últimas
Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Ednando Phillipy4  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de fevereiro de 2021

Paraíba contabilizou esta semana 4.989 contaminados e 67 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da SES

Novos 1.137 casos de con-
taminação pelo novo coronaví-
rus e 15 óbitos em decorrência 
do agravamento da doença fo-
ram confirmados ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Com o novo montante, a 
Paraíba acumula 203.113 casos 
de covid-19, sendo 154.749 pa-
cientes considerados recupera-
dos e 4.213 vítimas fatais. 

Nesta semana, foram con-
tabilizados 4.989 casos de con-
taminados e 67 mortes, sendo 
a média móvel sem contabilizar 
o sábado, de aproximadamente 
831,5 e 11,11 óbitos diários. Na 
semana anterior, ignorando os 
dados do sábado, o Estado con-
firmou 4.816 casos e 66 mortes.

Em números totais, a se-
mana anterior, de 31 de janei-
ro a 6 de fevereiro, registrou 
5.876 casos, aproximadamente 
839,42 casos diários, e 79 óbi-
tos, 11,28 por dia. Caso a estabi-
lidade na notificação de casos se 
mantenha acima dos 900 casos 
neste sábado, o estado apresen-
tará um aumento em relação a 
semana anterior, bem como no 
registro de novos falecimentos.

De 24 a 30 de janeiro, hou-
ve um registro de aumento de 
casos, com 6.754 casos e 68 
mortes, resultando em 954,85 
confirmações de casos e 9,71 
óbitos por dia na média móvel. 
De 17 a 23 de janeiro, foram 
5.289 casos e 80 mortes, o equi-
valente a 755,57 casos e 11,42 
óbitos por dia.

Até o momento da publi-
cação do boletim diário, aproxi-
madamente 44.151 pacientes 
possuem a situação em aberto 
no sistema de notificação de ca-
sos, o que indica que estão em 
recuperação. Cerca de 621.217 

testes para diagnóstico da co-
vid-19 já foram realizados e 
86.389 doses de imunizantes 
contra a doença já foram apli-
cados no Estado, segundo da-
dos do Programa Nacional de 
Imunização, do Ministério da 
Saúde. Do número total, 2.031 
são de pessoas que já receberam 
a segunda dose da vacina.

Entre os 1.137 casos con-
firmados ontem, 42 (3,69%) são 
casos de pacientes hospitaliza-
dos e 1.095 (96,3%) são leves. 
De acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 
32 pacientes foram internados 
nas últimas 24 horas entre os 
hospitais do Estado.

Cinco dos 15 óbitos regis-
trados aconteceram nas últimas 
24 horas, entre  quinta-feira e 
a sexta-feira, as demais foram 

datadas de 8 de janeiro a 12 de 
fevereiro de 2021, sendo todas 
em hospitais públicos. Foram 
acometidos nove homens e seis 
mulheres, com faixa etária de 46 
a 92 anos. Dois não possuíam 
comorbidades, um era portador 
da Síndrome da Imobilidade, 
um era ex-tabagista, um tinha 
esclerose lateral. Nos demais, 
foi percebida a presença de hi-
pertensão e diabetes com maior 
frequência.

As vítimas residiam em 
João Pessoa e Campina Grande 
(3 mortes cada); Araçagi, Brejo 
dos Santos, Capim, Patos, Poci-
nhos, Riacho dos Cavalos, São 

Mamede, Sousa e Sumé (com 
uma morte cada). Outros 59 fa-
lecimentos estão sendo investi-
gados pela SES.

Cinco municípios concen-
tram 540 novos casos, o que 
corresponde a  47,49% dos no-
vos casos, são eles: João Pessoa 
com 348 novos casos; Campina 
Grande contabilizou 90 casos; 
Patos, Cajazeiras e Solânea re-
gistraram, respectivamente, 36, 
34 e 32 novos casos. 

A lista de cidades que pos-
suem mais de mil casos por 
covid-19 no Estado conta com 
33 cidades, são elas: João Pes-
soa (53.264), Campina Grande 
(18.347), Patos (8.177), Guara-
bira (5.761), Santa Rita (5.073), 
Cabedelo (4.993), Sousa 
(4.700), São Bento (4.219), Ca-
jazeiras (4.152), Bayeux (3.583), 
Mamanguape (3.129), Pombal 
(2.081), Queimadas (2.078), 
Monteiro (2.043), Ingá (1.910), 
Alagoa Grande (1.883), Cato-
lé do Rocha (1.742), Itabaiana 
(1.704), Esperança (1.631), 
Sapé (1.630), Rio Tinto (1.626), 
Pedras de Fogo (1.533), Sumé 
(1.526), Solânea (1.397), Mari 
(1.383), Itaporanga (1.359), La-
goa Seca (1.297), Conde (1.292), 
Belém (1.287), Caaporã (1.248), 
Itapororoca (1.207), Alagoinha 
(1.195), Brejo do Cruz (1.085) 
e São José de Piranhas (1.030).

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o Estado é de 
48%, e 50% nas enfermarias. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocupa-
ção chega a 57% em leitos de 
UTI e também em enfermarias. 
Em Campina Grande estão ocu-
pados 50% dos leitos de UTI 
adulto e 39% nas enfermarias. O 
Sertão registra, respectivamen-
te, 56% e 43% de ocupação em 
UTI e enfermarias.

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

Números de casos e óbitos 
por covid voltam a crescer

Banco de dados

Mais de 200 mil pessoas se 
cadastram no site Vacina PB

O site Vacina PB do Go-
verno da Paraíba já recebeu 
mais de 209 mil cadastros. 
A plataforma funciona como 
um banco de dados para 
dar suporte aos municípios 
sobre a vacinação contra a 
covid-19 e tem o intuito de 
notificar o usuário quando 
iniciar a vacinação para o 
grupo prioritário do qual faz 
parte. 

Até o momento, um to-
tal de 209.416 pessoas de 
221 municípios se cadastrou 
no site, sendo 79.206 ho-
mens e 130.210 mulheres. 
Os municípios de João Pes-
soa e Campina Grande apre-
sentaram o maior número 
de cadastros com 109.309 e 
42.585, respectivamente. No 
Sertão, Patos aparece com 
6.677 pessoas registradas 
no site e Sousa com 2.584. 
Sobre a faixa etária dos 
usuários, 15.691 possuem 
80 anos ou mais, 26.712 se 
encaixam no grupo de 70 a 
79 anos e 36.634 estão entre 
os 60 e 69 anos. Dos usuários 
que possuem algum tipo de 
comorbidade, o hipertenso 
apresentou o maior quan-
titativo de cadastro com 
76.509 inscritos, seguido do 
diabético com 28.786 e do 
cardiopata, com 18.544. 

Das categorias de tra-
balhadores, os professores 
da Educação Básica apare-
cem com 21.567 registros 

1.137 novos casos de 
contaminação e 15 óbitos em 
decorrência do agravamento 

da doença foram 
confirmados ontem pela SES

e da Educação Superior, 
6.736. Os profissionais de 
saúde contabilizam 14.610 
cadastros até o momento. 
De acordo com o secretário 
executivo da Saúde da Pa-
raíba, Daniel Beltrammi, o 
objetivo da plataforma é que 
cada Secretaria de Saúde 
faça a avaliação do banco 
de dados para convocar a 
população alvo de cada fase 
quando chegar o período da 
sua vacinação.

“O site não é pra marcar 
a data de vacinação. Ele ser-
ve para que os municípios 
possam programar suas es-
tratégias e possam dimen-
sionar locais para realizar a 
aplicação da vacina. Para o 
usuário, ele funciona como 
uma declaração de intenção 
de que quer ser vacinado”, 
pontua. 

O sistema foi desenvol-
vido pela SES e pelo Núcleo 
de Tecnologia Estratégicas 
em Saúde (Nutes) da UEPB. 
O site para se cadastrar é o 
http://vacinapb.saude.pb.
gov.br/. Também está dis-
ponível no ambiente virtual 
um espaço dedicado a infor-
mações sobre a vacinação 
contra a covid-19. No site, o 
usuário pode tirar suas dú-
vidas na seção de Perguntas 
Frequentes e acompanhar 
o Plano Estadual de Vaci-
nação. Além disso, também 
está disponível um painel 
de acompanhamento de 
distribuição das vacinas e a 
informação sobre as doses 
que já foram aplicadas na 
Paraíba. O link para acesso 
é o https://paraiba.pb.gov.
br/diretas/saude/corona-
virus/painel-de-vacinacao.

Dos 209.416 cadastrados no site, 79.206 são homens e 130.210 mulheres

Foto: Evandro Pereira

Bolsonaro nomeia João 
Roma para Cidadania

O presidente Jair Bol-
sonaro nomeou o deputado 
federal João Roma (Repu-
blicanos-BA) para o cargo 
de ministro da Cidadania. 
O atual ocupante do cargo, 
Onyx Lorenzoni, que tam-
bém tem mandato de de-
putado federal, pelo DEM 
do Rio Grande do Sul, foi 
nomeado para a Secretaria-
Geral da Presidência da Re-
pública. Os dois atos foram 
publicados em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU), na noite dessa sexta-
feira (12).

Onyx assume o terceiro 
ministério desde o início 
do governo Bolsonaro. Ele 
começou o mandato como 
chefe da Casa Civil, após 
coordenar a transição de 
governo, e ficou na pasta até 
fevereiro de 2020, quando 
foi deslocado para a Cidada-
nia. Agora, ele volta ao Palá-
cio do Planalto para coman-
dar a pasta que tem como 
principal atribuição a aná-
lise da legalidade dos atos 
assinados pelo presidente 
da República, por meio da 
Subchefia de Assuntos Jurí-
dicos, e a administração do 
dia a dia do Palácio do Pla-

nalto. A troca já havia sido 
anunciada pelo presidente 
no início da semana.

O comando da Secre-
taria-Geral da Presidência 
da República estava vago 
desde o fim do ano passado, 
quando o então titular Jorge 
Oliveira deixou o governo 
para assumir uma cadeira 
de ministro no Tribunal de 
Contas da União (TCU).

João Roma, 48 anos, está 
no primeiro mandato como 
deputado federal. Formado 
em Direito, ele foi chefe de 
gabinete do ex-prefeito de 
Salvador ACM Neto. A pas-
ta que será comandada por 
Roma é responsável pela área 
social do governo. Entre as 
principais atribuições do Mi-
nistério da Cidadania está a 
gestão de programas como 
o Bolsa Família e o auxílio 
emergencial, além do coman-
do da Secretaria Especial de 
Esportes.

Bares, restaurantes e 
similares vão funcionar 
somente das 6h às 23h en-
tre os dias 15 e 17 de feve-
reiro em Campina Grande. 
É o que determina decreto 
do prefeito Bruno Cunha 
Lima (PSD), que também 
suspendeu o ponto facul-
tativo dos servidores mu-
nicipais durante o perío-
do de Carnaval. O mesmo 
decreto proíbe todos os 
eventos relacionados ao 
período momesco.

De acordo com a de-
terminação, o expediente 
será normal nas reparti-
ções da Prefeitura, “obser-
vadas todas as regras es-
tabelecidas nos decretos 
vigentes sobre o funciona-
mento da administração 
pública municipal”.

Ficam ainda suspen-
sas, no âmbito do muni-
cípio, quaisquer festas ou 
eventos de pré-carnaval 
e carnaval, em ambientes 
abertos ou fechados, pro-
movidos pela iniciativa 
pública ou privada.

De acordo com o de-
creto editado pelo pre-

feito, no período com-
preendido entre 12 e 17 
de fevereiro deste ano, os 
bares, restaurantes, lan-
chonetes, lojas de conve-
niência, praça de alimen-
tação e estabelecimentos 
similares somente pode-
rão funcionar com atendi-
mento nas suas dependên-
cias das 6h às 23h.

O dispositivo publica-
do pelo Executivo munici-
pal proíbe a comercializa-
ção, antes e depois desse 
horário, de qualquer pro-
duto para o consumo no 
próprio estabelecimento. 
O funcionamento, confor-
me o decreto municipal, 
poderá ocorrer apenas 
através de entrega na re-
sidência do consumidor; 
ou por meio de retirada 
pelos próprios clientes.

Embasamento técnico
De acordo com a Pro-

curadoria Geral do Muni-
cípio, as  decisões contidas  
nos decretos levaram em 
conta um embasamento 
técnico. O estudo revela 
que  Campina Grande, na 
condição de sede da se-
gunda Macro Região de 
Saúde, está na faixa ama-

rela, que sinaliza estabili-
zação dos casos de inter-
nação em decorrência do 
novo coronavírus.

O  e s t u d o  m o s t ra , 
ainda, que, devido a essa 
estabilização, verifica-se 
uma queda na ocupação 
dos leitos dos hospitais 
da cidade e a melhora nos 
dados epidemiológicos, 
com a estagnação da pro-
pagação, contágio e inter-
nações decorrentes do 
coronavírus.

A Procuradoria ainda 
argumenta, que, somado a 
esse quadro, registra-se o 
fato de que, boa parte dos 
empreendimentos comer-
ciais de Campina Grande 
já funciona dentro dos 
critérios técnicos de de-
sinfecção estabelecidos 
nos sucessivos decretos 
municipais, com a fisca-
lização intermitente do 
Procon Municipal e Agen-
tes de Vigilância Sanitária 
Municipal.

Carnaval da Paz
O decreto baixado 

pela Prefeitura fixa em 200 
pessoas o público máximo 
em eventos não carnava-
lescos. Trata-se, segundo 

a secretária Rosália Lucas 
(Desenvolvimento Econô-
mico), de eventos sociais, 
como casamentos; e de 
eventos religiosos, que se-
rão no formato on-line, ou 
híbrido. Eles fazem parte 
do chamado Carnaval da 
Paz.

Em Campina Grande 
estão sendo realizados  
o Encontro para a Cons-
ciência Cristã, de cunho 
evangélico; o Crescer, da 
Igreja Católica; e o MIEP 
(Movimento de Integra-
ção Espírita da Paraíba); 
e ainda o Encontro para 
a Nova Consciência, este, 
de cunho ecumênico; e o 
mais antigo, completan-
do 30 anos em 2021. No 
dia 17, Quarta-feira de 
Cinzas, os protocolos de 
segurança preventiva con-
tra o coronavírus serão 
rigorosamente obedeci-
dos, segundo informa o 
padre Luciano Guedes, Pá-
roco da Catedral de Nossa 
Senhora da Conceição. A  
Catedral Diocesana com-
porta apenas 180 pessoas. 
E as missas serão celebra-
das em três horários, para 
manutenção do distancia-
mento entre as pessoas. 

Decreto regulamenta funcionamento 
de bares em Campina das 6h às 23h
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

O atual ocupante do 
cargo, Onyx Lorenzoni, 

foi nomeado para a 
Secretaria-Geral da 

Presidência da República



Paraíba
Meningite
Paraíba registrou 16 mortes causadas pela meningite 
no ano passado. Apenas em janeiro deste ano, foram 
três casos confirmados no estado. Página 8 Fo
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Eventos tradicionais do Carnaval serão transmitidos pela internet e terão várias medidas de segurança sanitária

Católicos realizam retiros e 
acampamentos adaptados
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Anualmente muitas igre-

jas realizam retiros religiosos 
durante os dias do Carnaval. 
Com o advento da pande-
mia, entretanto, a maioria 
dos templos religiosos optou 
por suspender a realização 
da reunião, a fim de evitar 
aglomerações ou desenvolver 
atividades on-line.

O evento, que já se tor-
nou tradição na Igreja da 
Consolação, no bairro Cas-
telo Branco, em João Pessoa, 
passou por adaptações para 
acontecer em 2021. Dentre 
as modificações às quais o re-
tiro espiritual teve que aderir 
por conta da covid-19, está 
a transmissão da programa-
ção na íntegra pela internet. 
O ato, que começou ontem 
à tarde, pode ser conferido  
por meio das redes sociais 
da Comunidade Católica Con-
solação Misericordiosa hoje, 
amanhã e segunda-feira. Ao 
todo, serão 72 horas ininter-
ruptas de evento.

De maneira diferente 
dos demais anos, o acampa-
mento  da Juventude da Pri-
meira Igreja Batista de João 

Pessoa também passou por 
mudanças. Neste ano, du-
rante o “Arrasta Pra Cima”, 
serão adotadas medidas de 
prevenção que incluem uso 
de álcool e máscara indivi-
duais. 

Com os corações cheios 
de alegria, os fiéis da Con-
solação relatam a esperan-
ça pela chegada de dias me-
lhores. Neste ano, apenas 
as missas serão realizadas 
presencialmente, seguindo 
o protocolo de prevenção 
ao coronavírus. Cerca de 25 
pessoas por turno estão en-
volvidas na celebração das 
Santas Missas, o número de 
envolvidos na organização do 
evento, entretanto, é ainda 
maior.  À distância muitos 
outros voluntários estarão 
realizando missões de evan-
gelização; são mais de 100 
pessoas. 

Aline Moraes, que par-
ticipa pela primeira vez da 
reunião, espera que sejam 
momentos de muita espiri-
tualidade. Para ela, este é o 
momento propício para re-
zar pelos que estão sofrendo 
com a pandemia. 

Em dez anos de even-
to, Lúcia Ferreira de Souza 

comenta que está triste pela 
situação que assola o país. 
“Vim aqui rezar por mim, 
pela minha família, pela fa-
mília Consolação”, diz a fiel 

que acompanhará o evento, 
cuja principal intenção em 
2021 é rezar pela saúde e 
proteção das famílias brasi-
leiras. “Queremos orar pela 

saúde das pessoas; não ape-
nas a física, mas também a 
mental. A pandemia causou 
muita instabilidade nas pes-
soas e queremos lembrar que 

Deus está vendo tudo isso. 
Ele não se esqueceu de nós”, 
afirma Irmã Juliana, uma das 
responsáveis pela 26ª edição 
do retiro.

Nova Consciência

Programação do encontro 
prossegue hoje em Campina

"30 anos cultivando a 
paz" é o tema do Encontro 
da Nova Consciência - O 
pensamento da cultura 
emergente. O evento aber-
to na quinta-feira (11), se 
estenderá até a Quarta-fei-
ra  de Cinzas (17), e está 
sendo transmitido pelo 
YouTube Nova Consciên-
cia. 

A programação de 
hoje começa às 9h e se 
estenderá até as 20h, 
com palestras, debates, 
mesa-redonda, fórum e 
o I Encontro Nacional de 
Baralho de Entidades.

Na abertura na quin-
ta-feira o tema "Literatu-
ra, fantasia e realidade 
em tempos autoritários" 
foi debatido em mesa-re-
donda, com a participação 
de João Matias de Oliveira 
(PB-CE); Braúlio Tavares 
(RJ-PB) e Ivandro Mene-
zes (BA-PB). A coordena-
ção do evento divulgou a 
mensagem de acolhimento 
a todos os participantes do 
encontro. 

No texto, os organiza-
dores ressaltam que “há 30 
anos trazíamos ao mun-
do os ‘Encontros da Nova 
Consciência’: uma propos-
ta ética para os próximos 
tempos, dizíamos. Vozes 
que clamamos no deserto, 
ainda temos sido pouco es-
tudados...! Senão, pergun-
temos: Entre fevereiro de 
1991 e fevereiro de 2021, 
quantos homicídios e es-
tupros? Quantas guerras, 

quantos atentados terro-
ristas, quantas mortes hu-
manas nestes 30 anos? E 
quanta fome e quanta mi-
séria e quantas tragédias 
ambientais provocadas 
pelo ser humano?” 

A mensagem prosse-
gue informando sobre o 
contraponto dos jovens 
que surgiram nesse perío-
do. “E, ainda bem, quantas 
pessoas nasceram nestes 
últimos 30 anos? E, com 
elas, quantas esperanças 
foram plantadas e quan-
tos sonhos estão germi-
nando?“. 

Os organizadores 
citaram na mensagem o 
filósofo Aristóteles: “‘Os 
espécimes se vão, a espé-
cie permanece’. O mesmo 
se pode dizer de propostas 
e projetos: para que sejam 
novos sonhos, é necessário 
que sonhos antigos e não 
realizados sejam sepul-
tados. Uma utopia vai-se 
indo – enquanto outras 

estão a caminho. Se nos 
perguntamos, nestes 30 
anos, quantas palavras e 
gestos de ódio foram per-
petrados, haveremos que 
perguntar-nos, também: e 
quantos atos e palavras de 
amor foram praticados?” 

O texto aponta que 
o evento continua esco-
lhendo a felicidade, tra-
balhando em prol desse 
caminho. “Entre pranto e 
alegria, continuamos op-
tando pela Felicidade. E de 
entre tantas utopias que se 
destroem ou são construí-
das, optamos pela mesma 
eterna utopia de sempre: 
A Paz no mundo é possí-
vel – acaso não seja apenas 
utopia no coração de cada 
ser humano”. 

E prossegue: “Infeliz-
mente, de distopia em dis-
topia, distopias cada vez 
maiores...! A cada maior 
que seja a distopia, porém, 
necessária, ainda mais, 
uma utopia maior ainda: 
caso não seja apenas uto-
pia no coração de cada ser 
humano, é possível, sim, a 
Paz no mundo!”. 

O texto de acolhida 
finalizou a busca pelo 
acolhimento pacífico de 
todas as singularidades e 
diferenças, citando o poeta 
português Manoel Alegre 
de Melo Duarte: “‘Sim’”, 
neste mundo de malda-
des – e porque tudo passa 
como o vento, mas nossa 
Utopia não passará, “Trova 
do Vento Que Passa”: 

Comunidade católica Consolação Misericordiosa transmite pelo YouTube 72 horas ininterruptas de programação e só as missas terão a presença limitada de público

Foto: Marcus Russo

Programação do 
Encontro da Nova 
Consciência, que 

está completando 30 
anos, enfoca o cultivo 
da paz e está sendo 

transmitida pelo 
YouTube. 

PRF intensifica fiscalização 
nas rodovias federais na PB

A Polícia Rodoviária Federal 
iniciou ontem, a Operação Carna-
val 2021 nas rodovias federais de 
todo o país. A ação se estenderá 
até a próxima quarta-feira (17), 
com reforço do policiamento os-
tensivo para garantir a segurança 
e a fluidez do trânsito no feriado. 
A abertura aconteceu na tarde 
de ontem, na BR-101, próximo 
à Gauchinha. Hoje, a partir das 
10h, na Unidade Operacional de 
Mata Redonda, na BR-101, está 
previsto um grande comando de 
educação para o trânsito.

Na Paraíba, ocorrerão co-
mandos de fiscalização integra-
dos entre os órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito visando a 
promoção da segurança pública, 
mobilidade e segurança viária. 
O reforço das equipes será feito 
através de rondas ostensivas e do 
posicionamento estratégico das 
viaturas com policiais ao longo 
dos trechos mais movimentados 
e considerados pontos críticos 
pelo alto índice de acidentes de 
trânsito. 

O objetivo da operação é 
orientar, fiscalizar e alertar aos 
motoristas sobre a necessidade 
do cumprimento das regras para 
a redução de acidentes e mortes 
no trânsito. Serão intensificadas 
as fiscalizações com o uso de eti-
lômetros, bem como de infrações 
que mais causam acidentes gra-
ves, como ultrapassagens indevi-
das, não uso do cinto de seguran-
ça e capacete para motociclistas. 

A fiscalização ganha um 
reforço maior nos trechos con-
siderados como “pontos críticos 
em razão dos altos índices de aci-
dentes graves e infrações de trân-
sito”, de acordo com a inspetora 
Priscilla Machado, assessora de 
comunicação da PRF na Paraíba. 
Na Região Metropolitana de João 
Pessoa, os trechos com atenção 

Foto: Marcus Russo

Equipes da PRF estão posicionadas em vários pontos estratégicos nas estradas

redobrada serão os quilômetros 
do 1 ao 27 da BR-230 e do qui-
lômetro 94 ao 84 da BR-101; na 
Região Metropolitana de Cam-
pina Grande, a alça sudoeste da 
BR-230 (quilômetro 117 a 165); 
na Região Metropolitana de Pa-
tos, do quilômetro 292 ao 334 na 
BR-230, de Santa Luzia até Patos; 
e na Região Metropolitana de Ca-
jazeiras, do quilômetro 502 ao 
515 da BR-230. 

Segundo a inspetora Pris-
cilla, existe uma expectativa de 
aumento no fluxo de veículos, 
porque “apesar de não ter sido 
decretado feriado pelo estado, al-
guns setores não funcionarão e 
ainda há trabalhadores em home 
office ou que aproveitarão o pe-
ríodo para tirar folga. Por isso a 
PRF está realizando a Operação 
Carnaval 2021 em todo o país”, 
completou ela.

Restrição ao tráfego
Durante o feriado, haverá 

restrição de tráfego para veícu-
los de carga nas rodovias federais, 
em trechos de pista simples, para 
proporcionar uma maior seguran-
ça no trânsito. A restrição seguirá 
conforme os dias e horários a se-
guir: Hoje (sábado) – 6h às 12h; 
16 (terça-feira) – 16h às 22h e 17 
(quarta-feira) – 6h às 12h

DICAS PARA UMA 
VIAGEM SEGURA
n Faça uma revisão no 
veículo antes de viajar: 
verifique principalmente 
pneus (inclusive o estepe), 
palhetas dos limpadores de 
para-brisa e itens de ilumi-
nação e sinalização;
n Planeje a viagem: 
lembre-se de programar 
paradas em locais adequa-
dos para abastecimento, 
alimentação e descanso. 
O acostamento deve ser 
utilizado apenas para si-
tuações emergenciais;
n Jamais faça a mistura 
perigosa e criminosa que é 
dirigir sob efeito de álcool. 
n Mantenha a atenção 
na rodovia: respeite a si-
nalização e os limites de 
velocidade;
n Mantenha sempre os 
faróis ligados para que seu 
veículo fique mais visível 
aos demais condutores e 
pedestres;
n O uso cinto de seguran-
ça é obrigatório para todos 
os ocupantes do veículo;
n Em caso de emergência 
e necessidade de apoio da 
PRF, ligue para o telefone 
de emergência 191. 
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Comprimidos de ecstasy e também pó de MDMA seriam entregues a um jovem de 24 anos na cidade de Patos

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia apreende mais droga 
sintética enviada pelos Correios

Pela quarta vez, em me-
nos de três meses a Polícia 
Civil da Paraíba conseguiu 
apreender, nessa quinta-fei-
ra (11) mais uma quantidade 
de substâncias entorpecentes 
sintéticas enviadas através dos 
Correios e que seria entregue 
a um homem de 24 anos, no 
bairro de Santa Antônio, em 
Patos. As outras apreensões 
aconteceram em João Pessoa.

Segundo o delegado Rei-
naldo Nóbrega, foram apreen-
didos dezenas de comprimi-
dos de ecstasy e também uma 
quantidade em pó de MDMA, 
considerada uma das drogas 
mais potentes e perigosas já 
desenvolvidas em laboratório.

De acordo com o delega-
do “o MDMA passou a ser, nos 
últimos tempos, o mais pro-
curado combustível sintéti-
co de adolescentes e adultos 
de classe média. A utilização 
disseminada fez tal droga ser 
apontada como o ‘lança-per-
fume’ dos novos tempos, sen-

do um dos aditivos mais usa-
dos em festividades”.

Reinaldo Nóbrega disse 
ainda que o prejuízo dos nar-
cotraficantes com a apreen-
são ocorrida em Patos gira em 
torno de R$30 mil, de acordo 
com estimativas da Polícia Ci-
vil. “Com isso, a Polícia Civil, a 
partir do seu trabalho inves-
tigativo, retira de circulação 
mais um traficante que vinha 
agindo no Sertão e forne-
cendo drogas para jovens da 
região, sobretudo jovens de 
classe média”, concluiu.

A metilenodioximetanfe-
tamina (MDMA), denominada 
popularmente ecstasy, é uma 
substância psicotrópica usada 
frequentemente como droga 
recreativa. Os efeitos recrea-
tivos desejados mais comuns 
são aumento da empatia, es-
tado de euforia e sensação de 
prazer. Quando ingerida por 
via oral, os efeitos têm início 
após 30 a 45 minutos e duram 
entre 3 e 6 horas. Esta foi a quarta vez, em apenas três meses, que a Polícia Civil da PB apreendeu drogas enviadas pelos Correios; policiais investigam para saber a origem do material

Foto: Polícia Civil

Delegado conclui inquérito 
sobre assassinato de modelo

O delegado João Paulo 
Amazonas, do Núcleo de Re-
pressão Qualificada da Dele-
gacia Regional de Santa Rita 
concluiu e remeteu a Justiça 
o inquérito que apurou o as-
sassinato da jovem modelo 
Lorrayne Damaris da Silva, 
de 19 e indiciou como culpa-
do Kennedy Ramo Alves, que 
está recolhido em uma uni-
dade prisional da capital.

A jovem de 19 anos foi 
morta no dia 13 de dezembro 
do ano passado. O suspeito 
fugiu após cometer o crime, 
mas foi preso dias depois, no 
estado da Bahia, numa opera-
ção integrada com as Polícias 
Civil e Militar daquele estado, 
Polícia Rodoviária Federal e 
Polícia Civil da Paraíba.

Lorrayne foi assassinada 
no município paraibano de 
Lucena, a 55 quilômetros de 
João Pessoa, e causou muita 
comoção social. A modelo e o 
suspeito moravam em Cam-
pina Grande, mas ela se mu-
dou para o estado de Goiás e, 
segundo informações colhi-
das pela polícia, ela não que-
ria mais o relacionamento 
com Kennedy. 

No dia do crime, ela vol-
tou à Paraíba para ser subme-
tida a uma cirurgia plástica. 
Ainda no aeroporto Lorrayne 
foi atraída pelo ex-namorado 
sendo levada para uma casa 
em Lucena, pertencente a 
família dele. A investigação 
foi realizada por equipes do 
Núcleo de Repressão Quali-
ficada da Delegacia Seccional 
de Santa Rita. Segundo o de-
legado João Paulo Amazonas, 

a Polícia conseguiu elucidar o 
crime e identificar o autor do 
delito.

