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PB registra uma internação 
por covid a cada 36 minutos
Estado confirma 818 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus e 11 mortes em apenas 24 horas. Página 4
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Políticas

Carnaval da ala pediátrica. Hospital de 
Trauma realiza programação com a criançada. Página 19

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

206.397

9.866.710

109.246.204

4.272

239.895

2.410.455
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Em duas semanas, número de 
casos de covid cai 39% nos EUA
Imunização em massa, defendida por Joe Biden, é um 
dos fatores que colabora com a desaceleração. Página 16

Comércio de JP registra pouco 
movimento durante o Carnaval
Lojas fechadas e ruas vazias fizeram parte do cenário no 
Centro da capital nesses dois últimos dias. Página 17

Decreto de porte de armas 
divide bancada paraibana
Deputados repercutem flexibilização do uso e compra 
de armas de fogo decretada por Bolsonaro. Página 13

Foto: Marcus Antonius/Arquivo

Segundo a Aesa, 14 cidades registraram mais de 100 milímetros de água: em Salgadinho, choveu em um dia o que era previsto para todo o mês de fevereiro. Página 5

Chove - e muito - do Litoral ao Sertão da Paraíba

Colunas
Uma cidade limpa leva as pessoas a 

refletirem sobre o consumismo, e se consome 
muita coisa sem necessidade.  Página 2

Editorial

Precisamos retomar Anayde? Acho que 
precisamos de uma sacudida nos nossos palcos, 
para  afastar o mofo e a afasia.  Página 10
Vitória Lima

Waldomiro, desde quando entrou para 
escola, já dava sinais de que  não iria crescer 

muito. E não cresceu.  Página 11
Luiz Augusto de Paiva

Mulheres lideram busca por 
acesso ao crédito em 2020 
De acordo com informações do BNB, as empreendedoras 
movimentaram quase R$ 8 bi no ano passado. Página 18

Mundo

Repercussão Atletas e paratletas falam sobre o ‘Bolsa Esporte’, programa que 
vai beneficiar quem atua em diversas modalidades pelos próximos 12 meses. Página 21
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Diversidade
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Percebe-se que está em andamento uma operação de limpe-
za na cidade de João Pessoa, capitaneada pela Prefeitura mu-
nicipal. Homens e máquinas vão retirando das ruas, praças e 
avenidas plantas não cultivadas e resíduos variados que uma 
coleta deficiente e a falta de educação de uma parcela consi-
derável da população fazem do espaço público uma espécie de 
aterro sanitário.

Há e não há nada de especial nisso. À Prefeitura cabe, entre 
outras obrigações, manter a cidade livre da sujeira que a falta 
de consciência ambiental de muitos cidadãos e cidadãs vai espa-
lhando por quase todos os lugares, comprometendo o sistema de 
drenagem de águas pluviais e colocando em risco a saúde dos se-
res humanos e dos animais – aves, gatos, cachorros, cavalos etc.

Uma cidade limpa faz bem ao espírito. Passa a impressão de 
que a sociedade finalmente atingiu um estágio avançado de civi-
lidade, e que as pessoas passaram a entender a via pública como 
uma extensão de suas próprias casas, nas quais não se joga lixo 
na sala ou na cozinha nem o deixa acumulado nos quartos. Bem 
cuidada, a cidade é também quintal e jardim.

Há pessoas que plantam e regam flores ou árvores frutíferas 
nas ruas onde moram ou nas praças próximas às suas casas. 
Entendem que tornar o ambiente mais agradável é importante 
para todos. Um exemplo que deveria ser mais imitado, e não ser 
a exceção no quadro do comportamento geral. Todos negam que 
façam isso, mas a cidade vive entulhada de detritos.

Uma cidade limpa leva as pessoas a refletirem sobre o con-
sumismo, e se consome muita coisa sem necessidade. Mas isso é 
um direito, embora não seja moralmente correto comprar mui-
to além do que se necessita e, o que é pior, jogar os despojos das 
compras excessivas no meio da rua, o que é crime. Com o perdão 
da rima, comedimento é filho do discernimento.