O delegado Amazonas 
informou que o autor con-
fesso do crime foi indiciado 
pelos crimes de homicídio 
triplamente qualificado, rou-
bo majorado e pela ocultação 
de cadáver. Ainda de acordo 
com o policial, o ex-namora-
do da vítima também vai res-
ponder por crime de roubo. 
A modelo estava com uma 
bolsa com alta quantia em 
dinheiro, quando foi morta. O 
dinheiro não foi encontrado 
pelos policiais. “As investi-
gações levaram a conclusão 
de que, além de ceifar a vida 
da vítima, num segundo mo-
mento o indiciado se apro-
priou de valores da jovem e 
ocultou o cadáver dela”, es-
clareceu o delegado. 

Plantação de maconha é 
localizada em Santa Rita

Cerca de 200 pés Can-
nabis Sativa (maconha) fo-
ram localizados na tarde 
dessa quinta-feira (11) pela 
Polícia Militar numa área 
rural da cidade de Santa 
Rita, Região Metropolitana 
de João Pessoa. O plantio foi 
encontrado por policiais da 
Força Tática do 7º Batalhão 
da PM, com apoio do Grupo 
Tático Aéreo (GTA).

Uma parte do material 
foi recolhida pela perícia 
para exame e o restante foi 
incinerado na presença da 
autoridade policial, confor-
me determina o artigo 32 
da Lei 11.343/2006 (Lei de 
Drogas). Com a chegada da 
PM algumas pessoas que 
estavam no local consegui-
ram fugir pelo matagal e, 
devido o horário, não houve 
prisões.

De acordo com infor-
mações de policiais que 
participaram da operação, 
novas ações devem aconte-
cer na localidade para ten-
tar encontrar outras possí-
veis plantações e prender 
envolvidos no tráfico, que 
estariam usando a área 
para o cultivo de maconha.

Tráfico em CG
Policiais militares da 

2ª CEPmotos prenderam 
na noite dessa quinta-feira 
(11), na rua dos Peixeiros, 
no bairro do Pedregal, em 
Campina Grande, quatro 
pessoas suspeitas de en-
volvimento com o tráfico 
de drogas. Na casa onde o 
grupo estava foram apreen-
didos 1.860 papelotes com 
maconha, um pedaço maior 
com a mesma substância 

prensada, 500 pedras de 
crack, duas pedras maiores 
também de crack, peque-
nos sacos plásticos para 
embalar droga, balança de 
precisão e quatro aparelhos 
celulares.

A localização do grupo 
e apreensão da droga acon-
teceu após a Policia Militar 
receber informação anôni-
ma. Equipes do patrulha-
mento de moto foi verificar 
a denúncia e em um dos 
quitinetes foram encontra-
dos os quatro jovens fracio-
nando droga. Na consulta 
processual foi constatado 
um mandado de prisão con-
tra um dos envolvidos. Uma 
jovem assumiu ser dona da 
casa. Os presos e o material 
apreendido foram conduzi-
dos ao plantão centralizado 
da Polícia Civil.

Crime encomendado

Ministério Público denuncia acusados 
de matar ex-prefeito Expedito Pereira

O promotor de Justiça 
Marcos Antônio da Silva, do 
10 Tribunal de Júri da Capital 
ofereceu denúncia contra os 
três acusados de participa-
ção no assassinato do ex-pre-
feito de Bayeux, Expedito 
Pereira. A denúncia foi entre-
gue nessa quinta-feira (11).

Leon Nascimento dos 
Santos, é apontado como 
autor dos disparos contra o 
político e médico; José Ricar-
do Alves Pereira, sobrinho da 
vítima e mandante do crime 
e ainda Gean Carlos da Silva 
Nascimento, que conseguiu a 
moto usada pelo criminoso.

Na denúncia o repre-

sentante do Ministério Pú-
blico apresentou novas in-
formações sobre o crime, 
inclusive pede à justiça que 
a prisão temporária dos três 
acusados seja convertida em 
prisão preventiva em razão 
da gravidade dos crimes in-
vestigados. 

Marcos Antônio da Sil-
va cita a conduta de José Ri-
cardo na dilapidação do pa-
trimônio do ex-prefeito de 
Bayeux, tais como imóveis, 
veículos, saques bancários 
indevidos e furtos de bens.

O promotor, baseado 
nas investigações da polícia 
confirma que Leon confes-
sou a autoria do crime com 
riqueza de detalhes de como 
foi planejado a ação para as-

sassinar Expe-
dito Pereira. 

No inqué-
rito policial fi-
cou comprova-
do que Ricardo 
Pereira teria le-
vado o crimino-
so - Leon a uma 
escola de tiros.

O crime
O ex-prefei-

to de Bayeux e 
médico Expedi-
to Pereira, de 72 
anos, foi assassinado no dia 
9 de dezembro do ano pas-
sado, na Avenida Sapé, bairro 
de Manaíra, em João Pessoa, 
próximo ao prédio onde a 
vítima residia e foi praticado 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Um homem, acusado 
de tráfico interestadual 
de drogas foi condenado a 
sete anos e quatro meses 
de reclusão, a ser cumpri-
da em regime semi aberto. 
A sentença é do juiz José 
Jackson Guimarães, da 
comarca de Alagoa Gran-
de. Consta nos autos que 
o acusado saiu do Rio de 
Janeiro de ônibus com 
destino a Guarabira com 
nove tabletes de maconha 
e duas outras pequenas 
porções do entorpecen-
te. A droga se encontrava 
armazenada numa bolsa 
de viagem infantil, acon-
dicionada nos pertences 
da filha.  

Em Alagoa Grande, a 
empresa de ônibus fez pa-
rada forçada para desem-
barque de passageiros. Na 
ocasião uma equipe da Vi-

gilância Sanitária e outros 
profissionais da saúde se 
dirigiram ao veículo para 
realização da checagem 
rápida dos passageiros, 
objetivando testes do co-
vid-19. Policiais civis já 
vinham monitorando o 
acusado quanto ao trans-
porte de entorpecente e, 
ao abordá-lo, encontra-
ram a droga em seu poder.

Na sentença, o juiz 
afirma que a materialida-
de e a autoria restaram 
comprovadas nos autos. 
“O conjunto probatório 
trazido ao caderno pro-
cessual é coerente, har-
monioso e aponta exclu-
sivamente para o acusado 
como autor do delito de 
tráfico de substâncias en-
torpecentes”. O magistra-
do deferiu o direito do réu 
apelar em liberdade.

Acusado de tráfico é 
condenado a sete anos

por um homem numa moto 
no momento que o médico 
se dirigia para se encontrar 
com o sobrinho, José Ricardo, 
que havia telefonado para o 
ex-prefeito.

Ricardo foi candidato a vereador, em Bayeux, 
com apoio do tio, o ex-prefeito Expedito Pereira

Foto: Divulgação
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Mais de 200 motos foram apreendidas em janeiro, na Paraíba, devido a infrações ou irregularidades no veículo

Falta de capacete responde por 
15% das infrações no trânsito

Carol Cassoli 
Especial para A União

O número de transgres-
sões cometidas por motoci-
clistas na Paraíba cresceu no 
último ano. Atualmente, 15% 
das infrações incorridas no Es-
tado se referem a condutores e 
passageiros sem capacete. No 
último mês, mais de 200 mo-
tos foram apreendidas devido 
a irregularidades no veículo 
ou condução do mesmo. Entre 
os principais comportamentos 
constam, também, excesso de 
velocidade, embriaguez e em-
pinamento do veículo. Somente 
no final de semana passado, o 
Hospital de Trauma de João 
Pessoa recebeu vítimas de 65 
acidentes de moto, o que de-
monstra o aumento da negli-
gência dos condutores. “Esta 
imprudência geralmente está 
relacionada à falta de percep-
ção do risco, ao sentimento de 
impunidade e a falsa sensação 
de segurança do motociclista ao 
pilotar”, explica João Eduardo 
Melo, presidente do Instituto 
Via e da Comissão de Direito de 
trânsito, transportes e mobili-
dade da OAB/PB.

O Batalhão de Trânsito da 
Polícia de Trânsito Urbano e Ro-
doviário aponta que, em 2020, 
de todas as infrações cometidas 
no Estado, grande parte delas 
diz respeito a condutores sem 
capacete. As autoinfrações de 
trânsito (AITs) foram aplicadas 
a 5.700 motociclistas. 

Exclusivamente em ope-
rações da Lei Seca realizadas 
pelo Detran em janeiro des-
te ano, foram abordados 81 
condutores, dentre os quais 
4 deles tiveram seus veículos 
confiscados. Ao todo, as remo-
ções efetuadas pelos órgãos 
de fiscalização e segurança no 
trânsito somam 271 veículos. 
Apenas 160 deles foram pos-
teriormente liberados.

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB) 
possui 639.819 motocicletas - 
somando motos e veículos 50 
cilindradas - lançados em seu 
banco de dados. A capital possui 
mais de 182 mil destes veículos 
e apresenta incremento anual 
de 3,66%. Em 2000 as moto-
cicletas registradas em João 
Pessoa correspondiam a 5,67% 
do valor atual, o que demonstra 
o crescente aumento da frota 
pessoense. Já Campina Grande 
dispõe, atualmente, de cerca de 
99 mil motos. No ano passado, 
eram 75 mil. A cidade de Patos 
também é parte significativa 
desta quantia. Os motociclistas 
somam 31.353 veículos inseri-
dos no tráfego local.

Acidentes de moto
No último final de semana, 

o Hospital Estadual de Emer-
gência e Trauma Senador Hum-
berto Lucena, de João Pessoa, 
registrou, novamente, alta nos 
atendimentos fruto de acidentes 
de moto. Ao todo, o hospital re-
gistrou 65 atendimentos prove-
nientes destes acidentes, o que 
equivale a 22,8% de todas as 
entradas. Essencialmente, este 
dado corresponde a uma média 
de 32 acolhimentos por dia.

Referência para mais de 
200 cidades paraibanas, o Hos-
pital Estadual de Emergência 
e Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, de Campina Gran-
de, contabilizou, em meados 
de 2020, queda de aproxima-

damente 35% no número de 
assistências em acidentes de 
motos. Em outubro, porém, o 
registro voltou a crescer.

Por isso não é incomum 
pensar quais os motivos que 
guiam um motociclista à irres-
ponsabilidade mesmo sabendo 
que um acidente grave pode le-
var as vítimas à morte. Dentre 
os maiores apontamentos está 
a pressa. Quem é motoboy, por 
exemplo, vê no cumprimento 
de prazos a oportunidade de 
se destacar no emprego.

Já André Luiz, que além de 
motorista de automóvel é psi-
cólogo, atribui a imprudência 
ao famoso jeitinho brasileiro. 
“Acredito que quanto maiores 
os recursos para se agir com ir-
responsabilidade, maior a ten-
dência a se fazer isso”, explica.

Há cerca de um ano o estu-
dante Rúben Salomão tirou sua 
habilitação e, a partir de então, 
passou a observar que muitos 
motociclistas não respeitam o 
limite de velocidade estipulado 
pelo Código de Trânsito Bra-
sileiro. Neste sentido, Kahuê 
Moura considera a aplicação de 
multa um fator importante na 
conscientização dos motoristas 
e admite que, para ele, a medi-
da funcionou. “Procuro sempre 
respeitar as regras de trânsito, 
pois já tomei multa e aprendi a 
lição”, comenta. Apesar disso, 
o designer relata que costuma 
atingir velocidades mais altas 
nas vias pessoenses, porque 
isso é rotina entre os motoci-
clistas. Ainda assim, Kahuê se 
considera um motorista res-
ponsável e alega que faz uso 
correto de capacete e outros 
equipamentos de segurança, 
além de respeitar a sinalização 
e aplicar os dispositivos auxilia-
res para ser percebido em meio 
ao tráfego.

Pedestres reclamam de desrespeito com a faixa
Quando indagados sobre 

a conduta de motoristas de 
outros tipos de veículos diante 
de motocicletas, muitos relatam 
experiências negativas. Falta de 
atenção e desrespeito lideram 
a lista de queixas. “Alguns não 
veem e eu compreendo, mas 
há uma pequena parcela que 
se acha superior e quer brigar, 
xingar, colar o carro”, constata 
Kahuê.

Em contrapartida, motoris-
tas e pedestres observam que 
o desrespeito parte dos dois 
lados. André avalia que os mo-
tociclistas agem como loucos 
nas vias pessoenses. O pedestre 
Thiago Félix declara que inú-
meras foram as vezes em que 
quase foi atropelado por motos 
quando outros veículos deram 
passagem na faixa de pedes-
tres. O transeunte também nota 
que muitas motos são responsá-
veis por causar inconvenientes 
com barulho. 

Os próprios motociclistas 
admitem mau comportamento 
no trânsito. Estes observam que 
regularmente estão sem capa-
cete, trafegando na contramão 
e até mesmo tampando a placa 
quando se aproximam de câme-
ras de fiscalização e segurança. 
Indistintamente, vários condu-
tores confundem suas motos 
com bicicletas e atribuem a elas 
risco equivalente; mesmo tendo 
consciência de que motocicletas 
são veículos perigosos. 

Alguns dos motociclistas da 
capital presenciam situações 
desagradáveis envolvendo car-
ros e motos. “Nas grandes cida-
des, quando o trânsito fica lento 
ou até mesmo em semáforos, o 
corredor é liberado para as mo-
tos passarem. Em alguns sinais 
da Avenida Epitácio Pessoa, 
existe até uma área após a faixa 
de pedestres que é destinada 
às motos. Mas infelizmente, 
alguns motoristas de carro não 
respeitam este espaço”, relata 
Rúben Salomão. Para aqueles 
que trafegam pelas rodovias, o 
cenário não é muito diferente. 
Deny Andriw circula pelas au-

toestradas de João Pessoa no 
caminho de casa ao trabalho e 
observa que os carros não res-
peitam as motocicletas, atitude 
que gera sentimento de  indig-
nação no rapaz.

Educação para o trânsito
Os órgãos de trânsito re-

forçam seu papel em dar conti-
nuidade às medidas de respeito 
no trânsito. “O objetivo da PRF 
é promover a educação para o 
trânsito de forma a conscienti-
zar os motoristas do seu papel 
fundamental para a prevenção 
de acidentes. O foco da PRF é 
alertar aos condutores sobre a 
necessidade do cumprimento 
das regras para a redução de 
acidentes e mortes no trânsito”, 
diz Priscila Machado, inspetora 
da Polícia Rodoviária Federal. 
Além das ações de fiscalização, 
a PRF busca realizar ações edu-
cativas para a conscientização 
da sociedade e promoção de 
um trânsito mais seguro.

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urba-
na (SEMOB-JP) possui quatro 
campanhas educativas fixas 
com o intuito de promover a 
conscientização dos condutores. 
Os projetos Semob Nas Ruas, 
Amando o Próximo no Trânsito, 
Agentes Mirins e Esta Vaga Não 
É Sua buscam levar para as ruas 
da capital dicas de segurança e 
comportamento no trânsito. 

Situação no interior
No interior a situação é ain-

da pior. Em Guarabira, bastam 
alguns minutos de conversa 
com os mototáxis locais para se 
obter o retrato de um cenário 
caótico. Os condutores obser-
vam que tanto no trânsito em 
geral, quanto no convívio com 
os colegas de profissão, não são 
raras as vezes que motoristas 
pilotam sem capacete, em alta 
velocidade e até mesmo de 
chinelo. Além de transportarem 
pessoas, os mototáxis, muitas 
vezes, aceitam transportar car-
gas com dimensões superiores 
às do veículo; o que configura 

infração média (o equivalente 
a quatro pontos na carteira) e 
acarreta em multa de mais de 
R$130.

Apesar da ameaça de pu-
nição, muitos motocicl istas 
preferem correr o risco. Alguns 
até mesmo confiam na vista 
grossa feita pela polícia local, 
dado que atitudes como estas 
são corriqueiras e se consagram 
como prática cultural. 

Motociclista e motoqueiro
Culturalmente as palavras 

motociclista e motoqueiro têm 
significados diferentes. O moto-
ciclista é, legalmente, o respon-
sável por guiar ciclomotores, 
motonetas e motocicletas. Por 
outro lado, motoqueiro é um 
termo pejorativo atribuído aos 
maus motoristas. 

Esta diferenciação surgiu 
na década de 80, junto com a 
ocupação de motoboy. Os pro-
fissionais que conduziam com 
segurança e sabedoria eram 
considerados motocicl istas; 
enquanto os que guiavam suas 
motos com inconsequência e 
desrespeito eram popularmente 
conhecidos como motoqueiros. 
A estes são atribuídas ações 
mais agressivas, como provocar 
danos a outros veículos, chutar 
retrovisores e riscar latarias.

O Departamento 
Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) possui 

639.819 motocicletas 
- somando motos e 

veículos 50 cilindradas 
- lançados em seu 
banco de dados

SERVIÇO 

n Frota de motos nas  
princiais cidades

João Pessoa  182.932

Campina Grande  99.455

Patos   31.353

Sousa   20.065

Santa Rita  19.097

Guarabira  13.264

São Bento  11.916

Sapé   10.580

No final de semana passado, o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa recebeu vítimas de 65 acidentes de moto, o que demonstra o aumento da negligência dos condutores

Foto: Marcos Russo
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Apenas no último mês de janeiro, ocorreram três casos da doença nos municípios de Santa Rita, Camalaú e Marcação

Uma doença que atinge 
pessoas de todas as idades, 
pode deixar sequelas e até 
matar. Assim é a meningi-
te, uma infecção que atinge 
as meninges (tecido que 
reveste o sistema nervoso 
central). Em 2020, foram 
33 casos confirmados na 
Paraíba, contra 38 detec-
tados no ano anterior pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). O número de 
óbitos no ano passado che-
gou a 16 e em 2019 foram 
11. 

Este ano, já são três 
casos de meningite notifi-
cados no estado. Houve um 
caso confirmado em Santa 
Rita, um em Camalaú (este 
município apresenta evo-
lução alta segundo a SES) e 
outro descartado na cidade 
de Marcação. Em Junco do 
Seridó há um caso ainda em 
investigação. 

Os tipos mais conheci-
dos são a meningite bacte-
riana e a viral, mas também 
tem a fúngica e a causada 
por parasitas. De acordo 
com a infectologista dos 
hospitais Clementino Fraga 
e do Hospital de Emergên-
cia Trauma de João Pessoa, 
Monnara Lúcio, a doença é 
considerada grave. “É grave 
porque é uma infecção que 
ocorre em um local que de-
veria ser estéril e tem uma 
vital importância para o 
nosso corpo. É um sistema 
muito nobre”, destacou. 

A vacinação é uma 
grande aliada no combate 
à meningite. Segundo a in-
fectologista, para determi-

nadas formas da meningite, 
a exemplo da bacteriana, 
e algumas doenças virais 
que podem ter alguma re-
percussão, como menin-
goencefalites, podem ser 
prevenidas por meio da 
imunização. “Por isso, é 
muito importante que os 
pais mantenham o calen-
dário vacinal de seus filhos 
atualizados”, alertou. 

Para detectar a menin-
gite, é preciso ficar atento 
aos sintomas, pois eles po-
dem variar. Um dos mais 
conhecidos é a rigidez cer-
vical (no pescoço), mas 
nem todo mundo que tem a 
doença, obrigatoriamente, 
vai ter esse sinal de alerta. 
A infectologista explicou 
que outras indicações sus-
peitas da meningite são fe-
bre, sonolência excessiva, 
irritabilidade, dor de cabe-
ça, vômitos (nem sempre 
são em jatos), alteração de 
locomoção, dor na coluna, 
entre outros problemas as-
sociados. 

Qualquer indício da 
doença, deve-se procurar 
rapidamente um profis-
sional de saúde. Monnara 
afirmou que o médico, ao 
examinar o paciente, pre-
cisa ter muita sensibilida-
de e lembrar de suspeitar 
da doença. Se no início, os 
sintomas podem iniciar 
leves, com o tempo o qua-
dro tende a se agravar. “O 
ideal é se fazer uma avalia-
ção médica o quanto antes, 
para saber se é um quadro 
de suspeita, que precisa 
ser investigado, ou não. 
Porque nem toda rigidez 
no pescoço pode ser me-
ningite”, declarou.

Em João Pessoa, o Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley possui um setor 
especializado em doenças 
infectocontagiosas e é re-
ferência no atendimento a 
pacientes com meningite. 

Sequelas
As sequelas da meningi-

te são surdez, amputação de 
membro, paralisias motoras, 
entre outras. O socorro preco-
ce pode evitar complicações. 
“Diante de uma febre alta, per-
sistente, ao se perceber uma 
alteração no comportamento 
do paciente, a incidência de 
vômitos associados a outros 
sintomas, nunca deixem de 
lembrar que pode ser uma 
meningite. É uma doença de 
pronto atendimento, é uma 
urgência”, advertiu a infectolo-
gista Monnara Lúcio.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

PB registrou 16 mortes por 
meningite no ano passado 

SaiBa MaiS
 n No Brasil, a menin-
gite é considerada pelo 
Ministério da Saúde 
uma doença endêmi-
ca. Casos da doença 
são esperados ao lon-
go de todo o ano, com 
registros de surtos e 
epidemias ocasionais. 
Geralmente, a ocor-
rência das meningites 
bacterianas é mais co-
mum no outono-inver-
no e das virais na pri-
mavera-verão. O risco 
de contrair meningite 
é maior entre crian-
ças menores de cinco 
anos, principalmente 
até um ano, no entan-
to pode acontecer em 
qualquer idade.

Conheça os diferentes tipos de meningites e as formas de contágio
Bacteriana
As bactérias se espalham 

de uma pessoa para outra por 
meio das vias respiratórias, por 
gotículas e secreções do nariz 
e da garganta. Já outras bac-
térias podem se espalhar por 
meio dos alimentos e causará a 
meningite.

Segundo o Ministério da 
Saúde, algumas pessoas podem 
transportar essas bactérias dentro 
ou sobre seus corpos sem estarem 
doentes. Elas são chamadas de 

“portadoras”. No entanto, elas 
podem espalhar as bactérias para 
outras pessoas.

Viral
As meningites virais podem 

ser transmitidas de diversas ma-
neiras a depender do vírus cau-
sador da doença. No caso dos 
Enterovírus, a contaminação é 
fecal-oral, e os vírus podem ser 
adquiridos por contato próximo 
(tocar ou apertar as mãos) com 
uma pessoa infectada;

Outra forma é tocar em 
objetos ou superfícies que con-
tenham o vírus e depois tocar 
nos olhos, nariz ou boca antes 
de lavar as mãos; trocar fraldas 
de uma pessoa infectada, depois 
tocar nos olhos, nariz ou boca 
sem lavar as mãos; beber água 
ou comer alimentos crus que 
contenham o vírus também é 
outro fator de contágio. Já os 
Arbovírus são transmitidos por 
meio de picada de mosquitos 
contaminados.

Causada por fungos
A meningite fúngica não é 

transmitida de pessoa para pes-
soa. Geralmente os fungos são 
adquiridos por meio da inalação 
dos esporos (pequenos pedaços 
de fungos) que entram nos pul-
mões e podem chegar até as 
meninges. Alguns fungos encon-
tram-se em solos ou ambientes 
contaminados com excrementos 
de pássaros ou morcegos.

Já um outro fungo, chamado 
Cândida, que também pode cau-

sar meningite, geralmente é ad-
quirido em ambiente hospitalar. 
 
Causada por Parasitas

Os parasitas que causam 
meningite não são transmiti-
dos de uma pessoa para ou-
tra, e normalmente infectam 
animais e não pessoas. As 
pessoas são infectadas pela in-
gestão de produtos ou alimen-
tos contaminados que tenham 
a forma ou a fase infecciosa 
do parasita.

O Centro Cultural Tenente 
Lucena no bairro de Manga-
beira, em João Pessoa, retoma, 
no próximo dia 18, as ativida-
des presenciais através de cur-
sos gratuitos seguindo os pro-
tocolos de segurança contra a 
covid-19. 

De acordo com o coor-
denador do espaço, Júnior 
Mangabeira, os cursos dispo-
níveis são: canto e coral (ma-
nhã); mágica, fit dance (terça e 

quinta); cavaquinho (manhã e 
noite); teoria musical (manhã 
e tarde); teclado( manhã e tar-
de);como lidar com o estresse; 
noções básicas de Excel e flau-
ta (tarde).

“Iniciamos as matrículas 
no dia 8 de fevereiro e vamos 
começar as aulas presenciais 
desse ano dia 18. As matrículas 
ainda estão abertas, mas desde 
o dia que anunciamos as vagas 
que em um primeiro momento 
eram 18 modalidades, colo-
camos mais cinco, ficando 23 
modalidades no total. Hoje, te-
mos 13 modalidades com ins-

crições abertas”, explicou. 
Os cursos possuem du-

ração de três meses e estão 
disponíveis para toda a popu-
lação. Alguns, inclusive, têm 
vagas para pessoas a partir dos 
oito anos de idade. Os horários 
são variados e divididos nos 
turnos manhã, tarde e noite. 

Todas as aulas são gra-
tuitas. Os interessados na ma-
trícula devem levar o RG (ori-
ginal) para o Centro Cultural 
Tenente Lucena das 8h às 17h. 
Se for menor de idade, o aluno 
deve levar o documento dele e 
do responsável. 

Júnior Mangabeira adian-
tou ainda que para esta reto-
mada serão adotados todos os 
protocolos sanitários contra o 
coronavírus como aferição de 
temperatura na entrada, uso 
do álcool em gel e o distancia-
mento de dois metros de cada 
usuário. “Estamos adotando 
esse ano 50% da capacidade”, 
acrescentou. 

O Centro Cultural Man-
gabeira Tenente Lucena é um 
espaço destinado à produção 
de atividades culturais, lazer 
e inclusão digital oferecendo 
ambientes para as práticas 

de música, teatro, dança, ar-
tesanato, literatura, circo, ar-
tes plásticas e audiovisual. O 
objetivo, conforme o coorde-
nador é garantir à população 
um maior acesso a atividades 
educacionais, artísticas e cul-
turais.

História
O espaço está localizado 

no encontro das ruas Josefa 
Taveira e Dr. Euclides Neiva, 
em Mangabeira e recebeu este 
nome em homenagem a João 
Emídio de Lucena, nascido em 
1912 na cidade de Itabaiana. 

Conhecido como Tenente 
Lucena, em 1928 entrou para 
banda de música de São João 
do Sabugi (RN) onde morava. 
Em 1933 era voluntário do 22º 
Batalhão de Caçadores e pas-
sou a ser soldado músico de 
terceira classe.

A partir daí, fundou corais 
infantis, abrigos de menores 
carentes e foi sócio funda-
dor da Orquestra Sinfônica 
da Paraíba. Tenente Lucena é 
considerado um dos maiores 
folcloristas do Brasil e um re-
presentante da cultura popu-
lar paraibana e nordestina. 

Centro Tenente Lucena inscreve para vários cursos

Hospital Universitário Lauro Wanderley, em 
João Pessoa, é referência no atendimento 
a pacientes com meningite

Foto: Ortilo Antônio

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Memorial de Sivuca
Acervo, com aproximadamente cinco mil itens, do renomado 
músico paraibano chegará à UFPB no próximo mês e estará 
disponível, virtualmente, em junho. Página 12 Fo
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Publicada pela Editora A União, obra reúne 45 textos de 30 autores, entre curadores, pesquisadores, jornalistas e críticos de arte

Obra reúne a fortuna crítica do 
artista paraibano José Rufino

“Um guia para entender 
a obra e o pensamento desse 
artista visual e sua dimensão 
para a arte paraibana, nacio-
nal e internacional, pois já 
realizou exposições em paí-
ses como Estados Unidos e 
França”. É assim que o orga-
nizador do livro José Rufino 
– Fortuna crítica selecionada, 
Eduardo Augusto de Carva-
lho, resume o seu projeto 
literário protagonizado por 
um dos grandes nomes das 
artes no Estado.

Publicado pela Editora 
A União em parceria com o 
Instituto José Rufino, a edi-
ção tem 414 páginas, não 
terá lançamento virtual e 
nem presencial, pelo menos 
por enquanto devido à pan-
demia. “A graça é ter o livro 
na mão e sentir a presen-
ça do público e, por isso, o 
lançamento será presencial 
quando for possível”, adianta 
o organizador, antecipando 
que vem trabalhando na pre-
paração já de um segundo 
volume, cuja previsão para 
a conclusão é no final des-
te ano. O livro custa R$ 50 e 
está à venda na Livraria do 
Luiz e n'O Sebo Cultural, am-
bos localizados na cidade de 
João Pessoa.

Eduardo Augusto disse 
que o extenso compilado 
não segue uma ordem cro-
nológica e reúne 45 textos 
de 30 autores, entre cura-
dores, pesquisadores, jor-
nalistas e críticos de arte, 
que escreveram sobre a 
arte e a literatura de José 
Rufino em algum momento 
da carreira do paraibano. 
“Alguns textos, escritos ori-
ginalmente em espanhol, 
foram tirados de catálogos 
de mostras individuais e 
traduzidos para a língua 
portuguesa pela mãe do 
próprio Rufino, a artis-
ta plástica e restauradora 
Marlene Almeida. Todos 
os textos foram publicados 
sem cortes no livro, à exce-
ção dos que tiveram de ser 
traduzidos, mas mantidos 
na íntegra”, comentou ele.

O volume da fortuna crí-
tica é um desdobramento do 
interesse de Eduardo Augus-
to por Rufino, iniciado quan-
do decidiu escolher a obra do 
artista visual para o seu tra-
balho de conclusão do curso 
de Ciências Sociais que vem 
realizando na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e 
cujo título provisório é Me-
mória e narrativa biográfica 
na obra de José Rufino. Am-
bos se conheceram há seis 
anos, em um café no Manaíra 
Shopping, na capital parai-
bana. “Nas conversas, a ami-
zade foi crescendo, Passei 
a frequentar sua casa para 
pesquisar para o trabalho 
de conclusão de curso e lá, 
há três anos, me deu o estalo 
de fazer a fortuna crítica”, re-
lembrou ele.

“José Rufino tem um ma-
terial muito importante de 
revistas, publicações, catálo-
gos, cartazes de exposições 
e fotos que ninguém tinha 
conhecimento e achei que 
deveria ser disponibilizado 
para o público, daí me veio 
a ideia do livro”, comenta o 
idealizador do projeto.

O conceito inicial, se-
gundo Eduardo Augusto de 
Carvalho, era o de reunir 
tudo apenas em uma edição 
de José Rufino – Fortuna crí-
tica selecionada, o que não 
dava devido ao grande volu-
me. “Então, fizemos uma se-
leção do vasto material, num 
trabalho difícil de realizar, 
pela quantidade, mas usa-
mos o critério da qualidade 
para a escolha. Quando apre-
sentei a ideia para a mãe de 
Rufino, Marlene Almeida, ela 
adorou, amadureceu a ideia 
e deu orientações na escolha 
de textos, fotos e ideias para 
o projeto gráfico. Ela foi fun-
damental para a concepção 
do livro, para o qual coloca-
mos a mão na massa no pri-
meiro semestre do ano pas-
sado até dezembro”.

O organizador ainda in-
formou que a edição recém
-lançada reúne, por exemplo, 
textos do curador e crítico 
de arte Moacir dos Anjos, da 
psicanalista e crítica de arte 
Bianca Dias e, na área literá-

ria, texto do jornalista Wil-
liam Costa sobre o livro de 
microcontos de José Rufino, 
Afagos, publicado pela edi-
tora Cosac Naify, em 2015. “A 
experiência foi muito gratifi-
cante, mas vou continuar tra-
balhando com Rufino para 
publicar o segundo volume 
da fortuna crítica seleciona-
da e seguir na carreira lite-
rária escrevendo livros mais 
na área da crítica cultural”, 
adiantou Eduardo Augusto.

Sobre o primeiro com-
pilado em si, o próprio José 
Rufino confessou sua satis-
fação com o resultado final. 
“Achei muito interessante. 
Eu, como objeto do livro, 
pude perceber, pelo modo 
como os textos foram enca-
deados, a evolução do meu 
pensamento como artis-
ta, com a criação de novas 
camadas, com o passar do 
tempo”, analisou o paraiba-
no. “É importante ressaltar 
que o trabalho do artista não 
é só a construção de um ob-
jeto, mas também a constru-
ção de um ideal e esse ideal 
é construído pelo artista e a 
pessoa que interage com o 
objeto”, observou ele.

Rufino contou que o li-
vro é muito importante por 
registrar e juntar parte da 
sua jornada como artista en-
tre os anos de 1995 a 2000. 
“Apesar de expor desde o 
início dos anos 1980, parte 
desse material todo estava 
disperso em locais como ca-
tálogos e sites. Faltava a reu-
nião desse material. É a pri-
meira janela mais expandida 
de leitura do meu trabalho 
e que aproxima o leitor da 
minha visão crítica de arte e 
da minha visão poética. O se-
gundo volume deverá seguir 
outro curso, talvez pegando 
os anos 1980”, ressaltou.

O artista também elo-
giou a feitura da identidade 
visual da obra. “O aspecto 
do livro é meio artesanal 
e impresso numa gráfica e 
editora que tem me acompa-
nhado desde o início da mi-
nha trajetória como artista. 
Foi produzido aqui, no local 
certo e pelas pessoas certas”, 
concluiu José Rufino.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Com mais de 400 páginas, obra foi organizada por Eduardo Augusto de Carvalho (foto menor, à direita) e serve 
como um extenso guia para entender as ideias e os trabalhos artísticos do paraibano José Rufino (foto maior)

Foto: Divulgação

Fotos: Marco Russo

Foto: Divulgação

Novo projeto de Rufino ganhará uma 
exposição no estado de São Paulo

Apesar de se manter re-
colhido em sua casa, em João 
Pessoa, José Rufino garantiu 
que está pensando em novos 
projetos. “Permaneço apri-
sionado, mas não parado”, 
comentou o artista visual, 
acrescentando que já começou 
a embarcar algumas peças da 
sai série Phantasmagoria para 
o estado de São Paulo, onde 
realizará exposição na Fábrica 
de Artes Marcos Amaro (Fama 
Museu), na cidade de Itu.

Por enquanto, não há 
data de abertura da indivi-
dual no município paulistano, 
que também resultará na 

publicação de um livro que 
documenta o projeto, mas a 
ideia é enviar as obras – pelo 
menos 50 pinturas – e fazer a 
montagem, esperando que a 
vacinação possibilite o retorno 
de eventos presenciais.

“O espaço no Fama Museu 
é deslumbrante, onde funcio-
nou uma antiga tecelagem”, 
comentou Rufino, confessando 
que aprecia suas obras esta-
rem em locais amplos. Ele disse 
que as pinturas que compõem 
a série Phantasmagoria são de 
grandes dimensões e algumas 
incluem objetos, como cadeira, 
cordas e correntes. “Essa expo-

sição é reflexo total do que vi 
e senti durante a pandemia. O 
livro de Eduardo também é um 
produto da pandemia porque 
permitiu um tempo para a dis-
cussão sobre o planejamento 
da obra”, afirmou.

Rufino garantiu que uma 
das primeiras ações que pre-
tende realizar, quando a pan-
demia permitir, é inaugurar no 
Brejo paraibano, mais espe-
cificamente em Areia – onde 
possui título de cidadão –, a 
sede do Instituto José Rufino, 
criado no ano passado, na 
data do seu aniversário, no dia 
3 de julho. Exemplo de uma das peças de ‘Phantasmagoria’, realizado durante o isolamento social do artista
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Estava eu, absorvido 
por um programa qualquer 
que passava na TV, mais 
ou menos às 10 horas do 
sábado da semana passada, 
quando Marileide me passou 
a triste notícia: Carlos, Mar-
tinho partiu! Aquela infor-
mação, embora sabendo da 
piora que ele tinha apre-
sentado nos últimos dias 
de permanência na UTI do 
Memorial, como me pegou 
de surpresa e, meio confuso, 
entre abalado e triste, fiz 
uma oração em silêncio e 
pedi a Deus que recebesse 
sua alma, na paz que ele não 
tinha tido nas últimas sema-
nas, desde que foi submetido 
a mais uma cirurgia, no 
tratamento do insidioso mal 
que o acabou derrotando. E lembrei de alguma coisa que tinha 
escrito, há 14 anos, quando MMF completou 60 anos:

“Menino órfão de mãe, criado pela tia Ilza que lhe dedicou 
todo o carinho maternal, nascido e crescido no Jaguaribe da 
minha infância, eis que Martinho Moreira Franco, do alto dos 
seus mais de 1 metro e 80, chega aos 60 anos. E o faz de forma 
gloriosa ‘comme il fault’ – como dizem os franceses. Com pom-
pas e circunstâncias, diria o romântico Luiz Augusto Crispim ou 
no verdor dos anos – acrescentaria Gonzaga Rodrigues.

De Martinho, nascido Luiz (em homenagem ao pai, 
a quem conheci embora à distância), morador da Rua da 
Palmeira, registro três passagens – dentre tantas outras que 
marcam a vida desse festejado cronista da terra. Dos mais 
admirados, com toda justiça.

Quando fui feito professor do Liceu Paraibano, aproveitan-
do uma chance que me deu a diretora Daura Santiago Rangel, 
coube-me ensinar Física aos alunos do curso Clássico. Então, 
como meu aluno Martinho se mostrou inteligente, de constante 
bom humor que o levava às vezes a se exceder nas tiradas ale-
gres que se transformavam em gostosas e sonoras gargalhadas, 
o que me levou, certa vez, a lhe advertir com a expressão que 
minha avó Mãe Venância, de vez em quando, nos repassava:

– Muito riso, pouco siso...
Ele jamais esqueceu a observação e às vezes a reproduz, 

quando nos encontramos e recordamos os bons tempos em que 
vivenciamos a temporada do velho Liceu.

Sua vida amorosa ele a dedicou, por força do destino, a 
duas mulheres com o mesmo nome de Gorete. A primeira, de 
quem ficou viúvo e que lhe deu os primeiros filhos, era filha do 

saudoso Milton Vieira que 
– recordo bem – muito me 
ajudou a construir os dois 
estádios de futebol da Pa-
raíba, no governo de Ernani 
Sátiro. A segunda, sua atual 
companheira, tocou o barco 
criando – como se fossem 
dela – os três filhos que pri-
meira Gorete tinha trazido 
ao mundo, além dos dois de 
sua origem.

Assim, Martinho cons-
truiu uma bela família, nu-
merosa e feliz que junta aos 
amigos e colegas, o home-
nageou, no sábado passado, 
cantando com ele, sorrindo 
com ele e até chorando com 
ele – emocionados ao som de 
‘Emoções’, imortalizada pelo 
rei Roberto Carlos.

O segundo registro é ligado ao futebol – uma das nossas 
paixões. Convidado para ver, pela televisão, a final do cam-
peonato carioca de 1989 entre Flamengo x Botafogo, na casa 
do meu irmão Zé Humberto, não se fez de rogado. Ao lado 
de torcedores alvinegros, ele em absoluta minoria, foi de 
uma elegância sem par. Curtiu conosco o título do Botafogo, 
conquistado após longos 21 anos de jejum. Então, tomamos 
um belo porre e saímos abraçados, meio-irmãos, meio rubro-
negros, meio-botafoguenses...

O terceiro e último registro, este com um toque de sau-
dade e de tristeza, disse-o Martinho a mim, quando o abracei 
naquela festa de sábado, de tantos amigos: aqui está faltando 
uma pessoa que, com certeza, estaria presente, se pudesse. 
Era a ausência sentida de Tarcísio Burity, seu amigo e admi-
rador, que nunca lhe poupou elogios e de quem se tornou 
amigo inseparável.”

Esse foi o texto que escrevi naquele ano e que agora fecho 
com os meus mais sentidos votos de pêsames a Goretti e aos 
filhos e netos, pelo passamento de Martinho Moreira Franco, 
lamentado e chorado por todos que privaram de sua amizade e 
que tiveram a chance de ler os seus escritos – com a verve que 
somente ele conseguia produzir.

Agora que ele entrou na lista dos que já se foram e deixa-
ram inúmeras saudades, confesso, quase em lágrimas, a minha 
imensa tristeza e rogo a Deus para que lhe reserve um lugar de 
refrigério e paz, no Seu reino, para onde o queridíssimo amigo 
deve ter seguido, sem escalas... 

Saudades, amigo MMF-74 – como ele se assinava. Qualquer 
dia, a gente vai se encontrar... de CP-82!

Corre-se o risco de linchamento virtual declarar que 
se leu e gostou da autobiografia de Woody Allen?  A Pro-
pósito de Nada é o significativo título original das suas 
memórias, traduzido na edição brasileira para um seco e 
desinteressante Autobiografia, apenas.

Allen não é um escritor brilhante mas sua vida lon-
ga e bem vivida é tão cheia de passagens e acontecidos, 
dignos dos seus filmes, que o estilo fica em segundo 
plano. Ele tem uma ótima história para contar e isto é 
muito, para um memorialista. Tendo vivido em Nova 
York, um dos centros mais palpitantes culturalmente 
falando, numa época vibrante em que o mundo passava 
por grandes transformações, tem-se um bom exemplo 
de um talento que nasceu no lugar certo. Ele começou e 
consolidou a carreira, tendo conhecido os mais célebres 
intelectuais, músicos, atores, políticos, do seu tempo e, 
talvez por isso, não careça de especial dom da escrita 
para encantar o leitor. Uma história de vida contada por 
um homem de 85 anos que “não espera mais aprovação 
de ninguém” e que pode se dar ao luxo de remexer o baú 
e mostrar o que lhe der na telha.

Não dá para negar que os fatos mais controvertidos 
da vida pessoal do cineasta são responsáveis pela curiosi-
dade que o livro atrai. Mas a esperada confissão de culpa 
não aconteceu. Sua vida com Mia Farrow teve um roteiro 
que nem ele mesmo teria pensado, resultando numa tris-
te acusação de ter molestado a filha Dylan e no desfecho 
do casamento com Soon-Yi, a outra filha adotiva da atriz. 
Apesar da forma irônica, marca registrada sua, com que 
narra os infortúnios, percebe-se muitos sentimentos con-
turbados nas suas declarações. “Há ainda muitos malucos 
que pensam que eu casei com uma filha, que Soon-Yi ti-
nha sido adotada por mim”. “Eu fiquei destroçado quando 
o plano de Mia funcionou e fui impedido de ver Dylan”. 
Como se fosse pouco, há ainda a dúvida lançada por Mia 
de que Ronan, o filho biológico, seja de Frank Sinatra e 
não seu. O relacionamento de 13 anos com a atriz não foi 
exatamente algo cheio de boas lembranças. O pretenso 
sarcasmo com que afirma que “mais do que viver nos co-
rações e mentes do público, prefiro viver no meu aparta-
mento” não convence muito. Melhor teria sido mesmo que 
sua obra não tivesse atrelada a tantas infelicidades.

O início do relato que trata da sua infância e adoles-
cência, no Brooklyn, da vida que não fugia à normalidade 
das famílias judias de classe média, é leve e interessante. 
Contrário ao que possa sugerir a imagem de neurótico 
atormentado, ele foi criado com respeito e amor. Sur-
preendem seu gosto por esporte, a habilidade para a mú-
sica e nunca ter deixado de tocar e, principalmente, não 
ter sido um nerd, sempre em briga com sua timidez e in-
segurança sem explicação. 

Há dezenas de boas tiradas :
“A vida não imita a arte, imita TV de má qualidade.”
“A diferença entre sexo e amor é que sexo libera ten-

sões e o amor as causa.”
“Se você quiser fazer Deus rir, conte a ele seus planos.”
“Os homem amam as mulheres por quem se sentem 

atraídos. As mulheres se sentem atraídas pelos homens 
que amam.”

“Meu único arrependimento na vida é não ter sido 
outra pessoa que não eu.”

“Sexo é a coisa mais divertida que se pode ter sem 
precisar rir.”

“Oitenta por cento do sucesso é exibicionismo.”
À parte das tenebrosas acusações, não comprovadas 

em juízo, ao traçar o panorama de uma longa e produtiva 
carreira, Allen traz depoimentos sobre o mundo do teatro 
e cinema, sobre como um auto declarado não intelectual, 
foi capaz de escrever, atuar, dirigir os filmes que fizeram 
a cabeça de muitas gerações.  

É um livro que vale a pena ser lido se alguma con-
descendência for permitida ao homem que pensa que “a 
vida é cheia de miséria, solidão e sofrimento – e tudo 
acaba muito cedo”.

‘A Propósito 
de Nada’

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta
Martinho Moreira Franco:

um preito de saudade!

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Rio Preto, matou o rico fazendeiro 
Francisco Leite e estuprou a viúva. “Era 
um bruto de luxúria, agressividade, 
instinto primário de assalto e posse 
violenta mesmo sem a menor utilida-
de. Destruía – com júbilo de vândalo 
irresistível, assolando tudo como uma 
epidemia. Não deixou memória de 
gesto humano, carinhoso e defensável. 
Tinha a mesma fama apavorante das 
feras irresponsáveis.”

Liberato Cavalcanti de Carvalho 
Nóbrega foi um bravo delegado de polí-
cia da cidade do Teixeira que enfrentou 
Rio Preto e no confronto foi cercado e 
ferido numa perna. Levaram-no para a 
cadeia do Teixeira, onde se recuperou 
e fugiu de forma espetacular, matando 
um soldado.

De acordo com Sílvio Romero, 
numa ocasião apareceu na casa de um 
fazendeiro que por medo pediu-lhe que 
mandasse buscar um cantador para 
“vadiá no desafio”. Manoel da Bernarda, 
cantador experiente aceitou o desafio 
e de forma valente, derrotou Rio Preto 
na cantoria. O desafio deu-se na fazen-
da Floresta do major Antônio Lucas, 
nos sertões do Inhamuns, no Ceará. As 
estrofes do desafio:

MB - Quando vim de minha terra
Truce ferro cavador,
Para tapar Rio Preto
Deixá-lo sem sangrador.

RP - Se tapares o meu rio
Não tapas o meu riacho,
Qu’eu represo nove léguas,
Botando a parede abaixo!

MB - Apois mande fazer uma
Com seis braças de fundura;
Como é bicho de represa,
Tanto lava como fura.

RP - Se tapar o Rio Preto,
Faça a parede segura,
Que, no lugar mais estreito,
Tem cem léguas de largura.

O nome Rio Preto apareceu em março 
de 1906, no município de Goianinha, no 
Rio Grande do Norte, um fugitivo do bando 
de Antônio Silvino, por nome Firmino 
José de Lima, apelidado de Rio Preto. De 
acordo com Câmara Cascudo, o fundador 
da dinastia fora o cantador-cangaceiro dos 
sertões paraibanos, cujo nome de pia se 
conhece por Luiz, o famoso poeta e não 
menos famoso cangaceiro Rio Preto. Eis sua 
despedida de Pombal: “Felizmente confes-
sei-me / para contar minha vida!”

Romance de Rio Preto, recolhido por 
M. Cavalcanti Proença:

Na regra de um vai dois
Na regra de dois vai três 
Agora que vou contar
O que Rio Preto fez
Agora vou contar
O que Rio Preto fez.

Rio Preto era um negro
Escravo de sujeição
Quando teve a liberdade
Logo deu pra valentão
A poder de cartucheira
Carabinote e facão.

Chegou na casa de um velho
Um pobre pai de famia
Foi levando o velho a jeito
Fazendo o que pretendia
Com o fim de carrega
Com a mulhê ou a fia.

Rio Preto, o poeta, cantador e canga-
ceiro teve fama nos sertões nordestinos. 
Acabou-se a raça do cangaceiro, ficou o 
poeta Rio Preto.

Acabou-se Rio Preto
Acabou-se sua fama
Como caetetu na toca
Como traíra na lama
Como caetetu na toca
Como traíra na lama.

Rio Preto,
poeta e cangaceiro (II)

 Não deixou memória de gesto 
humano, carinhoso e defensável. 

Tinha a mesma fama apavorante das 
feras irresponsáveis  

Foto: Marcos Russo

Jornalista paraibano Martinho Moreira Franco morreu no sábado passado, aos 74 anos

Foto: Divulgação

Detalhe da capa do livro ‘Woody Allen: a autobiografia’ (Editora Globo)
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Não fiz a primeira comunhão, mas fui batizado, evi-
tando que me tornasse pagão. Na minha rua, não lembro 
de nenhum dos amigos ter oportunidade de desfrutar 
desse contato com a vida religiosa. Não sei se a distância 
de um quilômetro entre nossas casas e a Igreja de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro tenha nos apartado dessa 
liturgia, até porque havia o amedrontador matagal no 
fundo do vale recortado pelo riacho de Bodocongó com 
uma ponte estreita cheia de terra onde ônibus e carros 
passavam ligeiro, um risco eminente para qualquer pe-
destre, imagine para as crianças naquele tempo... íamos 
para a igreja quando alguém nos levava e pronto! Lem-
bro até de ter frequentado algumas vezes uma igreja 
Batista, há alguns passos da esquina de nossa casa, com 
Mamãe e minha irmã, mas poucas vezes. A meninada 
era religiosa ao seu modo, rezar o Pai Nosso antes de 
dormir, agradecer a Deus as refeições e a saúde e respei-
tar os mais velhos, parar o jogo de bola quando passava 
um enterro, e por aí vai...

Enchia nossos olhos o culto católico. As novenas na 
rua no mês de maio, de casa em casa, onde uma morado-
ra levava a cruz sagrada, todos empunhando velas acesas 
nas mãos, tudo causara curiosidade e encantamento em 
um rito pelas mulheres e os gestos e rezas repetidos pe-
las crianças. O Pai Nosso todos os garotos sabiam rezar, 
mas quem sabia recitar a Ave Maria, o fazia em tom mais 
alto e com uma plasticidade que chamava a atenção das 
mães que acenavam positivamente com a cabeça e tam-
bém dos outros meninos, que eram tomados pela inveja, 
buscavam ali o reconhecimento, coisa de menino.

Das gavetas da memória jamais sumiram a cena de 
uma dessas novenas na casa da vizinha de frente, Rilene, 
que com sua mãe, a saudosa Dona Idalina (que nos dei-
xou aos 102 anos) e sua filha Sone, recebia a vizinhança. 
E eu, doido para segurar a vela, mas mamãe sem qual-
quer piedade não quis deixar. Eram tantas as pessoas 
que o terraço e a calçada de muro baixo foram ocupa-
das; o jardim exalava o perfume das rosas, adocicando o 
ar daquela noite. No fim, outra vizinha, a saudosa Lúcia, 
mãe de meu amigo Martiele, sai lentamente da casa em-
punhando a cruz sagrada no alto. Com feição séria e sob 
o silêncio de todos, só se escutava o arrastado de uma 
de suas chinelas em seu mancado característico. O vento 
gélido da noite mariana de Campina nos prostrava em 
reflexão, tinha absoluta certeza que Jesus e Maria esta-
vam ali conosco. Dias depois, acompanhando Mamãe, in-
tegramos uma procissão que subia a rua oposta à nossa. 
Um copinho improvisado de papel impedia que a vela, ao 
centro, viesse a apagar. Na época era uma multidão, no 
olhar de hoje devia haver uns 120 fiéis. Fiquei tão encan-
tado que passei a pedir aos meus pais para irmos à igre-
ja, reclame atendido dias depois. Fui com Mamãe, meu 
pai ficou tomando conta da mercearia e da casa.

A pé, junto a algumas vizinhas, vencemos o caminho 
até a igreja. O matagal do riacho era sempre um desconhe-
cido e muitas histórias saíram dali, umas não tão agradá-
veis. Subimos à Rua Carlos Alberto Souza e no oitão da 
igreja vi os gigantes eucaliptos que, enfileirados, faziam 
as honras da Fábrica Têxtil, defronte a igreja. Caminhan-
do mais um pouco, vi o frontão alto encimado por uma 
cruz, o tom amarelo e arqueado da entrada não me sai da 
memória. A missa acabara de começar. Sentamos atrás. 
Fica de joelho, levanta, reza, canta, senta... cumpri à risca 
com um orgulho de um garoto entre cinco ou seis anos. 
Jesus em sangue na cruz me comoveu. Pinturas, santos e 
cada vez mais o ambiente se tornara familiar. O padre, já 
idoso, tinha voz bela e ao mesmo tempo firme. 

Finda a celebração, após a saudação corriqueira, le-
vei muitos cheiros e afagos, me separei de Mamãe e fui 
ao altar, tudo muito bonito. Por uma saída lateral, vi uma 
senhora acendendo velas em um suporte que flamejava; 
aquele cheiro de fogo, cera e fumaça só cristalizava o que 
pensara naquele momento: – Quero ser padre! Disse a 
Mamãe e a suas amigas, entre sorrisos e um balbuciar 
“– Tá certo meu filho...”.

No fim da tarde, estava com papai na mercearia. 
Havia um bureau de madeira clara com a gavetaonde o 
dinheiro era guardado, ali papai escrevia, fazia as contas, 
era seu tabuleiro onde só não passava mais tempo que 
encostado ao balcão. Ali ele me chamou: – Bruno, senta 
aqui. E, ao seu lado, fui escutar o que queria me dizer. Foi 
uma conversa comprida onde falava e desenhava, discor-
ria sobre a reprodução humana. Cá pra nós, eu já sabia 
de alguma coisa; Tia Giseuda me chamava de enxerido 
na escola... Parece que estou vendo tudo novamente, ao 
desenhar o aparelho reprodutor feminino, eu só achava 
aquilo parecido com a cabeça de uma vaca. No fim ele 
sentenciou: – Se quiser ser padre, não pode namorar! 

Aquela informação era demais para mim. Arriscan-
do uns beijinhos em minhas primas e nas coleguinhas 
do colégio, me vendo longe daquilo, comecei a chorar: 
– Ah Papai, não quero mais!!! E aos berros, corro para 
falar a Mamãe. A ingenuidade clara do tempo não diver-
ge da de hoje, porém, a gurizada atual se entretém com 
avanços tecnológicos de forma que, involuntariamente, 
a educação dos pais no sentido religioso vai se escas-
seando. Bênção, Mamãe? Bênção, Papai?

Não quero 
mais!

Colunista colaborador

Foi celebrado, ontem, os 80 anos 
de nascimento de Dominguinhos 
(1941-2013), mas as homenagens con-
tinuam até a próxima segunda-feira 
(dia 15)com a série de apresentações 
virtuais ao sanfoneiro pernambucano.

O músico sergipano Lucas Campe-
lo está realizando diariamente o espe-
táculo anual Dominguinhos Através, no 
seu canal do YouTube. O evento, que 
conta com a participação de mais de 
40 artistas, está sendo realizado em 
formato de websérie, com participa-
ções de vários artistas como Rebecca 
Melo, Gennaro, Targino Gondim, Lygia 
Carvalho, Correia dos 8 baixos, Sérgio 
Teles, Gel Barbosa, dentre outros.

Neste sábado, artistas da Paraí-
ba estarão entre os convidados: Flá-
vio José e Sergio Maestro. Amanhã 
será a vez de disponibilizar as apre-
sentações dos paraibanos Zé Gomes, 
Maestro Marcos Farias e Kydelmir 
Dantas. Por fim, o vídeo com o san-
foneiro Luizinho Calixto se junta ao 
time no último dia do evento remoto, 
na segunda-feira.

Mais tocada
Considerado um dos grandes san-

foneiros do país, Dominguinhos foi 
um músico brasileiro de grande ex-
pressão nacional e fez músicas e par-
cerias importantes com outros artis-
tas, a exemplo de Gilberto Gil, Nando 
do Cordel e Anastácia.

De acordo com o Escritório Cen-
tral de Arrecadação e Distribuição 
(Ecad), Dominguinhos tem 468 músi-
cas e 1528 gravações cadastradas no 
banco de dados da entidade.

O estudo apontou que ‘Eu só que-
ro um xodó’, uma parceria com Anas-
tácia, foi a música do artista mais gra-
vada e a mais tocada nos últimos cinco 

anos nos principais segmentos de exe-
cução pública. Além dos seus parceiros 
de composição, o sanfoneiro também 
teve suas canções gravadas por intér-
pretes como Elba Ramalho, Fagner e 
Maria Bethânia.

Nos últimos cinco anos, mais de 
75% de seus rendimentos em direitos 
autorais em execução pública de mú-
sica vieram dos segmentos de show, 
música ao vivo, festa junina e TVs. É 
importante ressaltar que seus herdei-
ros continuam a receber esses direi-
tos, pois o pagamento é assegurado 
por 70 anos após a morte do autor (ou 
do último autor, em caso de parcerias), 
conforme determina a lei brasileira do 
direito autoral (9.610/98).

Dominginhos nasceu em Gara-
nhuns, no Agreste pernambucano, 
em12 de fevereiro de 1941. Partiu aos 
72 anos de idade em 2013, após uma 
luta contra um câncer de pulmão.

Evento que homenageia 
o músico terá paraibanos

Dominguinhos

Através do QR Code acima, 
acesse o canal de Lucas 
Campelo no Youtube

Foto: Divulgação

Os 80 anos de Dominguinhos (foto), 
serão reverenciados por músicos 
como Flávio José e Luizinho Calixto

Pré-EstrEia

tom E JErry (EUA. Dir: Tim Story. Ani-
mação, Comédia e Aventura. Livre). Adap-
tação do clássico desenho animado da 
Hanna-Barbera, retornando às origens da 
história e mostrando como Tom e Jerry se 
conheceram. Depois de anos vivendo na casa 
de um casal de idosos que o trata como um 
animal de estimação, Jerry precisa se virar 
para sobreviver quando descobre que exis-
tem novos locatários no local. E pior do que 
isso: eles trouxeram consigo um gato. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 15h45 - 17h45 
- 19h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 
15h45 - 17h45 - 19h45; CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 4 (dub.): 15h30 - 18h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 5 (dub.): 16h15 - 18h45; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 9 (dub.): 14h30 - 17h - 19h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 
- 17h - 19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 15H15 - 17H45.

Continuação

LEgado ExPLosivo (Honest Thief, EUA. 
Dir: Mark Williams. Policial. 14 anos). Um la-
drão de banco (Liam Neeson) resolve mudar 
de vida e se tornar uma pessoa honesta quan-
do se apaixona por uma mulher que trabalha 
em uma instalação de armazenamento, um 
lugar onde ele esconde todo o dinheiro que 
rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu 
nome quando ele passa a ser investigado por 

um agente corrupto do FBI. CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 4 (leg.): 20h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 20h15.

muLhEr-maraviLha 1984 (Wonder 
Woman 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. Aven-
tura e fantasia. 12 anos). Diana Prince/Mu-
lher-Maravilha (Gal Gadot) está em 1984, 
durante a Guerra Fria, entrando em conflito 
com dois grande inimigos: o empresário de 
mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga 
que virou inimiga, Barbara Minerva/Chee-
tah (Kristen Wiig). CINE SERCLA TAMBIÁ 4 
(dub.): 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 
1 (dub.):  17h10 - 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
2 (dub.): 16h - 19h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 16h - 19h10.

PinÓQuio (Pinocchio, Itália, França, Reino 
Unido. Dir: Matteo Garrone. Drama e fanta-
sia. 10 anos). O solitário marceneiro Gepeto 
(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 atendido, mas a 
desobediência do jovem brinquedo faz com 
que ele se perca de casa e embarque em uma 
jornada repleta de mistérios e seres mágicos, 
que o levará a conhecer de fato os perigos do 
mundo. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 16h10 
- 18h45; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 
16h10 - 18h45; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 
20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (dub.): 14h15 
(somente sáb. e dom.) - 17h15; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 3 (dub.): 15h30 - 18h30.

Versão mais sombria do conto de fadas ‘Pinóquio’ permanece com sessões em João Pessoa e Campina Grande

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço



Cultura

O Memorial Mestre Sivuca, 
que vai abrigar o acervo do mú-
sico paraibano doado pela viúva 
do artista, a cantora e composi-
tora Glória Gadelha, deverá estar 
disponível para acesso e pesquisa 
virtual pelo público, no portal da 
Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), em junho. A previsão foi 
feita para o Jornal A União pela 
professora do Departamento de 
Ciência da Informação da UFPB, 
Julianne Teixeira, coordenadora 
do novo equipamento da institui-
ção, que será construído defronte 
ao prédio da Reitoria, no campus 
de João Pessoa.

“A intenção é fazer o Memo-
rial Mestre Sivuca, que terá apro-
ximadamente cinco mil itens, 
trilíngue, em português, inglês e 
espanhol, por causa do reconhe-
cimento que Sivuca obteve inter-
nacionalmente”, disse ela. 