Uma relação sadia das pessoas com a cidade tem tudo para 
evoluir para um relacionamento de respeito para com a na-
tureza e para um vínculo mais afetivo com os semelhantes. 
Prosperando essa cultura nova, de paz, de contemplação, cer-
tamente cairiam por terra os índices de violência, f lorescendo 
em seu lugar um tempo de justiça, de liberdade e de compai-
xão pelo outro. 

Casa de todos A força da pecuária em Tacima 
Cidade localizada entre dois grandes 

centros urbanos – João Pessoa e Natal, desde 
os primórdios do século XVIII, devido a sua 
vegetação apropriada, Tacima foi berço para 
investimentos na agropecuária, daí possibi-
litando a implantação de fazendas de cria-
ção de gado e outras atividades agrícolas. 

Se em tempos remotos sua paisagem 
era habitada por rebanhos bovinos pé-du-
ro, animais de pouca aptidão para leite e 
mais para carne, e caprinos rústicos, mas 
nas primeiras décadas do século XX, com a 
chegada de animais zebuínos do Paquistão, 
inicialmente no Estado de Minas Gerais, e 
depois vindos para a Paraíba, instalando-se 
no município de Umbuzeiro, como possuíam 
inclinação para a boa produção de leite e de 
carne, os criadores deram ênfase a essa raça 
de gado importado, logo se espalhando por 
regiões do Estado. 

No município, ao final dos anos de 
1990, também uma nova fase econômica 
começou em Tacima, com a chegada das 
pesquisas sobre caprinos e ovinos, a desco-
berta de uma vocação da região. 

Os criadores de Tacima foram atrás de 
novas matrizes genéticas e novas raças bo-
vinas e caprinas. Essas ideias ganharam cor-
po e uma artéria de terra de ligação entre os 
Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, 
pertencente a Joaquim Lins de Albuquer-
que (Quinú) e José Lins Irmão (Zezinho) foi 
doada ao Governo Federal para que ali fosse 
instalado Posto de Fomento Agrícola, o que 
realmente aconteceu, no início da década de 
1954, e promoveu a agropecuária na região.

O Posto de Fomento Agrícola de Tacima, 
pertencente ao Ministério da Agricultura, 
desde o primeiro momento, além das pes-
quisas, buscava desenvolver a agropecuária 
através da venda de sementes, fertilizantes, 
defensivos, mudas e animais, além de loca-
ção de máquinas agrícolas a preços subsi-
diados. Isso foi, à época, um avanço que, sem 
dúvida, trouxe um novo tempo para Tacima, 
sem dúvida, contribuindo para sua emanci-
pação, que aconteceria anos depois. 

Os primeiros chefes desta unidade 
foram Roberto Guedes Pereira, Gilvan 
Lira, Vicente de Paula Nóbrega e Aluísio 

Epitácio da Silva, os quais prestaram 
relevantes serviços ao setor agropecuá-
rio do país. 

Desde a sua instalação até 1976, o Pos-
to Agropecuário de Tacima pertenceu ao 
Ministério da Agricultura e, com a criação 
da Embrapa, o mesmo foi transferido esta 
nova empresa criada pelo Governo Federal, 
perdendo, assim, a sua referência para os 
pequenos produtores da região. 

Em 1979, foi criada a Emepa pelo Go-
verno do Estado, que detinha 51% do ca-
pital acionário e a Embrapa, 49%. A partir 
de 1979 até 1995, a Emepa cedeu a referida 
unidade para a UFPB/Colégio Agrícola Vi-
dal de Negreiros, campus de Bananeiras, e 
depois para o Centro de Ciências Agrárias
-CCA-UFPB, campus Areia, que realizavam 
pesquisas sobre a criação de caprinos e 
ovinos, além de unidades demonstrativas 
com as culturas do milho, feijão, fava, ger-
gelim e pastagens, onde os estudantes ti-
nham aulas práticas.  

Em 1995, o Governo aumentou as ativi-
dades deste centro de pesquisa, incorporan-
do ao mesmo uma área de 100,3 hectares 
mediante desapropriação no imóvel “Boa 
Água”, pertencente ao Sr. Manoel Soares de 
Oliveira. Foram importados caprinos das ra-
ças Boer, Savana, Anglo Nubiana, Pardo Ale-
mã e Alpina Britânica, além de ovinos das 
raças Dorper e Dâmara, procedentes dos 
Estados Unidos e da África do Sul, em duas 
importações que possibilitaram a aquisição 
de mais de 350 animais, além de embriões.  