A universidade deverá receber 
o acervo de Sivuca (1930-2006), 
no início do próximo mês. “Por en-
quanto, estamos na etapa da for-
malização para a UFPB e já estamos 
na fase de conclusão do inventário 
para encaminhamento a Glória Ga-
delha e, em seguida, aos advogados 
para a formalização do inventário 
do acervo, que tem um número es-
timado de aproximadamente cinco 
mil itens e estão com a viúva”, infor-
mou Julianne Teixeira. 

Capas de discos, instrumen-
tos musicais, uma série de par-
tituras, objetos de uso pessoal, 
a exemplo do cachimbo, roupas 
que Sivuca costumava usar in-
clusive nas apresentações, além 
de fotografias, PDFs, recortes de 
jornais e revistas, entrevistas, 
além de vídeos e áudios MP3 
são alguns dos itens que deverão 
constar do acervo do Memorial. 
Julianne Teixeira disse que uma 
das iniciativas será digitalizar 
os itens, para que possam ser 
acessados de forma virtual pela 
população, por meio de platafor-
mas digitais que serão criadas 
com o apoio da Superintendên-
cia de Tecnologia da Informação 
(STI) da UFPB. 

A professora ainda informou 
que outra providência será a pre-
paração da sede física do Memo-
rial. E, enquanto a obra não fica 
pronta, o acervo permanecerá no 
Arquivo Central da instituição. 
“A UFPB se sente extremamente 
honrada por esse Memorial, que 
vai fomentar a cultura através de 
um músico reconhecido mundial-
mente e do seu legado tão impor-
tante, daí a pressa em disponibili-
zarmos o acervo”.     

O reitor da UFPB, Valdiney 
Gouveia, que, na última quarta-
feira (dia 10), recebeu a visita 
da viúva Glória Gadelha, também 
ressaltou a iniciativa. “Nós tínha-
mos uma dívida enorme com Si-
vuca, que não é só de Itabaiana, 

Guilherme Cabral  
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Acervo com aproximadamente cinco mil itens do renomado 
músico paraibano chegará à UFPB no próximo mês

Memorial de
Sivuca estará
disponível na 
web em junho

Governador João Azevêdo, ao lado de Glória Gadelha (de amarelo), no começo do ano passado, durante a visita ao espaço onde será o memorial; recente visita da viúva ao novo reitor da UFPB, Valdiney Gouveia 

não é só da Paraíba ou do Brasil, 
Sivuca é do mundo. É uma obra 
ímpar, um grande nome, o Sivuca 
é eterno. Então, ter na universida-
de a possibilidade de contar com 
esse acervo doado é muito im-
portante, porque faz com que se 
perceba a UFPB conectada com a 
cultura”, apontou. 

Segundo o reitor, a Paraíba 
precisa se orgulhar muito de ter 
esse acervo de Sivuca. “Estamos 
buscando parceria com o Governo 
do Estado. Nosso governador, João 
Azevêdo, se reuniu com a então rei-
tora, Margareth Diniz, com quem 
acordou que contribuiria para a 
construção do Memorial. O nosso 
papel é renovar isso e já falei com 
o secretário de Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia do Estado, Cláudio 
Furtado, para agendar audiência 
com o governador para tratarmos 
de alguns assuntos, inclusive sobre 
o Memorial”, contou Gouveia. 

Glória Gadelha falou que está 
satisfeita com o resultado da reu-
nião recente a que compareceu na 
UFPB. “Senti firmeza no reitor Val-
diney Gouveia, como também senti 
firmeza no governador João Azevê-
do, quando ele conversou sobre o 
assunto com a então reitora, Mar-
gareth Diniz. As minhas esperanças 
estão renovadas”, disse ela. “Vou 
completar 74 anos de idade, no 
próximo dia 19, e não tenho mais 
saúde para continuar com essa luta 
pelo Memorial, que comecei desde 
1974, quando me casei com Sivuca, 
e, durante esse tempo, bati em mui-
tas portas”, comentou a cantora e 
compositora.

Foto: Arquivo A União

Foto: José Marques/Divulgação Foto: UFPB/Divulgação

Conversa de Terreiro, de Janifran de Oliveira, é um 
documentário sobre a presença das religiões de ma-
triz africana no Alto Sertão da Paraíba. É uma das pro-
postas classificadas no edital Margarida Cardoso, que 
beneficiou 71 curtas-metragens e videoclipes com re-
cursos da Lei Aldir Blanc no Estado.

A ideia do filme é desmistificar uma das marcas 
mais fortes trazidas ao Brasil pelos povos africanos, 
que foram inseridos como escravos no período de co-
lonização. A presença deles incluiu os cultos africanos 
na matriz religiosa brasileira, abrindo aqui uma das 
maiores diversidades religiosas do planeta.

“Nós queremos reafirmar a necessidade do res-
peito religioso, que um estado laico como o Brasil de-
veria estimular”, afirma uma das roteiristas, Perla Al-
ves. Foi ela quem teve a ideia de abordar o tema, após 
a leitura do livro Pombagira a Deusa: mulher igual a 
você, de Alexandre Cumino.

“O objetivo é demonstrar a importância das reli-
giões de matriz africana na vida dos povos de Terreiro e 
a desmistificação dos cultos aos Orixás e entidades, que 
a intolerância religiosa prega há séculos, alimentando o 
preconceito sobre essas religiões”, argumenta.

Perla Alves explica que, com a criação da Lei Aldir 
Blanc, de ajuda emergencial ao setor cultural, ficou 
claro para ela a oportunidade de produzir o documen-
tário. “Vi em Raimundo Janifran, historiador e agente 
cultural, com experiência em projetos dessa nature-

za, pessoa ideal para escrever e dirigir com excelência 
esse desafio”.

Raimundo Janifran de Oliveira assumiu a emprei-
tada e garante que tudo está sendo realizado com cui-
dado e responsabilidade, tanto do ponto de vista da 
coleta das informações, depoimentos, imagens e de-
mais elementos do filme, como da regra geral de con-
trole sanitário hoje vivenciada no país devido à pan-
demia da covid-19.

No Sertão
O documentário Conversa de Terreiro está sendo 

rodado nas cidades de Cajazeiras e Sousa, Sertão pa-
raibano. O ritmo das gravações obedece a uma rotina 
de cuidados exigidos pelo controle do risco de propa-
gação do vírus.

Assim como em toda pequena produção, os re-
cursos técnicos são limitados e o pessoal envolvido 
também, o que requer planejamento redobrado para 
evitar desperdícios.

“Nós acertamos com a pessoa responsável pela 
captação das imagens de gravações em dias alterna-
dos”, explica o diretor Janifran de Oliveira. Nesse rit-
mo, a captação de imagens nos terreiros de candom-
blé, por exemplo, só deve ocorrer no final deste mês.

“Será um passeio sobre o universo religioso dos 
Terreiros a partir do Candomblé e suas nações, cami-
nhando pela Umbanda, nossa religião brasileira e suas 

ramificações”, completa Perla Alves, que divide a auto-
ria do roteiro com Wendell Juller.

Ao todo,  o inciso três da Lei Aldir Blanc paraibana 
lançou 12 editais, sendo dois de credenciamento, dois 
de chamamento público e oito de premiação. Soman-
do-se aos alcançados pela renda emergencial (inciso 
I), foram beneficiadas mais de 2 mil propostas apre-
sentadas por artistas, produtores, grupos, coletivos 
e manifestações culturais, representando um investi-
mento de mais de R$ 17 milhões.

Filme sobre religiões de origem africana é produzido na PB

Foto: Divulgação

Documentário ‘Conversa de Terreiro’ está sendo rodado em Cajazeiras e Sousa
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Vereadores de oposição afirmam que estão sendo preteridos e se preparam para recorrer à justiça

Preteridos de todas as 
comissões permanentes da 
Câmara Municipal de Santa 
Rita (CMSR), os vereadores 
de oposição já estão com 
“papelada” pronta e orga-
nizada para dar entrada na 
Justiça contra ato do presi-
dente da Casa, Cícero Medei-
ros (Progressistas), sobre a 
formação das comissões.

“Havia um boato de que 
a mesa diretora estava para 
renunciar e provocar outra 
eleição, mas como o presi-
dente conseguiu fazer tudo 
o que o prefeito (Emerson 
Panta, do Progressistas) 
queria, as coisas mudaram”, 
afirmou ontem à tarde o ve-
reador Tenente Jair (Pros), ao 
acrescentar que, juntamente 
com outros três vereadores 
do PTB, PRB e Patriota, não 
pode participar de nenhuma 
das sete comissões.

Ele disse que a decisão 
do presidente contraria o 
Regimento Interno da Câ-
mara de Santa Rita, assim 
também como de todas as 
casas legislativas do país, e 
que os preteridos não po-
dem de forma nenhuma ficar 
sem reagir. “Já estamos com 
assessoria e vamos recor-
rer”, afirmou Jair, ao detalhar 
que, “através de Jackson (um 
assessor), o prefeito consti-
tuiu as comissões como bem 
quis”.

Procurado logo pela 
manhã pela reportagem 
de A União, através do seu 
gabinete, o presidente da 
Câmara, Cícero Medeiros, 
ficou de retornar o contato, 
mas, ao chegar na CMSR, se 
apressou em abrir a sessão 
que se prolongou até perto 
das 13h. Novamente procu-
rado depois da sessão, nem 
o gabinete atendia mais as 
ligações.

Na abertura da sessão, 
transmitida pelo YouTube, 
um aliado do presidente, 
vereador Farias (Podemos), 
ocupou a tribuna para dizer 
que a paz reinava na Câmara 
e que não procediam as in-
formações de que a mesa di-
retora estava para renunciar.

“Eles fizeram isso de-
pois de atender a tudo o que 
prefeito queria”, explicou Te-
nente Jair, ao salientar que 
nunca viu uma Câmara com 
nove vereadores compor 
as comissões com cinco e 
deixar quatro de fora. “Pelo 
Regimento, as vagas das co-
missões são proporcionais, 
de acordo com o tamanho 
das bancadas”, disse.

Nas tentativas de encon-
trar o presidente da Câma-
ra, a reportagem terminou 
conseguindo contato com 
outro vereador da bancada 
governista. “Essa história 
de que a mesa estava para 
renunciar é fake news”, afir-
mou o vereador Célio Agepê 
(Podemos), ao enfatizar que, 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara de Santa Rita forma 
comissões apenas com aliados

na Câmara, o clima é de tran-
quilidade, e que a sessão da 
manhã havia sido prova dis-
so e que estava almoçando e 
sem poder se prolongar.

Provocado a falar mais, 

ele disse que o vereador Fa-
rias já havia explicado tudo 
em discurso que fez no co-
meço da sessão e que quem 
estiver interessado em 
obter mais detalhes sobre 

tudo isso que compareça à 
Câmara na próxima terça-
feira (16), quando acontece 
a próxima sessão. Dia 16, 
oficialmente, é feriado de 
Carnaval.

Antes de desligar, Célio 
também se esquivou de pas-
sar algum número, fora o do 
gabinete, através do qual o 
presidente pudesse ser lo-
calizado para se pronunciar.

Decisão do presidente da Câmara Municipal de Santa Rita, Cícero Medeiro (ao centro), está sendo questionada pela oposição por supostamente ferir o Regimento Interno

Foto: Divulgação

O Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) deter-
minou que o Pleno do 
Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) deve 
apreciar o recurso que 
prevê o fim do sequestro 
de bens do ex-governa-
dor Ricardo Coutinho 
(PSB). A decisão foi to-
mada na última quinta-
feira (11), pela ministra 
Laurita Vaz. 

O agravo havia sido 
rejeitado pelo relator 
da Operação Calvário, 
o desembargador do TJ, 
Ricardo Vital. O magis-
trado alegou que o Regi-
mento Interno do Tribu-
nal de Justiça da Paraíba 
não prevê a hipótese de 
julgamento pelo Pleno 
naquele caso. No en-
tanto, os advogados do 
ex-governador, Eduardo 
Cavalcanti e Igor Suassu-
na, argumentaram que a 
decisão do desembarga-
dor é ilegal. 

Após a rejeição, o 
caso foi encaminhado 
para o STJ. A ministra 
reconheceu que não há 
impedimento para o Tri-
bunal estadual tratar do 
recurso. “Contra decisão 
proferida pelo relator ca-
berá agravo interno para 

o respectivo órgão cole-
giado, observadas, quan-
to ao processamento, as 
regras do Regimento In-
terno do tribunal. Ante 
o exposto, DEFIRO o pe-
dido liminar para deter-
minar que o Tribunal de 
origem aprecie, como en-
tender de direito, o plei-
to na Medida Cautelar 
Inominada n. 0000157-
8 1 . 2 0 2 0 . 8 1 5 . 0 0 0 0 , 
afastada a tese de não 
cabimento por não se 
amoldar nas hipóteses 
previstas no art . 220 
do RITJ/PB“, diz o do-
cumento assinado pela 
ministra. 

Procurado pela re-
portagem de A União, 
a assessoria de comu-
nicação do Tribunal de 
Justiça da Paraíba infor-
mou que o Tribunal não 
comenta decisões dos 
tribunais superiores.

Entenda 
Ricardo Coutinho 

teve seus bens, avalia-
dos em cerca de R$ 134 
milhões, congelados em 
decisão da Justiça Parai-
bana, após ser acusado 
pela Operação Calvário, 
de desviar dinheiro da 
Saúde do Estado, por 
meio da Organizações 
Sociais, durante a gestão 
do ex-governador. 

TJ deve apreciar ação 
contra ex-governador
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Redes pública e privada

Galdino quer vacina para 
profissionais da educação

O presidente da As-
sembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), Adria-
no Galdino, defendeu, na 
manhã dessa sexta-feira 
(12), a inclusão de todos 
os profissionais da área de 
educação das redes públi-
ca e privada de ensino no 
grupo prioritário de imu-
nização contra a covid-19 
no estado.

Adriano lembrou 
que os professores já têm 
prioridade, mas disse en-
tender ser extremamente 
justa estender a vacinação 
para todos os trabalhado-
res de colégios, creches e 
universidades, incluindo-
lhes no grupo prioritário.

Sobre a vacinação de 
professores, o Ministério 
da Saúde coloca a cate-
goria no grupo quatro de 
prioridades, após idosos, 
profissionais de saúde, 
indígenas e pessoas com 
doenças crônicas. Mas, 
ainda não há data para 
aplicar doses em profis-
sionais do ensino.

O presidente infor-
mou que irá encaminhar 
requerimentos ao Minis-
tério da Saúde e à Secre-
tária Estadual de Saúde 

solicitando a inclusão de 
todos os profissionais da 
educação nos grupos prio-
ritários.

“A imunização da ca-
tegoria tem sido defen-
dida por gestores, como 
forma de ampliar a reto-
mada das aulas presen-
ciais, além de preservar a 
vida desses profissionais. 
Seria importante agilizar a 
imunização dos professo-
res e incluir todos os fun-

cionários da área, dada a 
emergência para a reaber-
tura das escolas”, defende 
Adriano.

Adriano acrescenta 
que a ALPB vai promover 
uma audiência pública, 
ainda no mês de feverei-
ro, para discutir o retor-
no das aulas presenciais 
e a inclusão de todos os 
profissionais da educação 
nos grupos prioritários de 
imunização.

Presidente da Assembleia vai encaminhar requerimento ao Ministério e à SES

Foto: Divulgação/ALPB
Uma comitiva de 

vereadores da Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) visitou o Largo 
de Tambaú e fiscalizou 
as obras de contenção da 
Falésia do Cabo Branco 
ontem. Alguns pontos en-
contrados foram desnível 
em calçamento, falta de 
mobilidade, necessidade 
de ordenamento para o 
uso da orla e obras parali-
sadas. A ação faz parte da 
‘Câmara Itinerante’, que 
tem percorrido locais da 
cidade para ouvir a popu-
lação, levantar problemá-
ticas a serem resolvidas 
nos bairros e levar as de-
mandas ao Executivo. 

Participaram da ação 
os vereadores Dinho 
(Avante), Eliza Virgínia 
(Progressistas), Carlão 
(Patriota), Zezinho Bota-
fogo (Cidadania), Tarcísio 
Jardim (Patriota), Thiago 
Lucena (PRTB), Damásio 
Franca (Progressistas), 
Bispo José Luiz (PR), Co-
ronel Sobreira (MDB). 

Segundo o presiden-
te da CMJP, Dinho Dows-
ley (Avante), estar pre-
sente nos locais da cidade 
faz os vereadores visuali-
zarem os problemas em 
pontos específicos dos 
bairros. 

Comitiva da 
CMJP visita 
obras na orla 
da capital

Retomada do auxílio
Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, e o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, se comprometeram em aprovar um “novo 
marco fiscal” para garantir uma nova rodada do auxílio emergencial. Página 14
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 005/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da pregoeira 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 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 
no dia 01 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
O edital será disponível através do link https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 006/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da pregoeira 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 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, no dia 01 de Março de 2021 as 13:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS 
SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível através do link https://www.mamanguape.pb.gov.
br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário de expediente 
de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 008/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da pregoeira 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsidiaria-
mente 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, no dia 03 de Março de 2021  as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA 
DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – 
Pb. O edital será disponível através do link https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no 
prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 009/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da pregoeira 
oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 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, no dia 03 de Março de 2021  as 13:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível 
através do link https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
00002/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição 
de forma parcelada de materiais de limpeza, cuja abertura será no dia 02.03.2021 às 08:30 horas, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais infor-
mações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Olho D´’ água
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº. 00001/2021
A Prefeitura de Olho D’água-PB, torna público, por intermédio da comissão de licitação, a Chamada 

Pública n. 00001/2021 a partir do dia 18 de Fevereiro de 2021, das 08:00 às 12:00 horas, objetivando o 
credenciamento de pessoas Jurídicas para posterior contratação, mediante documentação, de serviços 
especializados de Médico para Programa de Saúde da Família (PSF) atendendo as necessidades do 
Município de Olho D’água-PB, . O edital está disponível em: olhodagua.pb.gov.br

Olho D’água-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 001/2021.

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 alterações, 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, no dia 02 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS: ESTIVAS, CEREAIS E PROTEÍNAS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS 
ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL. 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://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 10 de Fevereiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados a republicação da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
001/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de preços para aquisição de 
medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à população carente do município, através 
da secretaria municipal de saúde conforme receita médica, considerando o maior desconto sobre o preço 
máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos, revista ABC FARMA, órgão oficial 
da associação brasileira de comércio farmacêutico. Data de abertura: 25/02/2021 às 09h00min (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 – Pu-
xinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações 
pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 12 de fevereiro de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados a republicação da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 
002/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de preços para eventual aquisição 
de material médico hospitalar. Data de abertura: 25/02/2021 às 10h30min (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 expe-
diente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 12 de fevereiro de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeira

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00004/2021
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.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração 
e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva, com implantação e operação de sistema infor-
matizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos 
credenciados para que seja procedida de maneira eficaz e eficiente a manutenção e conservação preventiva 
e corretiva (incluindo o fornecimento de peças e acessórios, serviços de mecânica geral, funilaria, pintura, 
eletricidade, ar condicionado, trocas de óleo e filtros, alinhamento de direção, balanceamento, reparos 
dos pneus, lavagem e aspiração geral dos veículos, revisão geral, serviço de guincho e o abastecimento 
de combustíveis (álcool, gasolina e diesel), óleo de motor e serviços de manutenção leves em postos 
para dos veículos e máquinas que compõem a frota da Prefeitura Municipal de Queimadas/PB. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 01 de março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa 
mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 013/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.
com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 12 de fevereiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

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 25 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE GASES 
MEDICINAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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, 12 de Fevereiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de serviços especializados [complexidade comum a área de atuação] na reali-

zação de Exames Clínicos (por imagens e outros tipos de procedimentos) diversos, através de solicitação 
e/ou encaminhamento diário e/ou periódico [quando houver a necessidade], para atender as necessidades 
dos munícipes [pacientes] locais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos : Serviços de Terceiros: 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2
018.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1214 02.05.10.

301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1214 02.0
5.10.301.2018.2.063.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.39.00.00.00.00.1214
. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00024/2021 - 12.02.21 até 
31.12.21 - WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 289.945,00;.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60101/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Alice 
Japiassu de Queiroz, 52 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SER-
VIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA A VOZ DO LEGISLATIVO PARA DIVULGAÇÃO 
DE ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, SEMANALMENTE AOS SABADOS, COM ENTREVISTAS, 
COBERTURAS E SPOTS DIÁRIOS EM HORARIOS ALTERNATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS 
INSTITUCIONAIS DESTA ENTIDADE LEGISLATIVA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33532095. E-mail: camarasume@bol.com.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 12 de Fevereiro de 2021
SEBASTIÃO SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 60201/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Alice 
Japiassu de Queiroz, 52 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMI-
NHONETE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33532095. E-mail: 
camarasume@bol.com.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 12 de Fevereiro de 2021
SEBASTIÃO SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA 
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE PRAZO TP 00007/2018

INSTRUMENTO: Decimo Termo aditivo aos Contrato Administrativo nº 0045/2018/CPL e 0046/2018/
CPL. PARTES: Pref. Mun. de São Sebastião de Lagoa de Roça /T4 Engenharia e Serviços Ltda - ME. 
OBJETO CONTRATUAL:contratação de empresa especializada em construção civil para execução dos 
serviços de conclusão da 1º e 2ª etapas, referente a área de eventos junto ao município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça/PB.(Contratos de Repasses nº 0281.403-97/2008 e 0302.314-79/2009).OBJETIVO:re-
fere-se o presente aditivo a prorrogação por mais 3 (três) meses a contar do dia 15/02/2021, mantendo as 
demais cláusulas inalteradas. FUNDAMENTO LEGAL: com fulcro na Tomada de Preços nº 00007/2018, 
e no artigo57 I, §1º, II e III, §2º, da lei Nº 8.666/93 alterada, SIGNATÁRIOS: Severo Luís do Nascimento 
Neto /Yale Tadeu Medeiros Guimaraes.12/02/2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINAN-
CEIRO

APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2021.PARTES:PREF. MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA 
DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, CNPJ Nº 18.709.157/0001-
56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 
COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO Nº00003/2021, DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, O QUE SE REF. ADITIVO DE VALOR PARA EQUILIBRIO 
ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS SEGUINTE PREÇOS: A GASOLINA R$ 4,77; ÓLEO 
DIESEL R$ 3,77; ÓLEO DIESEL S10 R$ 3,82; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, 
COM FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA 
LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO 
NASCIMENTO NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 12/02/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Virgí-
nio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 25 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS (GLP), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.
br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 12 de Fevereiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:00 horas do dia 03 de março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de 
Construção, hidráulico e outros destinados a construção e serviços no município de São José de Espi-
nharas/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 
8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 12 de Fevereiro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
Pregão Presencial nº 006/2021 

Objetivo:Contratação de empresa (TERCEIRIZAÇÃO) para fornecimento de Profissionais de Saúde 
destinados ao serviço de atendimento na UNIDADE MISTA DE SÃO JOSE DE CAIANA - PB, conforme 
especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

Data da sessão:03 de março de 2021, às 14h00min, na Sala de reuniões da CPL do Prédio da Pre-
feitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro - SÃO 
JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.com : todos os 
dias úteis das 07h00min às 13h00min.

SÃO JOSÉ DE CAIANA, PB, 12 de fevereiro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Carlos 
Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada em locação e 
licença de uso e manuteção de programas de sistemas informatizados de gestão pública para atender 
as demandas operacionais da Prefeitura Municipal de Umbuzeiro. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: http://www.
umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 11 de Fevereiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.031/2021
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação para 
Aquisição de forma de parcelada de carnes e frangos e frios e seus derivados, destinado as atividades 
de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme termo de referência em anexo.

A reunião será no dia 04 de março de 2021, ás 08:30hs na sala da CPL, no endereço Rua Vereador 
Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB – E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site 
www.tce.gov.pb.br, 

Vista Serrana, PB, 11 de fevereiro de 2021.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/PMVS

MUNICIPIO DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.035/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro, torna público, que está aberta licitação para 

Aquisição parcelada de material de construção para todas as secretarias do município de Vista Serrana/
PB, conforme termo de referência anexo I do edital.

 A reunião será no dia 04 de março de 2021, às 09:30hs, Informação na sala da Comissão Permanente 
de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: vistaserranacpl@gmail.com, 
www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 11 de fevereiro de 2021.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial/MVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.033/2021
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021

O município de VISTA SERRANA através de seu pregoeiro torna público, que está aberta licitação 
para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinada a todas as secretarias do município de Vista 
Serrana/PB conforme termo de referência anexo I do edital. 

A reunião será no dia 04 de março de 2021, ás 11:30hs na sala da CPL, no endereço Rua João 
Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba – site www.tce.gov.br, Fone/fax 
83 3436-1137, de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs.

Vista Serrana, PB, 11 de fevereiro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.036/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2021
OBJETIVO: Aquisição parcelada de peças para veículos leves e pesados, destinados a frota de 

veículos e agregados do município de Vista Serrana/PB, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A reunião as 14:30hs do dia 04 de março de 2021, na sala da CPL, Informação na sala da Comissão 
Permanente de Licitação no Endereço Rua João Francisco Filho Nº. 236, Centro - E-mail: vistaserranacpl@
gmail.com, www.tce.gov.pb, de segunda a sexta de 07 as 12;00hs.

Vista Serrana-PB, 11 de fevereiro de 2021.
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

Pregoeira Oficial /MVS

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 13 
da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de saúde, 
modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato com aUnimed 
João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por meio da Central de 
Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de pendências existentes 
com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a partir de 10 dias a contar da 
presente publicação.

CONTRATO: 2235767 CPF: 188294917XX, CONTRATO: 2216820 CPF: 012126654XX, CONTRATO: 
2606182 CPF: 715999764XX, CONTRATO: 2605748 CPF: 036795234XX, CONTRATO: 4200792 CPF: 
031627854XX, CONTRATO: 2102530 CPF: 727348924XX, CONTRATO: 0500189 CPF: 157611934XX, 
CONTRATO: 2600789 CPF: 954153004XX, CONTRATO: 2609079 CPF: 707926244XX, CONTRATO: 
2140436 CPF: 132687734XX, CONTRATO: 2157032 CPF: 093562764XX, CONTRATO: 6202668 CPF: 
008877924XX, CONTRATO: 2400613 CPF: 162235894XX, CONTRATO: 2151664 CPF: 715736244XX, 
CONTRATO: 2603851 CPF: 068551214XX, CONTRATO: 2217975 CPF: 134764624XX, CONTRATO: 
2600855 CPF: 711356164XX, CONTRATO: 2228288 CPF: 095657014XX, CONTRATO: 2603869 CPF: 
137186974XX, CONTRATO: 2235796 CPF: 703990124XX, CONTRATO: 2100937 CPF: 103731034XX, 
CONTRATO: 2607657 CPF: 120572684XX, CONTRATO: 2116095 CPF: 082562384XX, CONTRATO: 
2113392 CPF: 081884604XX, CONTRATO: 21100606 CPF: 125764164XX, CONTRATO: 2229177 CPF: 

139562164XX, CONTRATO: 2154417 CPF: 298596328XX, CONTRATO: 2108902 CPF: 001901891XX, 
CONTRATO: 2145681 CPF: 088908274XX, CONTRATO: 2228338 CPF: 423816904XX, CONTRATO: 
2700607 CPF: 020366304XX, CONTRATO: 2224696 CPF: 114821014XX, CONTRATO: 21102327 CPF: 
139614714XX, CONTRATO: 2235785 CPF: 126801054XX, CONTRATO: 2601883 CPF: 160672944XX, 
CONTRATO: 6201721 CPF: 035967204XX, CONTRATO: 2156524 CPF: 105850724XX, CONTRATO: 
2400295 CPF: 155544614XX, CONTRATO: 2609290 CPF: 173511044XX, CONTRATO: 2225081 CPF: 
206218504XX, CONTRATO: 2609080 CPF: 707926164XX, CONTRATO: 21104860 CPF: 043406584XX, 
CONTRATO: 2602301 CPF: 715734314XX, CONTRATO: 2163408 CPF: 037365614XX, CONTRATO: 
2219203 CPF: 118639974XX, CONTRATO: 2602318 CPF: 063173714XX, CONTRATO: 2100851 CPF: 
134199744XX, CONTRATO: 2235022 CPF: 167481994XX, CONTRATO: 0100001 CPF: 160598084XX, 
CONTRATO: 2601706 CPF: 160840864XX, CONTRATO: 2147902 CPF: 119533294XX, CONTRATO: 
2164813 CPF: 042046954XX, CONTRATO: 2222470 CPF: 102560144XX, CONTRATO: 2224703 CPF: 
124326734XX, CONTRATO: 0500345 CPF: 886237854XX, CONTRATO: 2109556 CPF: 037318624XX, 
CONTRATO: 2135048 CPF: 116546284XX, CONTRATO: 2115788 CPF: 009769684XX, CONTRATO: 
2222857 CPF: 122932854XX, CONTRATO: 2108158 CPF: 021068484XX, CONTRATO: 2231927 CPF: 
665408014XX, CONTRATO: 4104358 CPF: 760570974XX, CONTRATO: 2114897 CPF: 102949424XX, 
CONTRATO: 2234256 CPF: 024230044XX, CONTRATO: 2606242 CPF: 098456574XX, CONTRATO: 
2608113 CPF: 018302144XX, CONTRATO: 2149539 CPF: 120763984XX, CONTRATO: 2113791 CPF: 
101906874XX, CONTRATO: 2173595 CPF: 134981064XX, CONTRATO: 2202520 CPF: 102560124XX, 
CONTRATO: 2401362 CPF: 106634344XX, CONTRATO: 2102001 CPF: 055450734XX, CONTRATO: 
2606909 CPF: 713083074XX, CONTRATO: 2131476 CPF: 104978764XX, CONTRATO: 2233136 CPF: 
027857794XX, CONTRATO: 2606249 CPF: 098456614XX, CONTRATO: 2228077 CPF: 128471234XX, 
CONTRATO: 21100061 CPF: 025476284XX, CONTRATO: 2209583 CPF: 125187554XX, CONTRATO: 
4200872 CPF: 893888874XX, CONTRATO: 2155186 CPF: 030700304XX, CONTRATO: 2151845 CPF: 
709544444XX, CONTRATO: 2234307 CPF: 132172384XX, CONTRATO: 2117428 CPF: 014974254XX, 
CONTRATO: 2401363 CPF: 172299264XX, CONTRATO: 2603777 CPF: 166031364XX, CONTRATO: 
2701713 CPF: 025092654XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 078661884XX, CONTRATO: 2601273 CPF: 
374541294XX, CONTRATO: 2207528 CPF: 185953594XX, CONTRATO: 2201818 CPF: 127677704XX, 
CONTRATO: 2180454 CPF: 704722324XX, CONTRATO: 2229993 CPF: 141140704XX, CONTRATO: 
2114438 CPF: 874336054XX, CONTRATO: 2100614 CPF: 120916584XX, CONTRATO: 2607740 CPF: 
718428724XX, CONTRATO: 2232387 CPF: 052065864XX, CONTRATO: 2197452 CPF: 115862644XX, 
CONTRATO: 2609076 CPF: 087018124XX, CONTRATO: 2608643 CPF: 010534484XX, CONTRATO: 
2124993 CPF: 493147424XX, CONTRATO: 2230853 CPF: 145102054XX, CONTRATO: 2137198 CPF: 
039790664XX, CONTRATO: 2210726 CPF: 122666504XX, CONTRATO: 2212401 CPF: 702810974XX, 
CONTRATO: 2228772 CPF: 106625384XX, CONTRATO: 2175102 CPF: 083466394XX

 E D I T A L 
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de João Pessoa - Paraíba – SINTEM, 

no uso de suas atribuições estatutárias, prevista nos Artigos: Art. 8º, Art. 9º, Artº.10 Art.17 inciso II, 
convoca TODOS OS SINDICALIZADOS para a ASSEMBLEIA GERAL, a qual realizar-se-á no dia 23 de 
fevereiro de 2021 às 09h00, em primeira convocação e, às 09h15, em segunda e última convocaçãono 
SINTEM, sito na Av. dos Tabajaras, nº 799 - Centro, João Pessoa - PB. Outrossim, serão considerados 
aprovadas as deliberações que obtiverem maioria simples dos presentes conforme prescrição do Art.10 
do Estatuto do SINTEM.

Pauta:
Informes gerais 
Prestação de contas

João Pessoa – PB, em 13 de fevereiro de 2021.
Valdegil Daniel de Assis

PRESIDENTE

3MM CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:24.481.852/0001-06, torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente (SEMAM-Conde) a Licença de Operação, para EMPREENDIMENTO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR COM 05 UNIDADES, localizado no LOTEAMENTO CIDADES DAS 
CRIANÇAS, S/N, QUADRA 080, LOTE 11/15-A E 11/15-B, CENTRO, CONDE-PB.

ARaia Drogasil(CNPJ61.585.865/1538-10)torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria de Meio 
Ambiente a Licença de Operação 027/2021, para a atividade principal de comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, situadaà Rua Radialista Antônio Assunção de Jesus, No. 26, 
Setor 45, Quadra 76, Lote 200, Bairro Jardim Cidade Universitária, João Pessoa (PB), CEP 58.052-230.

A RECICLA ELETRÔNICOS COM. e SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a renovação da Licençade 
Operação para exercer a atividade de Reciclagem de Equipamentos Eletrônicos, situada a rua João 
Clementino Gomes, nº 181, Conj. Renascer, Cep. 58.108-088, na cidade de Cabedelo – pb.

A RECICLA ELETRÔNICOS COM. e SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo LicençasPrévia, Operação e 
Construção,para regularização de imóvel, situado a rua João Clementino Gomes, nº 181, Conj. Renascer, 
Cep. 58.108-088, na cidade de Cabedelo – pb.

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=LIA Nº 
2593/2017=PROC: 2017-006222=IMPLANTAÇÃO DO SIST. ADUTOR DE ÁGUA BRUTA POR GRAVIDA-
DE=L/ATV: ITAPORANGA, NOVA OLINDA E PEDRA BRANCA-PB.Processo: 2021-001710/TEC/LO-1925.

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,LP/LI=IM-
PLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA=IT:1.029.312,00=ÁREA:225M²=NE:05=L/
ATV:AGROVILA ÁGUAS DE ACAUÃ – PB. Processo: 2021-001715/TEC/LI-7731.

A ORION ADMINISTRADORA DE BENS E IMÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 24.378.726/0001-20, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo – a renovação 
da LICENÇA DE INSTALAÇÃO para o EMPREENDIMENTO GRAN PARAÍSO, IMÓVEL RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR, COM SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES: TANQUE (FOSSA) SÉPTICO 
E SUMIDOURO. ÁREA: 819,68 M², situado na RUA WOLGRAN ROBSON VIIRA CORREIA, LOTE 06, 
QUARA 18, LOTEAMETO BELA VISTA II, CABEDELO-PB.

“A empresa PERFIMAX ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA ME CNPJ: 14.554.667/0001-40 torna público 
que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, para as atividades de 
comércio varejista de material de construção em geral situado na Rua Rodrigues de Aquino, nº 700, 
Jaguaribe, João Pessoa - PB.”
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Governo e lideranças do Congresso já chegaram a um consenso para pagamento de quatro parcelas até o mês de junho

Novo auxílio emergencial será
de R$ 250 a partir de março

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim Ideão
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Os presidentes do Sena-
do, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG), e da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), e o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, se 
comprometeram em aprovar 
um “novo marco fiscal” para 
bancar uma nova rodada de 
auxílio emergencial neste 
ano. Com essa mudança, o 
governo teria “respaldo juríd-
ico” para garantir a retomada 
do auxílio sem correr risco de 
cometer crime de responsab-
ilidade.

Conforme o jornal O Es-
tado de S. Paulo mostrou, 
governo e lideranças do 
Congresso avançaram nas 
negociações para a con-
cessão de mais uma etapa 
do auxílio emergencial com 
valor de R$ 250 em quatro 
parcelas, com custo total de 
cerca de R$ 30 bilhões. O 
benefício deve começar a ser 
concedido em março com 
término em junho.

Já há entendimento 
político de que a concessão 
do auxílio terá de ser dada 
por meio da aprovação de 
uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) de 
orçamento de guerra, se-
melhante, mas não igual à 
aprovada em 2020. Na práti-
ca, o orçamento de guerra 
permitiu que o governo am-

Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se comprometeram em aprovar um “novo marco fiscal” para bancar o benefício neste ano

Foto: Agência Estado

Celso Furtado e 
o Nobel de 
Economia (2014)

Alberto Madeira
Acilino

amadeiraneto@gmail.com

pliasse os gastos no combate 
à pandemia livre das “amar-
ras” das regras fiscais.

Agora, as medidas de 
contrapartidas de corte de 
despesas e de renúncias fis-
cais, cobradas pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
serão divididas em duas eta-
pas.

Pacheco, Lira e Guedes 
almoçaram juntos para dis-
cutir a nova rodada do auxílio 
emergencial e falaram com 
os jornalistas em seguida, 

mas não detalharam quais 
medidas de ajuste vão ser 
aprovadas como contrapar-
tida à nova rodada de auxílio.

Na PEC do pacto feder-
ativo está prevista a criação 
de um Conselho Fiscal da 
República, que pode decretar 
o estado de emergência fiscal, 
com acionamento de medidas 
de contenção de gastos, como 
suspensão de reajuste do 
funcionalismo ou até mesmo 
redução de jornada e salário 
de servidores. É nessa PEC 

que o comando do Congres-
so e Guedes querem incluir a 
cláusula de calamidade para 
viabilizar o pagamento do 
auxílio emergencial.

Pacheco disse que é 
“fundamental” que haja uma 
cláusula de calamidade pú-
blica na Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) do 
pacto federativo para “fazer a 
flexibilização necessária para 
que haja o auxílio emergencial 
no Brasil”, da forma como de-
fende Guedes.

Pressão sobre preços

Bolsonaro diz que analisa reduzir
PIS-Cofins sobre os combustíveis

Em meio à pressão para 
diminuir o preço dos combus-
tíveis, o presidente Jair Bolso-
naro afirmou que o governo 
analisa reduzir o PIS/Cofins 
sobre combustíveis, median-
te um regime de estado de 
calamidade. Desse modo, o 
Executivo não precisaria in-
dicar uma fonte de compen-
sação financeira, conforme 
determina a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF).

“Para eu reduzir (im-
postos) pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal que 
existe, eu tenho de arranjar 
o que eu reduzir aqui em 
outro lugar. Eu tenho de fa-
zer a compensação”, disse 
para apoiadores na manhã 
de ontem. 

Na quinta-feira (11), 
durante sua live semanal, 
Bolsonaro disse estar em 
uma “queda de braço” com 
a equipe econômica sobre 
a redução do PIS/Cofins. 
“Pode ser que exista cláusu-
la de excepcionalidade para 

isso”, comentou ontem. Bol-
sonaro voltou a citar nesta 
manhã que para reduzir 
em R$ 0,01 a cobrança do 
imposto é necessário com-
pensar R$ 700 milhões nas 
contas públicas. Ele citou 
em especial o cálculo do 
preço do óleo diesel, prin-
cipal reivindicação de cami-
nhoneiros.

“Atualmente o diesel 
está em 33 centavos (a co-
brança por litro do PIS/Co-
fins), vezes 700, dá uns R$ 
23, 24 bilhões. Vou tirar da 
onde? Tem de aumentar im-

posto onde? Inventar uma 
CPMF (Contribuição Provi-
sória sobre Movimentação 
Financeira)? Não dá. Trocar 
seis por meia dúzia? Cobrir 
um santo e descobrir o ou-
tro?”, indagou Bolsonaro.

O presidente disse ain-
da que, caso consiga zerar 
a cobrança de PIS/Cofins, a 
redução impactará de forma 
positiva em outros serviços. 
Sem citar diretamente go-
vernadores, ele sugeriu que 
“outros” também deveriam 
seguir o exemplo de reduzir 
tributos.

Uma derrota política para 
o governador João Doria, a di-
reção executiva nacional do 
PSDB renovou por unanimida-
de o mandato do atual presi-
dente da sigla, deputado Bruno 
Araújo (BA), por mais um ano.

Em uma reunião tensa na 
semana passada no Palácio dos 
Bandeirantes com os principais 
líderes tucanos, os aliados de 
Doria surpreenderam Araújo 
ao propor que o governador 
assumisse em maio o comando 
da legenda para poder viajar 
pelo Brasil e fortalecer sua can-
didatura presidencial em 2022.

O estatuto do PSDB prevê, 

porém, a renovação do manda-
to por mais um ano. A iniciativa 
abriu uma crise interna, que 
culminou em uma rebelião de 
parte da bancada de deputados 
federais contra a intenção de 
Doria de concorrer ao Palácio 
do Planalto.

Doze dos 29 parlamen-
tares tucanos da Câmara lan-
çaram o nome do governador 
gaúcho Eduardo Leite como 
presidenciável em um almoço 
em Porto Alegre na quinta, 11.

Em reunião virtual, nes-
ta sexta-feira, 12, todos os 
diretórios tucanos e as ban-
cadas no Senado e na Câmara 
apoiaram a recondução de 
Araújo e dos presidentes es-
taduais do PSDB.

PSDB impõe derrota
humilhante a Doria

O Governo Federal, 
por meio da Advocacia Ge-
ral da União (AGU), negou 
ontem o pedido da Justiça 
Federal no Amazonas, com 
base em Ação Civil Pública 
(ACP) das Defensorias do 
Estado do Amazonas e da 
União, para priorizar com 
urgência a distribuição das 
vacinas contra a covid-19 
para o Estado. 

A solicitação levou em 
conta os números recordes 
de casos e o colapso nos 
hospitais de Manaus, Ma-
nacapuru, Tefé, Iranduba, 

Itacoatiara, Parintins, Coa-
ri e Tabatinga.

Também ontem a juí-
za Etelvina Braga, da 3ª 
Vara da Fazenda Pública 
de Manaus, atendendo à 
uma ACP da Defensoria 
Pública do Amazonas, deu 
prazo de 20 dias para que 
o governo do Amazonas e a 
prefeitura de Manaus com-
prem vacinas suficientes 
para atender a totalidade 
dos grupos prioritários de 
vacinação.

A negativa do advoga-
do geral da União Rodrigo 
Castanheira de Souza se 
apoiou no princípio consti-
tucional da “igualdade”.

Governo não prioriza
vacinas para o AM

Lorenna Rodrigues e 
Daniel Weterman 
Agência Estado

Emilly Behnke e 
Matheus de Souza 
Agência Estado

Pedro Venceslau
Agência Estado Liege Albuquerque 

Npon Agência Estado

O economista Celso Furtado anunciou a profecia do co-
lapso do desenvolvimento econômico praticado pelos países 
que lideraram a revolução industrial – entenda-se principal-
mente, Inglaterra, França e Estados Unidos – por se tratar de 
algo que não pode ser universalizado.

Tal profecia abre o primeiro dos quatro ensaios que 
formam sua obra clássica “O mito do desenvolvimento eco-
nômico”, escrito pelo economista paraibano durante sua 
permanência como professor visitante na American Uni-
versity (Washington, D.C), no segundo semestre de 1972, 
e na Universidade de Cambridge ao longo do ano letivo 
1973-1974.

O ensaio intitula-se “Tendências estruturais do sistema 
capitalista na fase de predomínio das grandes empresas”. 
O autor refere que os mitos têm exercido uma inegável in-
fluência sobre a mente dos homens que se empenham em 
compreender a realidade social. Em minha humilde com-
preensão sobre os olhares que direcionam a normatividade 
da ciência econômica já os tratei como crenças, na acepção 
mais vulgar.

Para Celso Furtado, a evolução estrutural do sistema ca-
pitalista pode ser compreendida no curso de três etapas: a 
primeira, iniciada com a revolução industrial (séculos XVIII/
XIX) ou do projeto inglês de economia mundial pela implan-
tação da divisão internacional do trabalho; a segunda, con-
tinuada pela reação ao sistema inglês de acumulação e que 
se desenvolveu, do começo até meados do século XX, pela 
consolidação dos sistemas econômicos nacionais que forma-
riam o clube das economias desenvolvidas mundiais; a ter-
ceira, reflete a pujança econômica dos anos dourados (pós-
Segunda Guerra) e que pôs sentido à formação de um espaço 
unificado no centro do sistema capitalista, ou seja, Mercado 
Comum Europeu.

Na segunda etapa do processo de evolução do sistema 
capitalista, as decisões foram centralizadas mais firmemente 
no plano nacional. Celso Furtado aponta que tal atitude faci-
litou a concentração do poder econômico e a emergência de 
grandes empresas. Assim, os mercados internacionais pas-
saram a ser controlados por grupos de empresas, carteliza-
dos em diversos graus.

Não obstante, destaca o autor, foi na última etapa de 
evolução do sistema capitalista que a grande empresa (mul-
tinacional/transnacional) assumiu o papel de centro de de-
cisões capaz de influir em importantes setores de atividades 
econômicas. 

No Brasil, tal realidade se concretizou pelo grande peso 
das atividades bancárias e de telecomunicações capitanea-
das por grandes empresas transnacionais nas últimas três 
décadas. Contudo, inegavelmente as falhas de mercado fo-
ram bem mais se acentuando na economia brasileira e a re-
gulação, por parte do Estado, destas atividades não tiveram 
a efetividade necessária para eliminar a situação evidente de 
criação de oligopólios (fase posterior dos monopólios). 

Ainda para Celso Furtado, a prática do fenômeno econô-
mico do oligopólio permite que um pequeno grupo de gran-
des empresas criem barreiras à entrada de outras em um 
setor de atividade econômica e administrem conjuntamente 
os preços de certos produtos, conservando autonomia finan-
ceira, tecnológica e administrativa.

Mais de quarenta anos depois da publicação dos estu-
dos de Celso Furtado sobre o mito do desenvolvimento eco-
nômico universalizado, o economista francês Jean Tirole, da 
Universidade de Toulouse, foi laureado com o Prêmio Nobel 
de Economia (2014), pelos seus estudos sobre as grandes 
empresas. 

O economista francês Jean Tirole, especialista em tele-
comunicações, constatou que as grandes empresas, mesmo 
improdutivas, mantiveram-se na liderança por aproveitar de 
monopólio e de regulação favoráveis em seus países. 

Por fim, o que eu gostaria de ressaltar é a grandeza do 
pensamento de Celso Furtado quanto ao anúncio do tema 
e seus possíveis desdobramentos, logo no início dos anos 
1970. Bem que este economista paraibano, construtor da 
grande teoria econômica estruturalista, por merecimento, 
deveria ter sido, em vida, também laureado com o Prêmio 
Nobel de Economia. 
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Na primeira imagem do planeta, surgem relevos como a cratera de Schiaparelli e os desfiladeiros de Valles Marineris

Sonda chinesa envia à Terra 
imagens da órbita de Marte 
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A agência espacial da 
China divulgou ontem as 
primeiras imagens de vídeo 
recolhidas pela sonda espa-
cial Tianwen-1 na órbita de 
Marte, destacando-se cra-
teras brancas na superfície 
do planeta.

A sonda, que tem aco-
plados um veículo e um robô 
que deverão aterrar em Marte, 
atingiu na última quarta-feira 
(10) a órbita do planeta, jun-
tando-se às missões dos Es-
tados Unidos e dos Emirados 
Árabes Unidos, que também 
estão em órbita.

Em clima de rivalidade 
tecnológica e diplomática 
com os Estados Unidos, a 
China montou um ambicio-
so programa espacial com 
o objetivo de criar uma es-
tação espacial habitada na 
órbita terrestre até 2022 e 
enviar uma missão tripulada 
à Lua até 2030. A Tianwen-1 
foi lançada em julho passa-
do, ao mesmo tempo que as 
sondas dos Estados Unidos 
e dos Emirados Árabes Uni-
dos, aproveitando a maior 
proximidade orbital entre a 
Terra e Marte.

A sonda dos Emirados, 
chamada Al-Amal (Esperan-

ça), chegou à órbita mar-
ciana na última terça-feira 
(9), marcando a estreia da 
primeira missão interpla-
netária do mundo árabe. Os 

responsáveis pelo progra-
ma espacial chinês querem 
aterrissar numa planície de 
marte o veículo com 240 qui-
los para, durante três meses, 

analisar o solo e a atmosfe-
ra marcianas, recolher ima-
gens, cartografar a superfície 
e procurar por vestígios de 
vida antiga.

Na primeira imagem 
em preto e branco que tirou 
do planeta, surgem relevos 
como a cratera de Schiapa-
relli e os desfiladeiros de 

Valles Marineris. A aterris-
sagem em Marte do robô 
móvel norte-americano, o 
Perseverance, está prevista 
para 18 de fevereiro.

Os responsáveis pelo programa 
espacial chinês querem aterrissar 
em marte o veículo com 240 quilos 
para, durante três meses, analisar 
o solo e a atmosfera marcianas e 
procurar por vestígios de vida antiga

Foto: Pixabay

Após a posse

Biden faz primeiro contato 
diplomático com a China
Pedro Ivo de Oliveira
Agência Brasil

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, reali-
zou o primeiro contato diplo-
mático com o presidente da 
China, Xi Jinping. De acordo 
com comunicado emitido 
pela Casa Branca sobre a 
conversa, que foi realizada 
na última quarta-feira (10), 
o presidente Biden mandou 
saudações a toda população 
chinesa pelo Ano Novo Lunar, 
que foi comemorado ontem, 
e afirmou as prioridades do 
novo governo.

Segundo Biden, as me-
tas da nova administração 
incluem a manutenção da 
segurança, prosperidade, 
saúde e do modo de vida nor-
te-americano. Biden também 
frisou a importância da paz 
e da liberdade indo-pacífica. 

O presidente norte-a-

mericano aproveitou a opor-
tunidade para fazer críticas 
ao que chamou de “práticas 
econômicas injustas e coer-
citivas”, às manifestações 
por liberdade política em 
Hong Kong, às violações 
aos direitos humanos em 
Xinjiang - onde a população 
minoritária da etnia uigur 
passa por intenso conflito 
com a população chinesa - e 
às ações “assertivas” na re-
gião de Taiwan.

Xin Jinping argumentou 
que eventuais confrontos en-
tre as duas potências econô-
micas seriam desastrosos, 
e afirmou que as questões 
territoriais citadas pelo pre-
sidente americano deveriam 
ser encaradas “com cautela”, 
já que são consideradas pon-
tos de “soberania e integrida-
de territorial” do país.

Segundo a porta-voz 
da Casa Branca, Jen Psaki, 

o governo chinês havia se 
manifestado previamente 
solicitando que os Estados 
Unidos se mantivessem dis-
tantes das questões citadas 
por Biden.

Xi parabenizou Biden 
por sua eleição em uma 
mensagem em novembro, 
embora Biden o tenha cha-
mado de “bandido” durante 
a campanha e prometido li-
derar um esforço internacio-
nal para “pressionar, isolar e 
punir a China.” Em conversas 
com senadores americanos 
anteontem, Biden afirmou 
que “Se não começarmos a 
nos mexer, eles vão comer o 
nosso almoço.”

“Eles estão investindo 
bilhões de dólares em uma 
série de questões que tem a 
ver com transportes, meio 
ambiente e uma gama de 
outras coisas. Precisamos de 
um passo à frente”, afirmou.

Protestos contra golpe de 
Estado continuam em Myanmar
RTP/Agência Brasil

Os protestos contra o 
golpe de Estado continuaram 
ontem nas ruas de Myanmar 
(antiga Birmânia), quando 
milhares de presos foram li-
bertados pela Junta Militar, 
que prossegue, contudo, com 
a detenção de opositores.

Cerca de 250 pessoas es-
tão agora detidas desde o golpe 
de 1º de fevereiro, que depôs o 
governo de Aung San Suu Kyi, 

de acordo com uma organiza-
ção não governamental que 
ajuda presos políticos, entre 
os quais funcionários locais, 
membros do Parlamento, in-
tegrantes da Comissão eleitoral 
e ativistas.

Os manifestantes exigem 
que o poder seja devolvido 
ao governo da líder Aung San 
Suu Kyi, a libertação da Prê-
mio Nobel da Paz (1991) e de 
outros membros do seu parti-
do, a Liga Nacional para a De-

mocracia. Eles foram detidos 
depois de os militares terem 
encerrado a primeira sessão 
do novo Parlamento em 1º de 
fevereiro.

A Organização das Nações 
Unidas (ONU), a União Euro-
peia (UE), os Estados Unidos, 
o Japão, a China, a França e o 
Reino Unido foram algumas 
das vozes internacionais que 
criticaram de imediato o gol-
pe de Estado promovido pelos 
militares em Myanmar.
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No final do ano passado, a Paraíba chegou a ter 134 mil trabalhadores em home office por conta da covid-19

O começo da vacinação 
e a gradual retomada das 
atividades têm acentuado a 
queda no número de pessoas 
trabalhando de casa. O home 
office, tão necessário duran-
te o isolamento social, está 
perdendo força e a tendência 
é que essa queda continue 
conforme recuo da pande-
mia do novo coronavírus.

Foram meses de mudan-
ça e uma dinâmica de traba-
lho que tornou-se necessária 
para a preservação da saúde. 
Em setembro do ano passa-
do, a Paraíba tinha 134 mil 
trabalhadores em home of-
fice, do total de 1,2 milhão 
de ocupados, segundo o De-
partamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioe-
conômicos (Dieese), nesse 
período o país tinha  81,4 mi-
lhões de pessoas trabalhan-
do em home office. Quem 
também tem acompanhado 
esse processo é o Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) que divulgou, no 
início do mês, estudo onde 
aponta que, em novembro 
do ano passado, o trabalho 
remoto atingiu 7,3 milhões 
de pessoas. No mês anterior 
7,6 milhões de pessoas prati-
cavam o teletrabalho, repre-
sentando queda de 3,94%.  

Na empresa de Assesso-
ria de Comunicação e Rela-
ções Públicas, Vivass, a jor-
nalista e empresária Andreia 
Barros comanda uma equipe 
de cinco colaboradoras que 
no início da pandemia tra-
balhou de maneira remota. 
Quase um ano depois o escri-
tório voltou a ser ocupado, 
mesmo que parcialmente. 
Hoje metade da equipe segue 
no teletrabalho. “Eu fiz uma 
adaptação na nossa agência, 
com sapateira na entrada, ál-
cool e máscara personaliza-
da. No nosso caso eu deixei 
a equipe à vontade. Quem se 
sentir segura em ir trabalhar, 
as portas da Vivass estão 
abertas, quem não se sentir 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Empresas adotam sistema 
híbrido para o ‘novo normal’
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Joseph Flavill, de 19 anos, acordou 
de um coma, sem saber que o mundo fora 
acometido pela pandemia e sem saber que 
pegou covid por duas vezes durante seu 
estado de coma.

O jovem britânico foi atropelado antes 
da pandemia e ficou em coma desde então 
e agora lentamente se recupera de suas 
lesões.

Se alguém colocasse em questão 
tempos atrás, de que viveríamos uma 
pandemia que travaria o planeta por 
meses, creio que poucos levariam a 
sério, sobretudo na roda gigante diária 
de afazeres e responsabilidades. Outra 
cientista também britânica, por outro lado, 
disse que podemos nos arrastar por até 
dez anos lutando contra novas variações do 
vírus.

Confesso que eu relutei muito para 
aceitar o termo “novo normal”, mas 
já tenho cedido ao analisar friamente 
as mudanças que o mundo todo tem 
sofrido. Economicamente, a digitalização 
e os negócios internacionais serão 
impulsionados de maneira brutal, os 

impactos serão sem precedentes. Ou 
alguém duvida que reuniões virtuais, serão 
utilizadas com mais frequência no pós-
pandemia? Autos serviços devem tomar 
corpo e tecnologia embarcadas como nunca 
antes.

Puxando sardinha para minha 
profissão diária, o comércio exterior deve 
ganhar propulsão como nunca!  Dada a 
velocidade das informações, facilidade 
de contato olho no olho, ainda que por 
vídeo, e a diminuição de necessidade de 
locomoção para muitos trabalhos, isso 
aumentará nossa carga de estudos e 
especialização de tal maneira que comércio 
criativo e eletrônico tende a romper marcas 
históricas.

Repensamos maneira de nos divertir, 
de estudar, de trabalhar, de sermos 
presentes em nossas famílias, e confesso 
que este “novo normal” já não me causa 
o temor que antes causava. As gerações 
futuras nem sentirão falta do que já 
não tiveram, e o que rompemos hoje na 
dificuldade, servirá de lições futuras, 
novos cases, novas formas de lidar com o 

inesperado e com tempo de resposta muito 
mais rápido.

Moedas virtuais já são pautas de 
muitos governos, estudos a distância já são 
uma realidade. Pedir comida já é na ponta 
do dedo, portanto, fazer negócios tende a 
simplificar também.

Um bom momento para empresários 
repensarem seus negócios e voltarem seus 
olhos para o além fronteira. Seu produto ou 
serviço pode e deve suprir povos de outros 
países, isto melhora por exemplo, seu 
processo produtivo, traz mais tecnologia 
para dentro de seus empreendimentos, 
forma melhores colaboradores que sentem-
se tentados a progredir cada vez mais, e os 
negócios ficam mais robustos e seguros.

O “novo normal” deve servir para tirar 
amarras, para desprender pensamentos e 
te levar a buscar ainda mais! Pós-pandemia, 
não teremos mais lugares cômodos, a 
manutenção de um bom negócio exigirá 
cada vez mais.

Sugiro um exercício olhando para 
nossos “hermanos” na América do Sul, 
ou quem sabe um olhar mais apurado 

para a América do Norte. Posso garantir 
e advogar em causa própria que a 
Europa, por exemplo, sempre tem portas 
abertas para novas oportunidades. Você 
empresário deve começar a tatear estas 
novas oportunidades “voando” a espera 
que alguém as agarre. Logística? Serviços? 
Tecnologia? Oportunidades não faltam e 
estão à espera de mentes hábeis para supri-
las, fazendo um exercício de simulação 
rápida, se nos colocarem em uma câmara 
hoje para abrir daqui a um ano, como acha 
que encontrará o mundo? E se colocarem 
seu concorrente em uma câmara e você 
tivesse a oportunidade de ter um ano livre à 
frente dele? Você evoluiria o suficiente para 
surpreendê-lo?

O novo normal nos suscita a tentar 
mais, esgotar mais possibilidades, a perder 
velhos e bobos medos que nos colocavam 
em situação de, digamos, até acomodação.

Que este período nos sirva de lição para 
sermos mais ágeis em colaborar e mais 
abertos a mudanças e colaboração.

Estamos vivendo a prova de que 
ninguém tem sucesso sozinho.

Equilíbrio das contas

Negócios devem focar 
no plano de finanças

As empresas que 
querem superar a crise 
de 2020 este ano, pre-
cisam focar em um bom 
planejamento para man-
ter o equilíbrio finan-
ceiro e iniciar um novo 
ciclo com as contas em 
dia e organizadas. É o 
que orienta o especialista 
em finanças e diretor da 
Conpay, Leandro Xavier,  
ao afirmar que o ano de 
2021 traz a previsão de 
um cenário econômico 
um pouco mais estável.

Um dos pontos des-
tacados pelo especialis-
ta é pensar nas vendas 
com foco no cliente. “Para 
quem vai retomar as ativi-
dades, é preciso aprovei-
tar a oportunidade para 
facilitar a compra para o 
cliente e assim aumentar 
as vendas, além de estar 
focado na tentativa cons-
tante de reduzir os cus-
tos”, afirma.

De acordo com Lean-
dro Xavier, na hora de 
fazer o planejamento fi-
nanceiro, o empresário 
deve ter em vista alguns 
pontos como projeções 
de compras mais conser-
vadoras, vendas com par-
celamento mais flexível, 
sistemas diferentes de 
delivery, renegociação de 
valores e parcelamento 
com fornecedores.

A projeção de vendas 
da empresa deve ser feita 
tendo como base três pos-
síveis cenários: um rea-
lista, previsto no plane-
jamento, um pessimista, 
com redução de vendas 
ou aumento de preços, e 

É preciso 
aproveitar a 

oportunidade para 
facilitar a compra 

para o cliente 
e assim aumentar 

as vendas

um cenário otimista, com 
aumento de vendas ou re-
dução dos preços.

“Saber o que fazer se 
algo der errado pode sal-
var uma empresa, e saber 
o que fazer se as coisas 
derem muito certo pode 
fazer com que a empresa 
se torne líder do mercado 
com mais facilidade”, ex-
plica Leandro Xavier.

O especialista explica 
que todo planejamento 
deve começar com a pro-
jeção de vendas e, para 
isso, é importante conhe-
cer o cliente, os produtos, 
os substitutos dos con-
correntes e saber como 
você deve se comunicar 
para vender mais.

“Os empreendedo-
res precisam entender 
até que ponto podem ar-
riscar. Muita compra de 
estoque significa mais 
necessidade de capital 
de giro, e consequente-
mente uma necessidade 
de venda maior”, explica. 
“Para preservar o capital 
de giro e reduzir juros, é 
importante tentar trocar 
as dívidas de curto prazo 
por dívidas de longo pra-
zo”, orienta o especialista.

segura, siga no seu home of-
fice”. Andreia Barros conta 
que o trabalho seguiu a todo 
o vapor, mesmo no auge da 
pandemia. A empresária dis-
se ainda que ofereceu toda a 
estrutura necessária para o 
home office e estabeleceu me-
tas que foram essenciais para 
a continuidade do trabalho. 
“Minha estratégia foi manter 
os rituais para fortalecer as 
rotinas, priorizar a produti-
vidade ao invés do tempo de 
trabalho e monitorar os re-
sultados por meio de reports 
diários. Além disso, havia a 
necessidade de dar seguran-
ça psicológica para meu time 
que, mesmo trabalhando em 
casa, precisava se manter en-
tusiasmado e feliz”.

Modelo híbrido
Medidas que deram cer-

to e que já são parte desse 
novo normal. O processo de 
retomada total do modelo 
presencial de trabalho, se é 
que vai acontecer, passa por 
um retorno gradativo.  Se nas 
escolas e universidades o 
modelo híbrido, que mescla 
presencial e on-line, já é uma 
realidade, entre as empresas 
é também uma tendência. 

“É um caminho sem vol-

ta”, acredita Andréia Barros. 
Como a nova dinâmica de 
trabalho atendeu às expecta-
tivas, a entrevistada acredita 
que tenha havido, de fato, 
uma readaptação dos antigos 
moldes. “A crise, o adverso, o 
desafio viraram uma grande 
oportunidade de amadure-
cimento profissional e,  nes-
te caso, a ideia foi adaptar 
nossa metodologia e nossa 
cultura já existentes para 
um modelo mais híbrido”. 
Guilherme Baía, planejador 
financeiro, explica que esse 
modelo acabou se tornando a 
única opção para muitos pro-

fissionais. “Algumas empre-
sas já definiram, inclusive, 
que algumas funções serão 
permanentes”. E são muitas 
as vantagens, como pontua 
o entrevistado. “A empresa 
pode contratar pessoas de 
qualquer lugar do país para o 
trabalho remoto. Há também 
a redução de custos e a que-
da até nos riscos de acidente 
de trabalho. Além disso, para 
muita gente foi uma oportu-
nidade em termos de produ-
tividade, já que evita a ida até 
o local de trabalho, além da 
possibilidade de realizar tra-
balhos como freelancer”.

PERfIl

n De acordo com a pesquisa do Ipea, o trabalho remo-
to atingiu 7,3 milhões de pessoas, representando 9,1% 
dos 80,2 milhões de ocupados e não afastados, em 
novembro de 2020.

n No total, esse tipo de atividade somou R$ 32 bilhões 
em remunerações no período pesquisado, representan-
do 17,4% da massa de rendimentos.

n Outra informação curiosa foi sobre o perfil desses 
profissionais: 57,8% eram mulheres; 65,3% era da cor 
branca; 76% possuíam nível superior; e 31,8% estavam 
na faixa etária dos 30 aos 39 anos.

Empresária Andreia Barros (esq) e equipe apostaram numa rotina que alterna o trabalho remoto com o presencial

foto: Jessica Santos
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Apesar do indicador positivo em dezembro, de 0,64%, expectativa do Banco Central ainda é de queda no PIB

A atividade econômica 
brasileira registrou alta em 
dezembro do ano passado, 
de acordo com dados di-
vulgados, ontem, pelo Ban-
co Central (BC). É o oitavo 
mês consecutivo de cresci-
mento, após as quedas de 
março e abril, devido às 
medidas de isolamento so-

cial necessárias para o en-
frentamento da pandemia 
de covid-19.

O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Cen-
tral (IBC-Br), dessazonali-
zado (ajustado para o perío-
do), apresentou expansão 
de 0,64% em dezembro 
em relação a novembro. Na 
comparação com dezembro 
de 2019, também houve au-
mento de 1,34% (sem ajus-

te para o período, já que a 
comparação é entre meses 
iguais). Entretanto, no acu-
mulado do ano de 2020, o 
indicador ficou negativo em 
4,05%.

O IBC-Br é uma forma 
de avaliar a evolução da 
atividade econômica brasi-
leira e ajuda o BC a tomar 
decisões sobre a taxa bási-
ca de juros, a Selic, definida 
atualmente em 2% ao ano. 

O índice incorpora infor-
mações sobre o nível de 
atividade dos três setores 
da economia: indústria, co-
mércio/serviços e agrope-
cuária, além do volume de 
impostos.

PIB em queda
O indicador foi criado 

pelo Banco Central para 
tentar antecipar, por apro-
ximação, a evolução da ati-

vidade econômica. Entre-
tanto, o indicador oficial é o 
Produto Interno Bruto (PIB, 
soma dos bens e serviços 
produzidos no país), calcu-
lado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), que ainda será 
divulgado. A estimativa da 
equipe econômica do Gover-
no federal é que o PIB deve 
registrar queda por volta de 
4,5%, em 2020.

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Atividade econômica registra 
alta pelo oitavo mês seguido
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Índice incorpora 
informações sobre 

o nível de atividade 
dos três setores da 

economia: indústria, 
comércio/serviços 

e agropecuária

A taxa de inflação para as 
famílias de renda mais baixa 
(cujo rendimento familiar men-
sal é menor que R$ 1.650,50) 
registrou um recuo de 1,58%, 
em dezembro, para 0,21% no 
primeiro mês de 2021. A in-
formação consta do Indicador 
Ipea de Inflação por Faixa de 
Renda referente a janeiro, di-
vulgado, ontem, pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea).

A análise mostrou ainda 
que, na faixa 
com as famílias 
de renda mais 
alta (com ren-
dimento domi-
ciliar superior a 
R$ 16.509,66), 
a taxa de in-
flação passou 
de 1,05% para 
0,29% no mes-
mo período.

Segundo a pesquisa, 
em janeiro, embora a pres-
são no preço dos alimentos 
ainda tenha sido registra-
da, esse impacto foi menor 
do que em dezembro. Onze 
dos 16 itens que compõem 
o subgrupo de alimentação 
apresentaram desaceleração 
da inflação, com destaque 
para arroz (recuo de 3,84% 
para 0,24%), carnes (3,58% 
para -0,08%), frango (2,75% 
para -0,07%), leite (157% 
para -1,35%) e óleo de soja 
(4,99% para -1,08%).

Para o Ipea, o principal 
alívio para o segmento mais 

pobre da população foi a re-
dução dos preços de energia 
elétrica: a deflação de 5,6% 
das tarifas conseguiu anular 
as altas de aluguel (0,55%) e 
do gás de botijão (3,19%).

Entretanto, a energia 
elétrica não contribuiu tanto 
para desacelerar a inflação 
na faixa de renda mais alta da 
população, pois esse item tem 
peso menor na cesta de con-
sumo dessas famílias. Ao mes-
mo tempo, elas foram mais 
atingidas pelo aumento de 
2,17% da gasolina. O impac-
to do grupo de transportes 

sobre essa 
faixa de ren-
da só não foi 
maior graças 
à deflação 
das passa-
gens aéreas 
(-19,9%) e 
dos trans-
portes por 
a p l i c a t i v o 
(-12,1%).

Além dos combustíveis, 
os reajustes de 0,66% dos pla-
nos de saúde e de uma série 
de serviços ajudaram tornar 
a desaceleração inflacionária 
menos intensa para as famí-
lias mais ricas em janeiro. 

De acordo com o Ipea, a 
classe com a maior variação 
nesse período foi a de renda 
mais alta (0,18% em janei-
ro de 2020 para 0,29% em 
2021). No entanto, entre fe-
vereiro de 2020 e janeiro de 
2021, a inflação das famílias 
mais ricas (2,9%) segue bem 
abaixo da observada no seg-
mento mais pobre (6,2%).

Inflação recua para as 
famílias mais pobres
Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Por mais 180 dias

PL recria programa 
de emprego e renda

Para evitar demis-
sões durante a pandemia, 
o Programa Emergencial 
de Manutenção do Em-
prego e da Renda poderá 
ser reestabelecido por 
mais 180 dias. É o que 
propõe o projeto de lei 
(PL) 6/2021, do senador 
Rogério Carvalho (PT-SE). 
Pela proposta, as empre-
sas, em vez de demitirem, 
deverão fazer acordos 
com os empregados para 
reduzir salário, jornada 
ou suspender o contrato 
de trabalho. O progra-
ma havia sido criado por 
meio da MP 936/2020, as 
permissões foram pror-
rogadas duas vezes, mas 
perderam a validade em 
31 de dezembro de 2020, 
com o término do estado 
de calamidade pública.

Ao justificar o pro-
jeto, Rogério Carvalho 
observa que o início das 
vacinações no país foi um 
importante passo na bus-
ca pelo retorno à normali-
dade, tanto na vida social 
quanto na econômica. 
Entretanto, o senador res-
salta que processo de re-
tomada a normalidade é 
demorado e o isolamento 
social ainda é necessário 
para evitar o contágio do 
coronavírus, o que afeta 
as empresas.

“Nesse sentido, apre-
sentamos o presente pro-
jeto de lei que visa res-
tabelecer os termos da 
MP 936/2020, visando 
socorrer empresas, es-
pecialmente as pequenas 
e médias, na solução de 
um dos seus maiores pro-
blemas, a quitação da fo-
lha de pagamento. Deste 
modo, atuamos nos dois 
lados do problema, na 
manutenção do emprego 
formal e na sobrevivência 
das empresas”, argumen-
ta o senador.

Benefício mensal
De acordo com a pro-

posta, será criado o Bene-
fício Emergencial de Pre-
servação do Emprego e 
da Renda, a ser custeado 
com recursos da União. 
O benefício será de pres-
tação mensal e devido a 
partir da data do início 
da redução da jornada de 
trabalho e o salário ou da 
suspensão temporária do 
contrato de trabalho. 

O valor terá como 
base de cálculo o valor 
mensal do seguro-desem-
prego, e não impedirá a 
concessão e nem alterará 
o valor do seguro-desem-
prego. O recurso poderá 
ainda ser acumulado com 
o pagamento, pelo em-
pregador, de ajuda com-
pensatória mensal.

Agência Senado O Banco do Brasil (BB) 
registrou lucro líquido de 
R$ 13,9 bilhões em 2020, 
segundo balanço divulga-
do pela própria instituição 
financeira. Isso representa 
queda de 22% em relação 
ao lucro obtido em 2019.

A queda ocorreu, ape-
sar do aumento no lucro 
do quarto trimestre, que 
somou R$ 3,7 bilhões e su-
biu 6,1% em relação ao tri-
mestre anterior. Em comu-
nicado, o BB informou que 
a maior parte da redução 
anual no lucro decorreu 
da antecipação, em cará-
ter prudencial, de R$ 8,1 
bilhões em provisões feitas 
ao longo dos trimestres.

As provisões são re-
servas financeiras que 
as instituições mantêm 
para se precaverem con-
tra crises e aumento na 
inadimplência. Por causa 
da pandemia de covid-19, 
os bancos aumentaram as 
provisões para evitarem 
possíveis perdas.

Em mensagem envia-
da aos acionistas, o presi-
dente do Banco do Brasil, 
André Brandão, disse que 
a instituição financeira 
conseguiu enfrentar a pan-
demia de covid-19 com 
crescimento na carteira 
de crédito. Ele também ci-
tou a liberação de linhas 
emergenciais, como o Pro-

nampe, linha especial para 
micro e pequenas empre-
sas, e o Peac Maquininhas, 
modalidade de crédito 
garantido por vendas com 
máquinas de pagamen-
to digital para microem-
preendedores individuais 
e micro e pequenos em-
presários.

“O Banco do Brasil fi-
nalizou 2020 mais prepa-
rado para continuar cres-
cendo em seus negócios 
neste ano. Mesmo com as 
dificuldades da pandemia, 
atravessamos esse perío-
do com crescimento de 
9% na carteira de crédito. 
Estivemos junto de nossos 
clientes pessoas físicas e 
empresas nos momentos 
em que mais precisaram 
do nosso apoio”, destacou 
Brandão.

Inadimplência caiu
Ao desconsiderar as 

provisões, o resultado es-
trutural do BB cresceu 
5,9% em 2020, somando 
R$ 42,4 bilhões. Segundo 
o banco, o desempenho foi 
influenciado pelo cresci-
mento de 5,1% na margem 
financeira bruta, pelo con-
trole de gastos adminis-
trativos e pela redução na 
linha de risco legal.

O índice de inadim-
plência, com operações ven-
cidas há mais de 90 dias, en-
cerrou dezembro em 1,9%. 
No fim de 2019, o indicador 
estava em 3,27%.

Banco do Brasil tem 
lucro menor em 2020
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Indicadores do Banco Central 
acompanham a evolução da 
atividade econômica do país

Wellton Máximo
Agência Brasil

Principal alívio para 
o segmento mais pobre 

da população foi a 
redução dos preços 
de energia elétrica
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Termo, ainda pouco conhecido no Brasil, é uma forma de preconceito contra pessoas ou grupos baseados na idade

Você sabe o que é etarismo? 
Significa o preconceito contra pes-
soas ou grupos baseados na idade. 
Quando a discriminação é direcio-
nada a pessoas idosas, chamamos 
de ageísmo. Os termos ainda são 
pouco conheci-
dos no Brasil, mas 
quem já sofreu 
preconceito sabe 
o quanto uma ati-
tude ou palavra 
ofensiva pode bai-
xar a autoestima 
de alguém.

O psicólogo e 
gerontólogo, Fabrí-
cio Oliveira, explica 
porque o ageísmo 
acontece. “Sua raiz 
parece estar nos 
estereótipos ou ge-
neralizações que a sociedade nos 
impõe. Por exemplo, podemos ter 
a crença de que pessoas mais ve-
lhas têm dificuldades em lidar com 
tecnologias e, consequentemente, 
os profissionais com mais de 60 
anos terão a mesma dificuldade.  
Essas convenções sociais do que 
a sociedade julga certo ou errado 
podem explicar o preconceito, mas 

não justificam sua prática”, afirmou.
Goreth Campos, 67 anos, vive 

uma vida um pouco incomum para 
o que a sociedade considera o nor-
mal de uma pessoa idosa. Aquela 
velhinha que fica em casa em frente 
a tv, cozinhando e cuidando dos ne-
tos está longe de fazer parte de sua 
personalidade. A viúva, mãe de dois 

filhos e avó de dois 
netos, não abre mão 
de viajar e viver a 
vida da maneira que 
a deixa feliz.

 “Por ser vai-
dosa, ter posiciona-
mentos firmes e, ao 
mesmo tempo, alto 
astral, meu jeito de 
ser, muitas vezes, 
é mal interpretado 
por pessoas que não 
me conhecem o su-
ficiente e criticado 
por pessoas que não 

tem coragem de ser feliz, livre de 
convenções sociais”, afirmou.

Ela frequentava barzinho com 
as amigas antes mesmo de chegar 
a terceira idade, mas certa vez foi 
vítima de preconceito.

“Eu tinha 45 anos na época e 
uns rapazes disseram: se somar 
a idade das três dá 500 anos. Na 
hora fiquei perplexa, mas respondi 

à altura. Você queria que eu ficas-
se cuidando da casa que nem sua 
mãe? Meus filhos já estão criados, 
tenho todo o direito de me diver-
tir, qual o problema? Eles ficaram 
constrangidos e pediram descul-
pas. Hoje em dia já não tenho mais 
pique para amanhecer em boteco, 
mas adorava ir em barzinho no 
happy hour”, relembrou.

Mas essa não foi a única vez 
que a idosa lidou com situações 
desagradáveis. Em 2019, Goreth 
estava voltando do México e de-
sembarcou no aeroporto de Recife. 
“Quando peguei o táxi, o motorista 
falou: ‘Aff Maria, essa velharada vive 
viajando’, então eu disse: pois é, 
enquanto a velharia viaja você está 
trabalhando. Não levo desaforo pra 
casa. O preconceito se combate com 
atitude”, afirmou.

Shilon Gama, 70 anos, era pro-
fessora de artes em uma escola par-
ticular para alunos de ensino médio. 
Ela conta que alguns deles já foram 
desrespeitosos com a sua profissão 
e idade. 

“Eu já tinha tempo de aposenta-
doria, mas não sentia que era o mo-
mento ainda, sabe? Os alunos diziam: 
‘Artes não cai no vestibular. Uma 
pessoa mais jovem está deixando de 
ter uma oportunidade de emprego! 
Apesar da fala hostil está mais ligado 

a falta de educação dos alunos, aqui-
lo foi constrangedor. Pouco tempo 
depois me aposentei, pois, meu pai 
estava doente e precisava dos meus 
cuidados”, revelou.

Para a psicóloga Danielle Aze-
vedo, o estigma de morte é uma 
das principais razões que levam os 
pacientes a ficarem deprimidos na 
terceira idade.

“É como se os 
idosos tivessem 
reduzido a pers-
pectiva de vida 
porque sabem que 
não tem muitos 
anos pela frente, 
então, a maioria 
acaba tendo uma 
postura autode-
preciativa e dis-
curso pessimista 
em relação à vida. 
Apesar de isso não 
ser uma regra, aca-
bou se tornando um estereótipo 
perante a sociedade”, disse.

A forma como envelheceremos 
depende de como enxergamos a 
vida.  “Se eu sou uma pessoa muito 
positiva, que pratica exercícios físi-
cos, gosta de se divertir e contem-
plar a natureza, com certeza serei 
um idoso feliz. Se eu sou aquela pes-
soa que reclama de tudo e enxerga 

sempre o lado negativo das coisas, 
terei mais dificuldade de aceitar 
o processo de envelhecimento e 
aproveitar esse novo ciclo com qua-
lidade de vida”, analisou.

Shilon Gama é também coor-
denadora do Grupo da Melhor 
Idade Creuza Pires. Na opinião 
dela, a imagem do idoso perante a 

sociedade melhorou 
bastante nos últimos 
dez anos, devido ao 
aumento da longe-
vidade e investimen-
to do turismo nesse 
público. “As pessoas 
mais jovens, hoje 
em dia, nos olham 
com bons olhos. Ad-
miram a disposição 
e alegria de viver 
dos idosos. A gen-
te passou a ocupar 
espaços na socieda-
de que também são 

nossos por direito. Deixamos de 
ser rotulados como frágeis e nos 
tornamos altamente antenados, 
afinal, aprendemos a utilizar in-
ternet e WhatsApp. A gente gosta 
muito de viajar, ir para a seresta, 
barzinho. Brincamos do mesmo 
jeito que um jovem, a diferença 
é que passamos a valorizar mais 
esses momentos”, afirmou.

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br 

O etarismo e o impacto na 
autoestima das pessoas idosas

Por ser vaidosa, ter 
posicionamentos firmes 

e, ao mesmo tempo, 
alto astral, meu jeito de 
ser, muitas vezes, é mal 
interpretado por pessoas 
que não me conhecem o 

suficiente 

Se eu sou 
uma pessoa muito 

positiva, que pratica 
exercícios físicos, gosta 

de se divertir e 
contemplar a natureza, 
com certeza serei um 

idoso feliz 

Fotos: Arquivo pessoal

Goreth Campos (E), 67 anos, viúva, mãe de dois filhos e 
avó de dois netos, não abre mão de viajar e viver a vida 
da maneira que a deixa feliz. Já Shilon Gama (D), 70 
anos, era professora de artes em uma escola particular 

para alunos de ensino médio e conta que alguns deles já 
foram desrespeitosos com a sua profissão e idade
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HOJE é dia de feijoada no restaurante 
Salsa It, do Hardman Hotel, que pas-
sou por reformas e está um brinco, 
além da culinária excepcional.

O ADVOGADO Marcos Pires comemora 
hoje o aniversário de sua esposa, Leka 
Bezerra, reunindo pequeno grupo de 
amigos para um almoço no W.

NO MESMO ritmo, Zenildo e Carol Do-
miciano abrem as portas de sua resi-
dência para grupo restrito de convida-
dos  no Cabo Branco Privê. 
 
A CÂMARA dos Deputados aprovou 
projeto que prevê prisão e multa para 
aqueles que furarem a fila para rece-
ber a vacina contra a Covid-19. 

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

Nostalgia é saudade do 
que vivi, melancolia é 

saudade do que não vivi.

Carlos Heitor Cony
   

Fale com Abelardo

ELE herdou do pai não 
apenas extraordinária 

semelhança física, 
como a vocação pela 

profissão e a capa-
cidade de exercê-la 
com tirocínio, dedi-

cação e competência.  
O médico Ugo Lemos 

Guimarães Filho, na 
foto com sua esposa 

Tereza Ribeiro, escreve 
o seu nome entre os 

grandes nomes da 
otorrinolaringologia 

da Paraíba. 

A engenheira parai-
bana Carmen Eleono-
ra foi eleita coorde-
nadora nacional das 
Comissões de Ética 
dos Conselhos Regio-
nais de Engenharia.

É hoje!13

Aguinaldo Velloso 
Borges Ribeiro, 
Caio Furtado, 
Claudinha Alves, 
Déa Texeira, Dela-

no Filho, Fernando Pereira da Sil-
va, Francisco José Pordeus, Gabriel 
Lima Henriques, 
Geórgia Suassuna, 
Heloisa Helena 
Ataíde Rodrigues, 
Jean Pierre De-
martinecourt, Luiz 
Couto, Marcondes 
Brito, Marcus Gue-
des, Mary Cabral, 
Teotônio Pereira, Patrícia Kelly 
Ribeiro, Raíssa Cartaxo, Tibério 

Teixeira, Valdir 
Pereira da Silva 
Jr., Walmirinha 
Queiroga, Virginia 
Dantas, Walmor 
Galvão da Cunha 
Júnior, Zoraide 
Honorato

Aniversariando

FERNANDO LIRA - professor - Sou 
uma das pessoas que gosto, sinto 
prazer em folhear o jornal diariamen-
te, onde leio de terça ao domingo A 
União. Agora com a sua coluna diária 
somado aos seus artigos das terças-
feiras fica melhor ainda. Parabéns pelo 
retorno às páginas impressas no jornal 
centenário da nossa amada Paraíba.
PADRE ALBENY - comunicador - 
Conceituado médico da pneumologia 
e alergologia, Dr. João Bosco Braga 
publicou um livro - Presepadas - dos 

mais interessantes em que narra, 
num texto suave e agradável, a his-
tória de sua vida, cheia de momentos 
felizes e alegres. Cita nomes de pessoas 
conhecidas de todos nós e que fizeram 
e fazem muito pela Paraíba. O doutor 
Bosco, com seu jeito inteligente e ir-
reverente, coloca neste livro humor e 
episódios vividos na sua bela trajetória 
como homem e profissional da medici-
na. Através de sua conceituada coluna, 
indico este livro que é dos mais inte-
ressantes.

E o sucessor?
Nos círculos políticos, nas rodas sociais, 
nas esquinas e nos botecos, discute-se 
quem irá ocupar o lugar do senador José 
Maranhão como o grande líder político 
da Paraíba. A vaga, recém aberta, já foi 
ocupada por José Américo, Pedro Gondim, 
Ruy Carneiro, João Agripino, Wilson Braga, 
Antônio Mariz e Ronaldo Cunha Lima, 
entre outros menos votados. 
Nos tempos atuais, segundo alguns obser-
vadores da cena política, os nomes mais 
cotados seriam o de Aguinaldo Ribeiro, 
Cássio Cunha Lima, Daniela Ribeiro, Vene-
ziano Vital e o governador João Azevêdo.  
O espaço está aberto, resta saber quem 
saberá ocupá-lo.

Carboidrato não 
é o vilão da dieta
A receita italiana que chegou para 
ficar nas praias em João Pessoa é o 
calzone uma massa leve com um 
leque de possibilidades de recheios 
que incluem opções saudáveis e 
ricas em fibras. As vendas da fran-
quia da marca Calzoon na região, 
localizada no MAG Shopping, cres-
ceram 30% nos últimos meses. De 
acordo com a nutricionista Tatiana 
Amalfi, “o carboidrato não é o vilão 
da dieta”.

Zé Aldemir é internado 
mas recupera-se bem

Uma infec-
ção intestinal, 
seguida de uma 
baixa de pressão, 
levou o prefeito 
de Cajazeiras, 
José Aldemir a 
ser hospitalizado 
e removido para 
João Pessoa onde 

permanece internado no Memorial 
São Francisco onde deu entrada na 
noite de quinta-feira. A deputada 
Dra. Paula, esposa do prefeito, 
acompanhou o marido no traslado 
aéreo. “A princípio ficamos todos 
muito preocupados, mas, felizmen-
te, ele está reagindo bem e agora 
resta aguardar o seu completo 
restabelecimento de acordo com a 
prescrição médica”, afirmou.

Sétimo dia
Será amanhã, domingo, no San-

tuário Mãe Rainha, no Bessa (por 
trás do Carrefour), celebrada 

pelo padre Nilson Nunes, a missa 
de sétimo dia de falecimento do 
governador José Maranhão, que 
comoveu o País. O ato religioso 

será transmitido, ao vivo, pela TV 
Arapuan e através do YouTube. 
A família apela que os amigos e 

admiradores evitem  aglomeração 
no local da cerimônia.

Novas 
perspectivas
A presença do tricampeão 
Nelson Piquet ontem, em João 
Pessoa, para visitar o Autódromo  
Internacional da Paraíba, deverá 
render excelentes frutos para o 
automobilismo paraibano. 
A perspectiva é a que o circuito 
passe a abrigar algumas provas 
importantes da stock-car e de 
outras categorias inferiores, 
dando um grande impulso ao 
empreendimento do seu ideali-
zador, Fernando Monteiro, que 
há anos empenha-se no fortale-
cimento do esporte no Estado.
A inclusão da Paraíba no calen-
dário das competições automo-
bilísticas também servirá como 
forte atrativo para incrementar o 
turismo do Estado.

MARCELO NEVES E MARIA LUIZA CRISPIM forman-
do casal bonito e apaixonado nos eventos sociais

Sob nova direção
A Associação Comercial da Paraíba 
vai entrar em nova fase. Após uma 
eleição bastante disputada, a chapa 
de oposição, liderada por Melca 
Farias e Zé Carneiro venceu, por pe-
quena margem de votos, a chapa da 
situação, que tinha à frente Garibaldi 
Dantas  Junior.

Todo o trade turístico está come-
morando o desfecho do caso do 
Hotel Tambaú com a confirmação 
do resultado do leilão que deu a 
vitória ao grupo A. Gaspar, do Rio 
Grande do Norte, que já colocou 
mãos à obra e promete reabrir o 
hotel símbolo da cidade de João 
Pessoa até o mês de outubro, com 
pesado investimento em toda a sua 
estrutura. Salve!

Nunca se viu uma decisão tão sem 
tempero e sem emoções como a 
partida final do Campeonato Mun-
dial de Futebol de Clubes realizada 
quinta-feira, no Qatar, entre o Ba-
yern de Munique e a frágil equipe 
do Tigres, do México, que terminou 
com a vitória do time alemão pelo 
magro placar de 1 a 0. A fórmula 
dessa competição internacional 
precisa ser, o quanto antes, revista 
pela Fifa. Do jeito que está, não dá.

HAO em noite 
de gente bonita 
e animada

OnTap tem 3 ambientes 
com autosserviço de 
chopes e drinks com pe-
tiscos irados. De segun-
da a quinta, Happy Hour 
e nos sábados e domin-

gos feijoada, com boa música de qualidade. 
Um lugar para encontrar os velhos amigos 
e fazer novos.  
Av. Esperança, 1048 - Manaíra (83) 3023-3030

Meatup é considerada a 
melhor casa de carnes 
da cidade. A única es-
pecializada em cortes 
com qualidade extrema, 
capaz de lhe proporcio-

nar a melhor experiência gastronômica.
Av. Esperança, 1695 - Manaíra 
Menu: meatup.com.br 
(83) 3035-7818

Pimenta Nativa é o 
lugar certo para os 
amantes de pizza, 
acompanhada de um 
bom drink. Cardápio 
com sabores clássicos 

e sofisticados com  um toque único que 
dá agua na boca. 
Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos, 
2468 - Jardim Oceania

Indo ao Buck Minster, 
você vai ter uma ex-
periência gastronômica 
do que há de melhor na 
cozinha Brasileira e Ital-
iana em um ambiente 

agradável e descontraído.
Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos, 
2650 - Jardim Oceania - João Pessoa - PB 
Menu: buckym.com.br - (83) 99697-1559 

A Tasquinha do Tio é 
ponto de encontro para 
rever os amigos, con-
fraternizar, almoçar e 
jantar em família. Car-
dápio que preza pela 

qualidade da cozinha Portuguesa e Bra-
sileira.  
Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 115 - Mag 
Shopping - Manaíra - JP (83) 3048-1000

All Garden é conside-
rado um dos melhores 
restaurantes da cida-
de e tem como foco 
a qualidade em seus 
excelentes pratos com 

atendimento diferenciado. Lugar de gente 
bonita embalado de música ao vivo. 
Avenida: R. Infante Dom Henrique, 531  
Tambaú - J. Pessoa - PB (83) 99146-6800

No Hardman Hotel, à 
beira-mar da praia de 
Manaíra, o restaurante 
O Salsa It é puro prazer, 
com pratos exclusivos 
da culinária nacional e 

internacional, além de feijoada aos sábados 
ao som do grupo de chorinho Luar do Sertão.
Av. João Maurício, 1341 - Manaíra 
João Pessoa - PB (83) 3216-8811

A churrascaria Espetinho 
do Bode é especialista 
em pratos regionais e 
da carne mais aprecia-
da pelos nordestinos. A 
casa também dispõe de 

um cardápio  de frutos do mar, massas e 
drinks especiais. (Temos espaço KIDS)
Av. Presidente Afonso Pena, 810 - Bessa
João Pessoa - PB  (83) 3245-4990

O HAO é um restaurante 
de referência em bom 
gosto, qualidade, aten-
dimento e alto padrão 
gastronômico. Cardápio 
exclusivo e drinks espe-

ciais. Um local ideal, com boa música, para 
reunir os amigos e a família.
R. Franca Filho, 96 - Manaíra - J. Pessoa - PB
(83) 99175-6477

Churrasco no Pão, já é 
sucesso e virou moda 
na cidade. Um san-
duiche diferenciado, 
qualidade indiscutível 
e um sabor incom-

parável que você só irá encontrar lá. 
Faça seu pedido via Zap
R. Franca Filho, 96 - Manaíra  
João Pessoa - PB - (83) 98167-0505 

A Cachaça Reserva do 
Mangue é uma bebida de 
sabor único e de extrema 
qualidade. Originária dos 
ricos canaviais da cidade 
de Areia-PB é finalizada 

na reserva Ecológica Ilha do Boi, na cidade 
de Cabedelo PB, região de manguezais.
Av: Argemiro de Figueiredo, 4453, Bessa 
João Pessoa - PB (83)

THE W é um restauran-
te de cozinha artesanal, 
especializado em Com-
fort Food, um menu com 
pratos tradicionais em 
uma leitura moderna 

que irá conquistar o seu paladar, além de 
estar à beira mar da praia de Manaira.
Av. João Maurício, 451 - Manaíra
João Pessoa - PB  (83) 9644-7002

Contato: 83.98899-8710 



É difícil encontrar al-
guém que não tenha, em 
algum momento de sua 
infância ou adolescência 
brincado, ao menos uma 
vez, de jogar futebol com 
uma travinha que, não rara-
mente, é feita dos artigos e 
objetos disponíveis no mo-
mento, um par de sandálias, 
pedras, cocos ou pedaços 
de madeira, galhos de ár-
vores ou canos que alguma 
construção deixou ao lado. 
Seja na rua, em um terreno 
baldio, ou até mesmo na 
praia durante a maré baixa, 
faz parte da paisagem e do 
imaginário coletivo às pe-
lejas entre amigos de rua, 
familiares e colegas que se 
reúnem com o mínimo pos-
sível em volta de uma bola 
e duas traves. No entanto, 
hoje, essa brincadeira que 
ultrapassa gerações está 
se profissionalizando em 
todo o Brasil e a semente 
para isso foi plantada em 
solo paraibano onde sur-
giu a primeira entidade do 
agora esporte, o Futebol de 
Travinha.

Partindo das ruas para 
a oficialização enquanto 
modalidade, o futebol de 
travinha sempre chamou a 
atenção do paraibano Val-
mir Júnior que ao lado de 
amigos passou a estudar as 
nuances daquela brincadei-
ra que, em sua visão, deveria 
ser vista como um esporte, 
algo que se tornou realidade 
quando em 2015, surgiu a 
primeira entidade organiza-
tiva do futebol de travinha 
no Brasil, a Federação Parai-
bana de Futebol de Travinha 
(FPFT) e a partir dela, vie-
ram a Federação Cearense e 
a Federação Paulista dessa 
modalidade que juntas, fun-
daram ainda em cinco de 
fevereiro do mesmo ano, a 
Confederação Brasileira de 
Futebol de Travinha (CBFT) 
que desde então tem expan-
dido o esporte para todas as 
regiões do país.

Atualmente, a CBFT 
é presidida pelo também 

paraibano Thálmate Pinto 
que assumiu a entidade em 
junho do ano passado, man-
tendo a confederação com 
sede em João Pessoa. Para 
ele, o esporte na medida 
em que passa a ser estrutu-
rado em todo o país, surge 
como uma opção de desen-
volvimento de atletas para 
outras modalidades, mas 
também como um espaço 
de organização esportiva 
cujo foco principal é poder 
entrar no calendário dos 
Jogos Olímpicos em médio 
e longo prazo.

“Tudo começou com o 
paraibano Valmir Júnior, 
que é o idealizador desse 
processo de oficialização 
do futebol de travinha a 
partir de anos de estudo 
sobre esse esporte, pois até 
então, não se via como uma 
modalidade e apenas como 
um jogo e brincadeira. A 
partir disso, em 2015,  hou-
ve a fundação da Federação 
Paraibana de Futebol de 
Travinha e em seguida a 
mesma coisa ocorreu no 
Ceará e em São Paulo, tam-
bém através do trabalho 
de Valmir. Com essas três 
entidades formadas, surgiu 
a Confederação Brasileira 
de Futebol de Travinha, que 
foi fundada em João Pes-
soa. Desde então, passa-

mos a estruturar o espor-
te, definir regras básicas e 
fomentar a criação de no-
vas entidades nos estados 
como a Federação do Rio 
de Janeiro e a da Bahia que 
se integraram no primeiro 
processo de expansão do 
esporte no Brasil”, explicou.

Tendo assumido du-
rante a já deflagrada pan-
demia, o trabalho de Thál-
mate nos últimos meses 
tem se res-
tringido ao 
foco na es-
truturação 
a d m i n i s -
t r a t i v a  d a 
CBFT e  na 
formação de 
outras enti-
dades esta-
duais para a 
modalidade, 
desse modo 
e  c o m p ro -
v a n d o  e m 
sua opinião o potencial do 
esporte, em menos de um 
ano, a modalidade passou 
a contar com mais 11 fe-
derações estaduais espa-
lhadas agora por todas as 
regiões do Brasil. 

Além disso, a entidade 
agora trabalha na consoli-
dação do conceito esporti-
vo do futebol de travinha 
que já conta com regras 

básicas como definição da 
superfície adequada para 
os jogos - que podem ocor-
rer apenas em grama na-
tural ou sintética, piso de 
cimento ou paviflex que é o 
mesmo utilizado no futsal 
-, assim como do tamanho 
oficial desses campos - defi-
nidos em 7x15m (mínimo) 
ou 15 x 25m (máximo) - e a 
determinação do tamanho 
da trave que foi estabeleci-

da em 0,80 x 
1,20 m.

“ H o j e 
são  16  fe -
d e r a ç õ e s 
de  futebol 
de travinha, 
e s t a m o s 
p r e s e n t e s 
no norte do 
Brasil com o 
Acre e Ama-
pá, na região 
Sul em Santa 
Catarina, no 

Centro-Oeste temos a fe-
deração do Mato-Grosso, 
fechamos a região Sudes-
te com a criação das enti-
dades no Espírito Santo e 
Minas Gerais e nos conso-
lidamos em oito dos nove 
estados do Nordeste, ha-
vendo, por enquanto, uma 
única exceção que é o Rio 
Grande do Norte. Nosso 
principal objetivo é tornar 

o futebol de travinha uma 
modalidade olímpica, para 
isso tivemos que criar um 
conceito esportivo para a 
modalidade, definir suas 
regras e ordenar o funcio-
namento do jogo. O fute-
bol de travinha jogado na 
rua foi o que nos trouxe até 
aqui e fez surgir esse espor-
te, mas há hoje um espaço 
para se ir muito além disso, 
pois essa modalidade pode 
se tornar também um gran-
de referencial na formação 
técnica de atletas também 
para outros esportes como 
o próprio futebol, o futsal 
e o futebol de 7”, comentou 
Thálmate.

Aguardando a vacina-
ção da população para po-
der retornar com as com-
petições nas modalidades 
previstas pela CBFT - sub-
9, sub-13, sub-15, sub-17, 
adulto e o 40+ -, havendo 
inclusive a previsão para a 
realização de um torneio 
internacional em João Pes-
soa no final do ano, a enti-
dade agora busca a conso-
lidação de seu processo de 
expansão no Brasil, mas já 
de olho em parceiros inter-
nacionais para que o fute-
bol de travinha possa no 
futuro contar com eventos 
em nível mundial para que 
o jogo de rua que se tor-

nou oficial na Paraíba possa 
ganhar o mundo como um 
esporte que não perde a 
leveza da brincadeira de 
criança ao mesmo tempo 
que olha com seriedade e 
organização para a sua ex-
pansão.

“Hoje a confederação 
segue estabelecida em 
João Pessoa e o nosso en-
tendimento é que se man-
tenha aqui, pois foi no es-
tado onde tudo começou. 
No mundo, somos a única 
confederação desse espor-
te, em outros países que já 
tivemos contato com a Ale-
manha, Itália, Angola, Áfri-
ca do Sul e Estados existem 
movimentos em prol do es-
porte, mas não entidades 
organizativas mundiais. 
Nesses países, temos atua-
do como parceiros para 
ajudar na estruturação de 
um movimento global para 
a expansão da modalida-
de de maneira internacio-
nal e, quem sabe, montar 
eventos em nível mundial 
em médio e longo prazo. O 
futebol de travinha é leve, 
um esporte feliz, que busca 
o drible, desenvolve a cog-
nição de seus atletas e que 
é viável como modalida-
de para agregar parceiros, 
torcedores e talentos”, afir-
mou Thálmate Pinto.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Modalidade criada no estado já 
se expandiu pelo Brasil e meta 
agora é torná-la olímpica
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Dia de amistosos
O Botafogo faz, hoje à tarde, na Maravilha do Contorno, 
o seu primeiro amistoso do ano contra o CSP. O Treze 
também joga contra o Globo-RN. Página 22

Foto: Raíssa Melo/Botafogo/PB

FutEbol DE travinha
Brincadeira que 
virou esporte 
na Paraíba

Foto: Reprodução

 Hoje a 
Confederação segue 
estabelecida em João 

Pessoa e o nosso 
entendimento é que se 
mantenha aqui, pois foi 

no estado onde tudo 
começou 

Alexandre Paiva (E), diretor da CBFT, e o presidente da CBFT, Thálmate Pinto (D), com o secretário da Sejel, Zé Marco (C), tratando de assuntos referentes à expansão do futebol de travinha pela PB

Foto: ReproduçãoFoto: Divulgação/CBFT



Esportes

Belo faz jogo treino contra a equipe do CSP, na Maravilha do Contorno; e Treze recebe o Globo-RN no Amigão

Chegou o dia de Botafogo e Treze 
fazerem o primeiro teste com os novos 
elencos para a temporada 2021, que 
para os dois clubes, já começa no pró-
ximo dia 27 com a estreia na Copa do 
Nordeste. O Belo vai enfrentar o CSP, em 
amistoso previsto para as 15h15, no CT 
da Maravilha do Contorno, em João Pes-
soa. Já o Galo, no mesmo horário, vai en-
frentar o Globo-RN, no Estádio Amigão, 
em Campina Grande.

No Botafogo, o técnico Marcelo Vi-
lar tem feito elogios ao comportamento 

dos jogadores e também quanto ao nível 
dos treinamentos feitos até o momento. 
Apesar de ser uma partida com caracte-
rísticas de treino, Vilar entende que será 
o melhor momento para testar o desem-
penho dos atletas e também da aplica-
ção dos esquemas de jogo treinados.

“Eu tenho gostado dos treinos e ago-
ra é ver como o time e os jogadores se 
comportam enfrentando outro grupo e 
outros atletas que não são os mesmos 
que eles vêm treinando. Este é um jogo 
para se tirar muitas conclusões, obser-
var as falhas para corrigir nos próximos 
treinamentos. Acho que a equipe está no 
caminho certo”, disse o treinador bota-

foguense, que deverá fazer várias subs-
tituições durante a partida.

Nos primeiros coletivos desta pré-
temporada, Marcelo Vilar definiu o time 
com a seguinte escalação, que deverá ser 
a mesma para iniciar a partida contra 
o CSP: Felipe, Rodrigo Ramos, Samuel, 
Willian Machado e Tsunami; Rogério, 
Bruno Meneses, Kaio Wilker e Marcos 
Aurélio; Esquerdinha e Ramon Tanque.

Pelo lado do Galo, a situação não é 
diferente. O técnico Marcelinho Paraíba 
aproveitará para ver o grupo em ação 
para valer, pela primeira vez. “Treino é 
treino e jogo é jogo. É nos amistosos que 
se tem uma ideia real de como o time e os 

atletas estão”, disse o treinador, que fará 
a sua estreia como técnico principal, des-
de que abandonou a carreira de jogador.

Ao contrário do Botafogo, a direto-
ria do Treze preferiu testar o time con-
tra um adversário forte, o Globo de Cea-
rá Mirim-RN, um clube que nos últimos 
anos vem surpreendendo grandes equi-
pes do futebol nordestino. 

Pelos treinos realizados nas últimas 
três semanas, a provável equipe do Galo 
para iniciar o jogo é a seguinte: Jeferson, 
Paulinho, Rômulo, Adriano Alves e Bru-
ce; Régis Potiguar, Romeu, Birungueta 
e Kleyton Domingues; Sony Anderson e 
Daivison.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Dia DE obsErvaçõEs
Amistosos de Botafogo e Treze

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

Ele nasceu na próspera cidade ca-
navieira de Santa Rita, precisamente no 
dia vinte e oito de fevereiro de 1967, foi 
registrado pelos seus pais com o nome de 
Humberto Cardoso da Silva, mas para o 
mundo da bola ele ficou conhecido como 
o craque “Betinho”.

Betinho foi um habilidoso meia esquer-
da, que possuía uma visão completa do jogo, 
armando e executando jogadas precisas e 
bonitas para a sua equipe. Por muitos anos 
jogou profissionalmente e sempre sendo 
ídolo da torcida.  Suas jogadas ditavam o rit-
mo e embelezavam uma partida de futebol.

Tudo começou no ano de 1987, na equi-
pe alviazulina do Nacional Atlético Clube, 
da cidade portuária de Cabedelo.  Dali em 
diante Betinho passou a ter uma vida de 
cigano, viajando e jogando em mais de uma 
dúzia de equipes brasileiras: CSE, Clube 
Sociedade Esportiva (Palmeira dos Índios, 
Alagoas), América Futebol Clube (da cidade 
de Natal, RN) Campinense Clube (da cidade 
de Campina Grande), Atlético Cajazeirense 
de Desportos (Cajazeiras, PB), Itapipoca 
Esporte Clube (Itapipoca, CE), Fluminense 
Futebol Clube, este último da cidade maravi-

lhosa do Rio de Janeiro.
O craque honrou todas essas camisas 

dos times citados mas teve um destaque 
bem  maior nas equipes do Atlético Clube 
Corintians (Caicó- RN), Botafogo Futebol 
Clube (João Pessoa – PB), Auto Esporte 
Clube (João Pessoa – PB), Confiança Esporte 
Clube (Sapé, PB) e no Santa Cruz Recreativo 
Esporte Clube (Santa Rita – PB).

Pequeno na estatura, enorme no futebol 
praticado dentro de campo, Betinho conse-
guiu ser campeão por duas vezes quando 
vestiu a camisa do Auto Esporte Clube nos 
anos de 1990 e 1992.  Também foi campeão 
por duas vezes vestindo a camisa do Santa 
Cruz Recreativo Esporte Clube, da cidade 
de Santa Rita, nos anos de 1995 e 1996. 
Em 1997, vestindo a camisa do Confiança 
Esporte Clube, da cidade de Sapé, ele nova-
mente foi campeão. Finalmente, em 1998, já 
na maravilha do contorno, o nosso craque 
foi campeão com as cores do Botafogo Fute-
bol Clube.

Em 2001, vestindo o manto do Atléti-
co Clube Corintians (Caicó, estado do Rio 
Grande do Norte), o nosso meia esquerda 
conquistou o seu sétimo título de cam-

peão estadual. São seis títulos paraibanos 
conquistados com a participação de seus 
precisos passes, dribles desconcertantes, 
lançamentos objetivos, assistências milimé-
tricas e gols decisivos. 

Em 1999 ele esteve nas Laranjeiras 
defendendo as cores do Fluminense Futebol 
Clube. Infelizmente o esquema tático adota-
do pelo treinador do time carioca, - Carlos 
Alberto Parreira - prejudicou muito o seu 
futebol, pois foi deslocado para jogar pela 
extremidade do campo, como se ponta fosse.

Em 2014, Betinho resolveu pendurar as 
suas famosas chuteiras defendendo as cores 
do Santa Cruz Recreativo Esporte Clube, de 
Santa Rita, cidade onde até hoje reside com 
os seus familiares.

Hoje, apenas como lazer e diversão, ele 
participa dos jogos do master do Santa Cruz, 
jogando ao lado de outras feras de um pas-
sado em que não se ganhava dinheiro, não 
se tinha as condições estruturais de hoje, 
mas a bola era tratada com bastante intimi-
dade e carinho.

Para nós torcedores, cronistas e des-
portistas, ficou a certeza de que Humber-
to Cardoso da Silva, o popular “Betinho”, 

escreveu o seu nome com tintas douradas e 
perpétuas na brilhante história do futebol 
paraibano.

você se lembra de betinho?

Betinho defendeu as cores do Santa Cruz de Santa Rita

Foto: Divulgação

Foto: Raissa Melo/Botafogo/PB

Depois de exaustivos treinamentos 
físicos e com bola, os jogadores do 
Belo vão ser melhor observados 
hoje pelo técnico Marcelo Vilar



Esportes

Equipe joga amanhã contra o Fortaleza, em casa, e ainda tem dois jogos atrasados, além da decisão da Copa do Brasil

O fim do Mundial de 
Clubes da Fifa e o retorno do 
Palmeiras ao Brasil deixam 
o técnico português Abel 
Ferreira com um problema 
para resolver pelas próxi-
mas semanas. A participação 
do time no torneio do Catar 
causou o acúmulo de jogos 
atrasados pelo Campeonato 
Brasileiro e as cinco parti-
das finais são até um certo 
contratempo para quem está 
de olho na verdade em ou-
tra competição. A equipe não 
tem mais objetivos no Brasi-
leirão e ainda precisará uti-
lizar o período para se pre-
parar para a decisão da Copa 
do Brasil. Ao fim de toda essa 
caminhada, terá acumulado 
77 compromissos na tempo-
rada de 2020.

Já neste domingo a 
equipe retoma a campa-
nha ao receber o Fortaleza, 
no estádio Allianz Parque, 
em São Paulo. Três dias de-
pois será a vez de enfren-
tar o Coritiba, em Curitiba. 
Na sexta, o compromisso é 
o clássico com o São Paulo. 
As duas rodadas finais serão 
na segunda e na quinta-feira 
da semana seguinte. Primei-
ramente contra o Atlético 
Goianiense, em São Paulo, 
e por fim diante do Atlético
-MG, em Belo Horizonte.

Somente três dias de-
pois do jogo em Minas Ge-
rais será a vez de decidir a 
Copa do Brasil contra o Grê-
mio. A partida de ida será 
em Porto Alegre e a vol-
ta está marcada para uma 
semana depois, no Allianz 
Parque, no dia 7 de março. 
Entre uma decisão e outra 
é provável que a equipe te-
nha de fazer ainda uma par-
tida válida pelo Campeonato 
Paulista de 2021.

A sequência de jogos 
faz o Palmeiras ter atuado 
12 vezes apenas em 2021 
e entrado em campo em 70 
partidas oficiais desde o 
início da temporada, em ja-
neiro de 2020. A equipe não 
tem uma semana livre para 

Ciro Campos
Agência Estado

Palmeiras retorna ao Brasil 
para nova maratona de jogos
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TV paga R$ 11 mi a clubes no Carioca

Novak Djokovic vence com dificuldades

Baixa no Comitê
das Olimpíadas

Brasileirão abre a 36a rodada com três jogos neste sábado

A Federação de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro confirmou nessa quin-
ta-feira que o Campeonato Carioca de 
2021 terá transmissão pela Record. 
A emissora superou concorrência de 
Globo e SBT, que também tinham 
interesse em exibir os jogos na TV 
Aberta. A competição começa em 6 
de março. Doze dos 16 clubes já as-
sinaram o contrato. Flamengo, Vasco, 
Fluminense e Botafogo vão receber os 

documentos para oficialização pela 
assinatura de seus presidentes em 
breve, segundo publicação no site da 
Federação de Futebol do Estado do 
Rio de Janeiro. Os valores do contra-
to não foram revelados, mas os clu-
bes vão receber R$ 11 milhões para 
transmissão apenas em TV aberta. A 
quantia é 10% do que era pago pela 
Globo até o ano passado, quando o 
acordo foi cancelado.

Atual número 1 do mundo, Novak 
Djokovic viveu momentos de apuros 
nessa sexta-feira, mas conseguiu 
avançar às oitavas de final do Aberto 
da Austrália, o primeiro Grand Slam 
da temporada O tenista sérvio teve 
de superar um drama por causa de 
uma torção no quadril no começo do 
terceiro set, quando vencia por 2 a 
0, para derrotar o americano Taylor 
Fritz, cabeça de chave 27, por 3 a 2 - 

com parciais de 7/6 (7/1), 6/4, 3/6, 
4/6 e 6/2, em 3 horas e 25 minutos.
Em quadra, tudo caminhava bem 
para Djokovic até sentir as dores 
no quadril durante o terceiro set. O 
sérvio foi atendido no vestiário logo 
após a contusão e teve a ajuda mé-
dica em diversas viradas de lado, 
com dificuldade para sacar e bater 
o forehand na parte final do jogo. 
Domingovai enfrentar Milos Raonic.

O presidente do Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, 
Yoshiro Mori, anunciou, ontem, a sua 
renúncia após a repercussão negativa 
de comentários machistas feitos na 
semana passada, durante reunião 
de dirigentes da organização. "Minha 
declaração inadequada causou muito 
caos. Desejo renunciar ao cargo de 
presidente a partir de hoje (sexta)", 
disse Mori durante seu discurso. Ele 
disse que o mais importante agora é 
que a Olimpíada seja um sucesso. O 
ex-primeiro-ministro japonês, de 83 
anos, fez este anúncio na reunião dos 
conselheiros e da diretoria-executiva 
do órgão, convocada para discutir 
as consequências das declarações 
de Mori e decidir sobre um sucessor. 
De acordo com a imprensa local, no-
mes como o do atual chefe da Vila 
Olímpica, Saburo Kawabuchi, ou da 
ministra japonesa, Seiko Hashimoto, 
estão sendo cogitados

Um dos candidatos ao título, mesmo com chances mínimas, vai entrar em campo neste sábado, a partir das 19 horas, no Minei-
rão, quando o Atlético enfrenta o Bahia, adversário que luta para não cair à Segunda Divisão e vem de um empate de 3 a 3 com 
o Goiás, na Fonte Nova. O time baiano é o primeiro fora do Z4, mas com a mesma pontuação do Vasco, o primeiro na zona de 
rebaixamento. O Galo mineiro tem 61 pontos, cinco a menos do líder, e necessita vencer e depois secar os rivais Inter e Flamengo. 
A rodada de número 36 começa mais cedo às 17 horas com Goiás e Botafogo, no Estádio Serrinha. O time da casa ainda luta 
para fugir do descenso já conquistado pelo seu adversário. O outro jogo será Santos x Coritiba, na Vila Belmiro, às 19 horas.

Curtas
Foto: Pedro Souza/Atlético/MG

treinar desde agosto. Por 
isso, a agenda com partidas 
acumuladas pelas próxima 

semanas desafia o time a se 
recuperar fisicamente e a ter 
tempo de se preparar para o 
confronto com o Grêmio.

“Temos oportunidade 
de marcar época aqui, temos 
mais dois títulos para ganhar 
(Copa do Brasil e Recopa Sul
-Americana). Pode ser um 
dos anos mais especiais do 
Palmeiras. Vamos voltar ao 
Brasil, lamentar as derrotas, 
não foi o que queríamos, 
mas sabemos que podemos 
melhorar. Podemos voltar a 
vencer e disputar bem os tí-
tulos que temos pela frente”, 

explicou o goleiro Weverton 
depois da partida contra o Al 
Ahly, pela decisão do terceiro 
lugar do Mundial de Clubes.

Por ter sido campeão da 
Libertadores, o Palmeiras 
tem vaga assegurada na pró-
xima edição do torneio. Nes-
te Brasileirão, a equipe ainda 
tem chances matemáticas 
de título, mas isso é bem im-
provável. Por isso, existe a 
oportunidade desses próxi-
mos confrontos não serem 
com os principais jogadores. 
Como Abel Ferreira gosta de 
dizer, o mais possível é ser 

agora o momento para gerir 
energia.

Outro trabalho será 
também em recuperar o mo-
ral. O Palmeiras voltou do 
Catar com dois resultados 
ruins. “Chegamos aqui com 
mérito, vamos aprender com 
essa experiência. É com es-
ses jogos que nos prepara-
mos para o que temos pela 
frente. Um título já temos, 
agora temos mais algumas 
oportunidades pela frente 
para conquistar e estaremos 
preparados para conquis-
tar”, disse o técnico.

O clube terá acumulado 
nesta temporada o núme-
ro máximo de jogos oficiais 
possível para um time bra-
sileiro disputar no formato 
atual do calendário. O Pal-
meiras disputou 12 jogos de 
janeiro até março, quando 
o futebol foi paralisado por 
causa da pandemia do novo 
coronavírus. Desde o retor-
no, em julho, jogou mais 58 
compromissos. Agora ainda 
restam mais sete, dos quais 
cinco são do Brasileirão e 
mais outros dois pela Copa 
do Brasil.

 Temos oportunidade 
de marcar época aqui, 
temos mais dois títulos 
para ganhar (Copa do 
Brasil e Recopa Sul-

Americana). Pode ser um 
dos anos mais especiais 

do Palmeiras 

Depois da fracassada participação no Mundial de Clubes, no Catar, quando foi derrotado pelo Tigres, por 1 a 0, e perdeu nos pênaltis para o Al Ahly, ficando em quarto lugar, o time volta a jogar pelo Brasileiro

Foto: Cesar Greco/Palmeiras



Memorial
Edição: Jorge Rezende            Editoração: Bhrunno Fernando24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 13 de fevereiro de 2021

Homens 
das cavernas

A recente descoberta de um 
esqueleto parcial de neandertal 
pode sugerir que alguns deles en-
terravam seus mortos e demons-
travam alguns sentimentos como 
luto e sentimento de perda. O es-
queleto foi encontrado nas profun-
dezas de uma caverna no Curdistão 
iraquiano. Os ossos encontrados 
têm aproximadamente 70 mil anos 
de idade. Os neandertais viveram 
na Eurásia a cerca de 250 mil a 40 
mil anos atrás.

O neandertal encontrado se-
gundo o site Mega Curioso, estava 
com o crânio esmagado e possuía 
a parte superior do corpo, o que o 
torna o esqueleto neandertal arti-
culado mais completo encontrado 

em mais de 25 anos, segundo os 
pesquisadores.

Segundo a copesquisadora, 
especialista em ossos humanos e 
professora da evolução da saúde, 
dieta e nutrição no Departamento 
de Arqueologia da Universidade de 
Cambridge Emma Pomeroy, a ideia 
de que alguns neandertais tivessem 
práticas mortuárias é debatida en-
tre antropólogos. A prática poderia 
sugerir a capacidade de pensamen-
to simbólico do neandertal, porém, 
essa habilidade parece ser quase 
exclusivamente humana, disse Po-
meroy à Live Science.

“Isso nos diz algo sobre o modo 
como os neandertais estavam pen-
sando; se eles experimentaram o 

tipo de emoção que temos e tinham 
o tipo de capacidade cognitiva 
de pensar abstratamente sobre o 
mundo”, falou.

Enterro neandertal
Os restos mortais do neander-

tal foi descoberto na caverna Sha-
nidar, no Curdistão iraquiano. Lá já 
foram encontrados, em 1950, restos 
de dez neandertais. O arqueólogo 
norte-americano Ralph Solecki, que 
fez a descoberta, afirmou que alguns 
tinham sido mortos por pedras que 
caíram do teto da caverna e outros 
teriam sido enterrados com rituais 
formais de sepultamento.

Após a escavação de Solecky, a 
caverna foi utilizada como abrigo 

por criadores de cabras, mas, em 
2014, os arqueólogos foram convi-
dados pelo governo regional a retor-
nar. Apesar disso, uma ameaça do 
Isis (grupo terrorista) adiou o pro-
jeto até 2015. Solecki não conseguiu 
voltar ao local de sua descoberta e 
a nova equipe sequer esperava en-
contrar mais restos de neandertais. 
“Foi realmente inesperado e meio 
que emocionante”, disse Pomeroy.

Apelidado de Shanidar Z, o 
neandertal estava com a cabeça 
apoiada no braço esquerdo e o bra-
ço direito estava dobrado no coto-
velo. A parte inferior do corpo não 
foi encontrada e pode até mesmo 
ter sido removida por Solecki.

Segundo os pesquisadores, com 

base nos dentes desgastados, é pro-
vável que Shanidar Z era um adulto 
de meia idade ou mais. O esqueleto 
do neandertal está em Cambridge, 
onde está sendo conservado e di-
gitalizado. Os pesquisadores plane-
jam procurar DNA antigo e vestígios 
podem indicar onde viveu e ainda 
as práticas que realizava.

Durante a escavação, um dente 
de outro neandertal e ossos de ou-
tros foram encontrados, o que pode 
indicar que a caverna foi usada como 
cemitério, afirmam os pesquisado-
res. O novo estudo publicado na re-
vista Antiquity em 2020 mostra que 
os pesquisadores parecem conven-
cidos de que os neandertais foram 
enterrados propositalmente.

Aforismo
“O homem não tem poder sobre nada 

enquanto tem medo da morte. E quem não 
tem medo da morte possui tudo.”

(Leon Tolstói)

1130 — Papa Honório II
1322 — Andrônico II, imperador bizantino
1883 — Richard Wagner, compositor alemão
1940 — Flávio Ferreira da Silva Maroja, 
médico, político e intelectual (PB)
1942 — Epitácio Pessoa, 
político, magistrado, diplomata, professor e jurista (PB)
2003 — Raymundo de Sá Urtiga, político (PB)
2005 — Lúcia dos Santos, 
vidente das aparições da Virgem Maria em Portugal
2008 — Aderbaldo Soares de Oliveira, 
promotor de Justiça (PB)
2019 — Bibi Ferreira, 
atriz, cantora, compositora e diretora brasileira

Mortes na História

# Em busca da dentadura I
Um sepultamento com a presença de apenas duas pessoas 
da família, dois coveiros e o motorista do carro fúnebre. As-
sim ocorreu o enterro da mãe de Luciene Abreu Moreira, de 
47 anos, por causa da suspeita de covid-19. Contudo, cer-
ca de 30 minutos antes, Luciene e o marido chegaram a ser 
roubados.

# Em busca da dentadura II
Os criminosos levaram o carro, além de documentos e a 
prótese dentária da mãe. O assalto ocorreu enquanto ela es-
perava a chegada do corpo da mãe em frente ao Cemitério 
Santo Antônio, em Sorocaba (SP). Agora, a mulher tenta re-
cuperar os documentos e a prótese dentária da mãe morta.

# Morta por acolher namorado
Dona de imóvel confessa ter matado inquilina por ter levado 
namorado para morar com ela. A mulher de 34 anos confes-
sou o crime aos policiais de Jundiaí (SP), mas o caso ocorreu 
em Cabreúva (SP). Ela confessou ter matado a idosa de 67 

Breves & Curtas

Restos de esqueleto de um neandertal de 70 mil anos são encontrados em caverna na região do Curdistão iraquiano
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anos encontrada morta embaixo da cama da casa onde morava 
com o companheiro. A vítima tinha lesões pelo corpo e uma sa-
cola na garganta.

# CPI do Feminicídio
A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) criou uma Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar casos de fe-
minicídio e violência contra a mulher no estado de São Paulo. A 
CPI foi aberta no último dia 3, após publicação no Diário Oficial. 
A proposta é de autoria da deputada estadual Beth Sahão (PT) e 
foi protocolada em março de 2019.

# Arroz com órgãos genitais I
Uma mulher de 30 anos, que não teve o nome divulgado, foi pre-
sa após matar o amante e cortar seus órgãos genitais. O crime 
aconteceu após ela descobrir que ele planejava se casar com ou-
tra pessoa. O caso aconteceu nos Emirados Árabes Unidos. As 
informações são do jornal britânico Mirror.

# Arroz com órgãos genitais II
Ela teria transformado os órgãos genitais da vítima em um pra-
to tradicional árabe conhecido como Machboos (semelhante a 
arroz e carne) e deu aos operários da construção civil que tra-
balhavam perto de sua casa. Ela também deu partes do corpo do 
homem para cães. A acusada foi levada a um hospital psiquiátri-
co para que seu estado psicológico fosse examinado.

# Morte em “fluxos de thrash”
Yuri Dushechkin, de 60 anos, morreu durante uma transmissão 
ao vivo no YouTube após beber 1,5 litro de vodca. Telespecta-
dores teriam presenciado o momento da morte, segundo o site 
de notícias russo Readovka. A vítima teria recebido uma ofer-
ta de um youtuber para beber ao vivo. O incidente é considera-
do o mais recente de uma tendência preocupante de “fluxos de 
thrash”, ou “fluxos de lixo”, que veem as pessoas sendo convida-
das a fazer tarefas preocupantes em troca de dinheiro enquanto 
os telespectadores assistem.

# Bebê morre no batismo
Um bebê, de apenas seis meses, morreu em uma cerimônia de 
batismo de uma Igreja Ortodoxa na cidade de Suceava, na Romê-
nia. O recém-nascido foi vítima de uma parada cardíaca após ser 
mergulhado três vezes em água benta no último ia 1º. A parada 
cardíaca foi causada pela presença de água nos pulmões, como 
revelou o exame de autópsia. O padre responsável pela cerimô-
nia foi indiciado por homicídio culposo.

# Matou na pedrada
Um agricultor de 42 anos foi denunciado à polícia no último dia 
5 por ter matado o cachorro de um vizinho a pedrada, no Setor 3 
de Monte Negro, no Vale do Jamari, em Rondônia. Ele matou por-
que o animal teria urinado em seu calçado. A esposa do denun-
ciado disse que o cachorro teria invadido várias vezes o quintal 
do casal, que tem um filho pequeno. A criança e o cachorro, in-
clusive, brincaram juntos.

# Cúmplice nazista I
O Ministério Público alemão acusa uma mulher de 95 anos de 

ter apoiado e sido cúmplice da morte de mais de dez mil pessoas 
enquanto trabalhava como secretária no campo de concentra-
ção de Stutthof. A acusação contra a mulher, identificada apenas 
como Irmgard F., acontece após cinco anos de investigação.

# Cúmplice nazista II
Mas, como na época dos assassinatos era menor de 21 anos, se-
gundo a lei alemã, será julgada num tribunal de menores, onde 
poderá receber uma sentença mais leve. Irmgard F. trabalhou, 
entre junho de 1943 e abril de 1945, como secretária do coman-
dante do campo de concentração, situado perto de Gdansk, na 
Polónia, cidade conhecida como Dazing durante o período de 
domínio alemão.

# Condores envenenados
Autoridades ambientais bolivianas anunciaram no último dia 7 
uma investigação sobre o sacrifício de 35 condores em uma co-
munidade rural do departamento de Tarija, supostamente enve-
nenados, em um dos casos mais graves de abate de aves em risco 
de extinção.

# “Pegadinha” da morte I
Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, enquanto, segundo tes-
temunhas, participava de uma “pegadinha” que estava sendo 
filmada para o YouTube. Testemunhas disseram à polícia que 
Timothy Wilks e um amigo abordaram um grupo de pessoas do 
lado de fora de um parque de trampolim da família em Nashville, 
nos Estados Unidos.

# “Pegadinha” da morte II
Eles portavam grandes facas, assustando as pessoas. Wilks foi 
baleado por um jovem de 23 anos, que disse à polícia que não 
fazia ideia de que se tratava de uma “pegadinha”. Ele disse que 
reagiu em legítima defesa. O amigo de Wilks disse aos policiais 
que a “pegadinha” foi feita para ser postada no YouTube.

# Ração contaminada I
Cerca de 110 cachorros morreram e outros 210 animais de es-
timação adoeceram após ingestão de ração contaminada da fa-
bricante Midwestern Pet Foods, causada por um lote da ração 
Sportmix. O caso aconteceu nos Estados Unidos e as informações 
foram veiculadas pela da Food and Drug Administration (FDA) 
– agência similar à Anvisa, que segue atualizando os números.

# Ração contaminada II
O primeiro alerta para o recolhimento de lotes do produto foi 
emitido pela própria fabricante em 30 de dezembro de 2020. 
Esse comunicado foi estendido a todos os produtos alimentares 
produzidos pela Midwestern Pet Foods na fábrica localizada em 
Oklahoma e vale para tudo o que foi produzido por lá com data 
de validade para 9 de julho de 2022 ou anterior.

# Ração contaminada III
A contaminação dos produtos foi causada por um fungo, o As-
pergillus flavus, que cresce em milho e outros grãos usados para 
compor as rações de animais de estimação e produz uma toxina 
chamada aflatoxina. Em altas concentrações, ela causa uma série 
de doenças nos pets e pode leva-los à morte.

teriam sentimentos de luto e perda

Caverna lde Shanidar, localizada no 
Iraque, onde são feitas escavações 

por arqueólogos e pesquisadores  
desde a década de 1950



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
 Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o resultado de abertura do envelope proposta de preços da empresa  AU-
RIENE ALVES ME, cadastrada no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71, foi considerada vencedora em 
todos os itens com o valor  de R$ 894.010,00 (oitocentos e noventa e quatro mil, e dez centavos).
Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da comissão de licitação, não havendo 
interposição de recurso ou qualquer manifestação será o certame encaminhado ao ordenador de 
despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o resultado de abertura do envelope proposta de preços da empresa  AURIE-
NEALVES ME, cadastrada no CNPJ Nº 09.513.739/0001-71, foi considerada vencedora em todos 
os itens com o valor  de R$ 291.030,00 (duzentos e noventa  e um mil e trinta reais).Abre-se vistas 
aos interessados do inteiro teor da decisão da comissão de licitação, não havendo interposição de 
recurso ou qualquer manifestação será o certame encaminhado ao ordenador de despesas para 
fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho 

de 1993, torna-se público o resultado de abertura do envelope proposta de preços da empresa  
JOZENILTON NOBRE NUNES MEI, cadastrada no CNPJ Nº 04.969.612/0001-48, foi considerada 
vencedora em todos os itens com o valor  de R$ 381.950,50 (trezentos e oitenta e um mil, nove-
centos e cinquenta reais e cinquenta centavos).Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da 
decisão da comissão de licitação, não havendo interposição de recurso ou qualquer manifestação 
será o certame encaminhado ao ordenador de despesas para fins de adjudicação e homologação.

Aguiar-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeira e 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, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de combustíveis e lubrificantes, para abastecimento na cidade de Aguiar ou na 
circunscrição, cuja abertura será no dia 02.03.2021 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 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, 12 de Fevereiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda Escolar, Creche Municipal, Programas 
Federais e demais setores da Administração Municipal. Abertura da sessão publica: 10:00 horas 
do dia 22 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 22 de Janeiro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 11 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de 
carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, Merenda Escolar, Creche Municipal e 
demais setores da Administração Municipal. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 27 de 
Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 27 de Janeiro de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

Arara - PB, 12 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Material de Construção em Geral, para atender as 

demandas das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS,PDDE,QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO, 
MDE,FUNDEB 40%,QUOTA, PETI,PRO–JOVEM,CRAS,PAB FIXO e FUS: 02.00 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminis-
tração 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.1002.2008 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Finanças 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.2008.2012 
– Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB 12.361.2008.2014 – Manter 
Ativ. da Educação Básica – MDE 12.361.2008.2015 – Manter Ativ. do Ensino – Salário Educação 
12.361.2008.2016 – Manter Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 06.00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – S.M.S 10.301.2005.2025 – Manutenção do Programa de Atenção Básica – PAB 
FIXO 10.301.2020.2021 – Manutenção de Outros Programas – Recursos Fundo a Fundo FNS/
SUS/PAB 10.301.2020.2029 – Manter as Ativ. dos Serviços Públicos de Saúde 07.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMTS 08.243.2003.2034 – Manutenção do Programa 
Pro Jovem Adolescente – PBVI 08.243.2010.2035 – Manter Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil – PETI 08.244.2004.2031 – Manter Ativ. de Outros Programas Fundo a Fundo – FNAS 
08.244.2004.2037 – Manter Ativ. da Secretaria de Ação Social 08.00 – SECRETARIA DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS 15.452.1002.2041 – Manter Ativ. da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
09.00 – SEC. DE AGRICULTURA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00007/2021 - 12.02.21 - FRANCISCO 
DUARTE DOS SANTOS - ME - R$ 763.987,90.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de 3 (Três) veículos tipo pickup, 
cabine dupla “zero quilômetro”, comercializado pelo fabricante ou concessionária autorizada, para 
atender diversas Secretárias do Município. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 01 de 
Março de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 01 de Março de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alte-
rações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 12 de Fevereiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos Psicotrópicos, para atender ao Programa 

Farmácia Básica deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FARMÁCIA BÁSICA, PAB FIXO e PSF: 06.00 – 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2005.2025 – Manter Programa de Atenção Básica – PAB 
FIXO 10.301.2005.2027 – Manutenção do Programa Farmácia Básica 10.302.2020.2029 – Manter 
Ativ. dos Serviços Público de Saúde 3.3.90.30.02 – Medicamentos.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 
00004/2021 - 12.02.21 - A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA - R$ 89.558,00.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Auditório Central do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, à Rua Dr. João Pequeno, 
39 - Centro – Alagoinha – PB, às 08h30min, do dia 02.03.2021, licitação modalidade PREGÃO, na 
forma PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos de 
A a Z, através da oferta de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA, para 
atendimentos à População carente do Município, através do Fundo Municipal de Saúde, exercício 
2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 36/2010. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no endereço supracitado. sites: www.alagoinha.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Alagoinha/PB, 11 de fevereiro de 2021.
RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RETIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00013/2021

Na publicação do EXTRATO DE CONTRATO e RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA 
Nº DP00013/2021 no Diário Oficial do Estado da Paraíba do dia 12/02/2021, Nº 17.301, Página28; 
Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba do dia 12/02/2021, Edição 2791, Página 3; Jornal 
A União do dia 12/02/2021, Página 26, devido à erro de digitação se faz necessária esta retificação. 
Onde se lê: R$ 26.870,40 Leia-se: R$ 26.852,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flá-
vio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 15:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DOMÉSTICA E PRODUTOS DE HIGIENE PES-
SOAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – 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 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de fevereiro de 2021.
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO, PARA AS  DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM – 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de fevereiro de 2021.
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE ÁGUA MINERAL E RECARGA DE GÁS (GLP)  DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM – 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de fevereiro de 2021.
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA 
DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de fevereiro de 2021.
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flá-

vio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 15:30 horas do dia 25 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE DE BELÉM – 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 12 de fevereiro de 2021.
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
 ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO 

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 011/12; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br.  

Barra de Santana - PB, 11 de Fevereiro de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão publica: 14:30 
horas do dia 15 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 14:31 horas do dia 15 de Fevereiro 
de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Barra de Santana - PB, 01 de Fevereiro de 2021
 ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - PB
PREGÃO ELETRÔNCO Nº. 002/2021

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Boqueirão - PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que no Aviso do Edital do Pregão Eletrônico nº 002/2021, 
publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial da União (DOU) e Jornal A União do dia 
12/02/2021, onde se lê: ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br: LEIA-SE: www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Os demais atos permanecem inalterados.

Barra de São Miguel - PB, 12 de fevereiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

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 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS; ADJUDICO o seu objeto a: C MENDES FEITOSA - R$ 595.417,25; 
E. BERNARDO DE SOUZA - R$ 48.994,50.

Cachoeira dos Indios - PB, 10 de Fevereiro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
DOS ÍNDIOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: C MENDES 
FEITOSA - R$ 595.417,25; E. BERNARDO DE SOUZA - R$ 48.994,50.

Cachoeira dos Indios - PB, 11 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DE SOUSA BATISTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS 
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 
DOS ÍNDIOS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: C Mendes Feitosa - 
CNPJ 24.215.436/0001-66. E. Bernardo de Souza - CNPJ 30.406.114/0001-05. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira 
dos Indios - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35581050.

Cachoeira dos Indios - PB, 12 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DE SOUSA BATISTA

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB torna público que fará realizar através da Comissão Perma-

nente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, 
às 09:00 horas do dia 03 de Março de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DE PONTA DE MATOS. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail:licitacaocabedelo@yahoo.
com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 12 de Fevereiro de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL
                                

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2021 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados 
que fica PRORROGADO o prazo para inscrição de profissionais formados em comunicação, pu-
blicidade ou marketing ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica 
para análise e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na licitação que será 
realizada, na modalidade Concorrência, objetivando a contratação de agência de propaganda para 
prestação de serviços de publicidade, nos termos da Lei Federal n° 12.232/2010. Informações pelo 
email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br ou pelo Fone (83) 3250-3121. O edital estará disponível 
no sites: www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia e www.tce.pb.gov.br. Para efetivar a inscrição, 
os interessados deverão comparecer pessoalmente na CPL, a partir do dia 15/02/2021 até o dia 
25/02/2021, munidos dos documentos exigidos no Edital. 

RAMON SORRENTINO BATISTA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 01/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES, destinados a atendimentos das Frotas Veiculares pertencentes 
e/ou locadas a Edilidade e aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COM DE PÇS P/VEIC AUTOMOTORES LTDA–ME - R$ 21.340,00; FAGNER HENRIQUE DA SILVA 
- R$ 16.300,40; MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA – ME - R$ 14.000,00; POSTO 
BANDEIRANTES LTDA - R$ 748.180,22. Ficam as empresas vencedoras do certame convocadas 
para as assinaturas dos respectivos Termos de Contratos, conforme instrumento convocatório.

Cuitegi - PB, 12 de Fevereiro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
de recapeamento asfáltico do Município de Dona Inês/PB. Recursos: CR 900932/2020/MDR/
CAIXA–PMDI. LICITANTES HABILITADOS: CLPT CONSTRUTORA EIRELI; TCPAV – TECNO-
LOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 24/02/2021, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 12 de Fevereiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021

Objeto: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades da Unidade 
de Pronto Atendimento e Fundo Municipal de Saúde deste Município. Ficam convocados os 
licitantes: ANNE WALDEREZ ARAÚJO ALVES DA SILVA13885292425; BRUNO TRINDADE DE 
LIMA 12173004492; CARLOS ALBERTO PEREIRA 16094700449; JOSE CARLOS DE SOUZA 
PEREIRA 04648613490 -; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421, para a sessão 
pública de continuidade do certame, que se realizará às 08:00 horas do dia 17/02/2020, na sala da 
CPL, na Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês – PB. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058. Email: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês/PB, 12 de Fevereiro de 2021.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia  01 de março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
material odontológico. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Portaria nº 1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 12 de Fevereiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00002/2021, para o dia 
05 de Março de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua do Comercio, 
23 - Centro - Duas Estradas - PB. JUSTIFICATIVA:razões de interesse público, sob ordenamento 
advindo da Autoridade Superior para proceder com o respectivo ato. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. 

Duas Estradas - PB, 12 de Fevereiro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO 

TORNAR SEM EFEITO A CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Damião/PB, torna público para conhecimento dos interes-
sados, que TORNA SEM EFEITO a publicação do aviso de CONVOCAÇÃO PARA NEGOCIAÇÃO 
do Pregão Presencial nº 0001/2021, publicado no  Diário Oficial do Estado, dia 12.02.2021, pag.21 
e no Jornal A União do dia 12.02.2021, pag 27.. Motivo: erro na publicação. 

Damião/PB, 12 de Fevereiro de 2021.
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA TABELA DE PREÇO – ABC FARMA 
VIGENTE – MAIOR DESCONTO, MEDIANTE RECEITA MÉDICA; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: COSTA & MACEDO LTDA - R$ 55.755,00.

Damião - PB, 12 de Fevereiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS CONSTANTES DA 

TABELA DE PREÇO – ABC FARMA VIGENTE – MAIOR DESCONTO, MEDIANTE RECEITA 
MÉDICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião:06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC DE SAÚDE), 
10.301.2009.2029, 10.301.2009.2030, 10.302.2012.2033, 10.302.2009.2034.ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.30.01.– MATERIAL DE CONSUMO/3.3.90.30.02 – MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião 
e: CT Nº 00011/2021 - 12.02.21 - COSTA & MACEDO LTDA - R$ 55.755,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empres apara prestação de serviços de confecção de próteses 

dentárias. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE), 
10.301.2009.2029, 10.301.2009.2030,10.302.2010.2031, 10.302.2012.2033. .ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERV DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião 
e: CT Nº 00012/2021 - 12.02.21 - HELDER DE LIMA VIANA - ME - R$ 174.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Contratação de empres 
apara prestação de serviços de confecção de próteses dentárias; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: HELDER DE LIMA VIANA – ME - R$ 174.000,00.

Damião - PB, 12 de Fevereiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 162.352,00; 
PNEUMAX LTDA - R$ 318.818,40.

Damião - PB, 12 de Fevereiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES. FUNDAMENTO 

LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 
01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
04.122.1002.2004, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2004.2009/20.606.2004.2
010,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2006.2014/12.361.2006.2016/1
2.361.2007.2018/12.361.2007.2020, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE, 
10.301.2009.2029/10.301.2009.2030/10.302.2012.2033,07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.244.2014.2039/08.244.2013.2040/08.244.2013.2
044. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT 
Nº 00013/2021 - 12.02.21 - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 
162.352,00; CT Nº 00014/2021 - 12.02.21 - PNEUMAX LTDA - R$ 318.818,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 121.770,00.

Damião - PB, 12 de Fevereiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

UNIÃO  A
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefei-

tura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 01.00 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2
004.2009/20.606.2004.2010,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 04.122.1002
.2049/12.361.2006.2014/12.361.2006.2018/12.361.2007.2020, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE (SEC. DE SAÚDE, 10.301.2009.2029/10.301.2009.2030/10.302.2012.2033,07.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL), 08.244.2014.2039/08.244.201
3.2040. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.01 – OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00015/2021 - 12.02.21 - PNEUMAX RECONDICIONA-
DORA LTDA - R$ 121.770,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 002/2021
Torna público o conhecimento e o deferimento da impugnação ao Edital PP002/2021, impetrada 

pela empresa MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSP. LTDA.No item 01 do instrumento 
convocatório, ONDE SE LÊ: ... tiras de reagente para teste de glicemia codificada em ouro e corte a 
laser... LEIA-SE: ... tiras reagentes para glicemia...MOTIVO DA ALTERAÇÃO: Adequação do objeto 
para ampliar o caráter competitivo.

Gurinhém - PB, 12de fevereirode 2021.
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00015/2021

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 25 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas  
de Pedras ( Paralelepípedo e meio fio)  para atender as demandas da administração Municipal 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 08h00min 12h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB,12 de fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00016/2021

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 09h30min, do dia 25 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de venti-
ladores para atender as demandas da secretaria de Educação. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 08h00min 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,12 de fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
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 14h00min, do dia 25 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de  veículos para 
atendimento a demandas da STRANS 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB,12 de fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – 
Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por objeto: Registro de preços para con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para melhor atender as necessidades 
da Administração Municipal, fica adiada a sessão pública. A nova data da sessão para abertura da 
licitação será dia 26.02.2021 as 08h15min. Informamos ainda que os autos do processo adminis-
trativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de 
Licitação. O novo edital será disponibilizado nos mesmos meios. 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. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira, 12 de Fevereiro de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020.
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 26 de janeiro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos para 
transporte de alunos do município  para universidades 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 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: 
licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 12 de Janeiro de 2020
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 05 (cinco) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 331/2019 datado de 03/06/2019 e com término de vigência em 03/11/2019, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/04/2020, ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência 
até 05/09/2020 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 06/02/2021, celebrado inicialmente 
entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Construção e 
Infraestrutura Urbanística do Mirante do Cruzeiro, localizado nesse município, conforme o Contrato 
de Repasse de nº 1044.210-37/2017 - MTUR.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE 
LIMA. CONTRATADA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP – CNPJ: 
20.010.332/0001-64 - HENDERSON GOMES DOS SANTOS

JUSTIFICATIVA: Em decorrência de atrasos decorrentes do período da Pandemia de COVID-19, 
bem como de atrasos na execução por parte da empresa executora, ficou prejudicada a conclusão 
do objeto.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 04/02/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 07/07/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 424/2019 datado de 08/10/2019 e com término de vigência em 08/02/2020, 
ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 09/06/2020, ao Segundo Aditivo de Prazo com vigência 
até 10/10/2020 e ao Terceiro Aditivo de Prazo com vigência até 11/02/2021, celebrado inicialmente 
entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Pavimentação 
e Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município, conforme Contratos de Repasse nº 
1037.885.54/2017, 1039.537-05/2017 e 866523/2018 - MCIDADES.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA – CNPJ: 09.323.098/0001-92- JOSÉ 
DE ARIMATÉA ROCHA

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

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 10/02/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 12/06/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

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

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

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

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

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

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 
A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 001/2021, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Gêneros Alimentícios. Data de abertura para: 
01/03/2021 às 09h30min (horário local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br. Informações: no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba. 
Outras informações pelo E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital:www.gurjao.pb.gov.br; ttps://www.
comprasgovernamentais.gov.br/. 

Gurjão, 12 de fevereiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

 Pregoeiro
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021 SRP
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. 007/2021SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material elétrico. Data de Abertura: 26/02/2021 às 11:30h. 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, 12 de fevereiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
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. 006/2021, do tipo Menor Preço, objetivando a locação de 01 (hum) caminhão compactador para 
execução dos serviços de coleta de lixo na zona urbana do município de Gurjão. Data de Abertura: 
26/02/2021 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, 12 de fevereiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material 
Médico Hospitalar para as Unidades de Saúde do Município: PSF’s, SAMU e Unidade Mista de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Aquisição do edital: http://www.
igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 12 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2021. OBJETO: Prestação de serviço advocatí-

cios especializados na defesa dos direitos e interesses do município de Igaracy – PB, desincumbindo 
– se com zelo a sua atividade perante a jurisdição federal da justiça comum e Justiça Especializada 
do Trabalho em primeira instância e em grau recursal nos Tribunais Regionais, como também perante 
aos respectivos Tribunais Superiores, emissão de pareceres em processo Administrativos e outros 
procedimentos de interesse da Secretaria de Administração, bem como o Acompan. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração e Planejamento. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 12/02/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021, 
que objetiva: Prestação de serviço advocatícios especializados na defesa dos direitos e interesses do 
município de Igaracy – PB, desincumbindo – se com zelo a sua atividade perante a jurisdição federal 
da justiça comum e Justiça Especializada do Trabalho em primeira instância e em grau recursal 
nos Tribunais Regionais, como também perante aos respectivos Tribunais Superiores, emissão 
de pareceres em processo Administrativos e outros procedimentos de interesse da Secretaria de 
Administração, bem como o Acompan; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MARCILIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 55.000,00.

Igaracy - PB, 12 de Fevereiro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Março de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, MANUTENÇÃO 
E GERENCIAMENTO DO MESMO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS QUE 
UTILIZARAM O SISTEMA, LOCAÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNCIONAMENTO EM NUVEM NAS 
03 UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE IGARACY - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cpl@igaracy.pb.gov.br. Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 12 de Fevereiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00007-2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar públi-

co para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00007/2021, com o seu objeto Fornecimento de carnes e frango, destinados as 
Escolas Municipais, Creche, demais Secretarias do Município de Igaracy–PB, Fundo Municipal 
de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social.. Conforme especificação do edital. Sendo 
declarada HABILITADAS e vencedoras a empresas: RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME, Com 
a Proposta no valor global de R$ 118.362,00 (CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E SES-
SENTA E DOIS REAIS) e ANTONIO CARLOS DA SILVA 08381687446, Com a Proposta no valor 
global de R$ 57.552,50 (CINQUENTA E SETE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS 
E CINQUENTA CENTAVOS).

Igaracy – PB 12 de fevereiro de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE CHAMAMENTO nº. 001/2021
A Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura Municipal de 

João Pessoa CONVOCA os servidores abaixo relacionados a fim de apresentar JUSTIFICATIVA 
e DEFESA, querendo, sobre faltas ao trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publica-
ção, consoante o disposto no inc.LV do art.5º da Constituição Federal, c/c §2° do Art. 248, da Lei 
Municipal nº. 2.380/79:

QUANT MATRICULA SERVIDOR LOTAÇÃO
01 78.658-6 GILLYAN ROBSON MENDONÇA DE OLIVEIRA SEMUSB

02 78.659-4 IGOR CAIO CARVALHO FERREIRA SEMUSB

03 73.577-9 JANETE AKEMI CHIMADA SMS

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2021.
Marlene Cabral de Lima

Presidente COPAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

Aviso de Licitação (ADL)
Brasil

Programa João Pessoa Sustentável
Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração do Plano de Desenvolvimento Comunitário 
do Complexo Beira Rio, em João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Licitação Pública Internacional nº 81001/2020
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este 

Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano de De-

senvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe utilizar 
parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato de 
Financiamento nº 4444 – OC/BR.

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes elegíveis 
a apresentar propostas lacradas para ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESEN-
VOLVIMENTO COMUNITÁRIO NAS COMUNIDADES DO CBR ATRAVÉS DO PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional de: 
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.pb.gov.
br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado ao final 
deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, disponível para 
download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. A data limite para entrega das 
Propostas é no dia 01/03/2021, às 10:00hs, data e horário onde será realizada a sessão de abertura 
das propostas.Todas as propostas deverão estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção 
da Proposta, conforme estabelece o Edital.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação do Programa João Pessoa Sustentável
Município de João Pessoa

Paraíba, Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 072311/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.037/2020
DATA DE ABERTURA: 02/03/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DES-

CARTÁVEIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que reabrirá a presente licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
857083, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Con-
sultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamen-
tação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Fevereiro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 045634/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.034/2020
DATA DE ABERTURA: 03/03/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PADRONIZADOS – INJETÁVEIS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que reabrirá a presente licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
857136, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Con-
sultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamen-
tação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Fevereiro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 044303/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.031/2020
DATA DE ABERTURA: 26/02/2021 – ÀS: 13:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

LIMPEZA – PAPEL TOALHA PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que reabrirá a presente licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
856991, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Con-
sultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 
14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamen-
tação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decreto Municipal nº 4.985/2003 e 7.884/2013, e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.

João Pessoa, 12 de Fevereiro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE - AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 016/2021 
Pregão Presencial – SRP nº 003/2021

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB, comunica aos interessados que realizará o 
Pregão Presencial – SRP nº 003/2021 em 01/03/2021 às 09h00min. Objeto: Registro de preços 
para eventual aquisição de materiais de limpeza, saneantes e descartáveis, destinados a atender 
as necessidades das secretarias municipais e fundo municipal de saúde. O edital disponível nos 
seguintes endereços: www.lagoadedentro.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. MAIORES INFORMA-
ÇÕES: Sala da CPL, na Rua Alfredo Chaves, S/N – Centro, Lagoa de Dentro - PB, no horário de 
08:00 as 13:00 horas ou através do e-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro – PB, 12 de fevereiro de 2021
José Pedro da Silva

Prefeito Constitucional.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
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, no dia 05 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, NÃO GASOSA DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível através do link https://www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário 
de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, 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, no dia 05 de Março de 2021 as 11:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE GÁS DO TIPO GLP ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COMO 
CAPACIDADE P/13 KG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS ESCOLAR, HOSPITAIS 
E DEMAIS ATIVIDADES E PROGRAMAS MUNICIPAIS, COM O FORNECIMENTO DO BOTIJÃO 
EM REGIME DE COMODATO. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital 
será disponível através do link https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 007/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira 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, no dia 05 de Março de 2021  as 15:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível 
através do link https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 011/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira 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 MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, no dia 05 de Março de 2021 as 
13:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” DO TIPO ÉTI-
COS, GENÉRICOS 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 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP 

Nº 010/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE 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 26 de Fevereiro de 2021 as 11:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: HORTIFRUTI DESTINADOS 
À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 
DE ENSINO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima 
descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do link: https://www.
mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP 

Nº 013/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE 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 como ME 
e EPP no dia 26 de Fevereiro de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE HORTIFRUTI DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS 
DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.
pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/.

Mamanguape-PB, 12 de Fevereiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial
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