A Estação Benjamim Maranhão, como 
passou a se chamar, ampliou o leque de 
pesquisas caprino e ovina, sendo consi-
derada uma referência nacional em todo 
o país. Grandes eventos que mostravam 
a dimensão da importância do centro de 
pesquisas aconteceram em décadas pas-
sadas, com a visita de oito mil pessoas a 
cada ano, mas essas mostras deixaram de 
ocorrer a partir de 2003. 

A estação chegou a produzir 250 litros 
de leite de cabra/dia, cuja produção era des-
tinada às escolas de educação básica das 
cidades circunvizinhas que apresentavam 
restrição ao leite de vaca. 

Meu radinho de pilha 
Otinaldo não somente liderou 

como impôs a presença do rádio po-
lítico entre os ouvintes de todas as 
classes aonde chegasse a sua Arapuan. 
A Tabajara, de grandes estrelas e es-
petáculos, não fazia esse gênero. Tive 
a percepção clara disso na eleição de 
outubro de 1965, Agripino versus Rui 
dependendo das urnas finais de Pian-
có. Nenhum deles chegava a dois mil 
votos de frente. E a cidade inteira e 
suas vizinhanças ligadas na bolinha de 
cristal de Otinaldo, mesmo se sabendo 
das suas simpatias e as da 
família pelo doutor Rui.

Dois ou três anos de-
pois, o jornal O Norte, já 
escalando com João Ma-
nuel, Evandro, Crispim, 
Nathanael, Martinho, o 
ápice de liderança na im-
prensa escrita, também 
recorrendo à matemática 
e previsões da rádio da Al-
mirante Barroso.

E antes, um pouco antes: “Vital 
rompeu com Pedro, correu para Arge-
miro” / “Não é possível, liga pra Otinal-
do!”. Tornou-se a voz da emissora sem 
jamais derivar ou tirar partido polí-
tico ou financeiro de sua projeção. De 
cor ideológica diferente da minha, não 
extremava. Podia ter seus arroubos 
encoivarado nalguma ideia, mas, como 
dizia o Che, “sem perder a ternura”.   

Temos a imagem pública, a que to-
dos recolhem e que José Octávio pôde 
perfilar em trabalho recente - a imagem 
do irmão associada à da Arapuan. O li-
vro impresso há de sobreviver para isto. 
A mensagem continuará lavrada, para 
não dizer esculpida, como se diz com a 

gravura em pedra. Não foge à luz nem 
aos olhos. Não flutua como os fogos-fá-
tuos que o meninote tentava decifrar 
nas noites do Cais de Alagoa Nova. Lá, 
para nós, cais era a balaustrada. 

E o que ficou em mim, de Otinaldo, 
para além da vida?  Ficou uma madru-
gada que o sol dos dias e dos muitos 
anos nunca varreu.

Interno num sanatório, e mais iso-
lado ainda do meio profissional e do 
convívio dos amigos, na onda repressi-
va de 1964, escrevi um bilhete para Oti-

naldo, com quem, desde o 
internamento, eu me man-
tinha colado pela invenção 
extraordinária, não menor 
que o Sputnik, do radinho 
de pilha. 

Perdido o cargo de as-
sessor e primeiro diretor 
da editora universitária 
em implantação, reduzido 
ao pequeno salário de re-
dator licenciado do Esta-

do, botei isso no bilhete. E poucos dias 
depois sou chamado a me apresentar 
à Previdência de então para garantir 
o auxílio-doença. Otinaldo se articula 
rápido com José Ramalho, presiden-
te do sindicato, e cava meu direito. Os 
meus companheiros de ideias, os que 
não estivessem presos dariam bobeira 
se botassem a cabeça de fora. Receben-
do alta, saindo à rua temeroso, subi no 
sobradinho da Duque de Caxias para 
agradecer. Ele atribuiu tudo a Ramalho, 
se fez de mero portador do bilhete. 

O radinho de pilha que nos ligou 
nunca perdeu a carga. Os raios e re-
lâmpagos da nova eletrônica jamais o 
superaram. 

 E o que ficou em 
mim, de Otinaldo, para 

além da vida? Ficou 
uma madrugada que o 
sol dos dias e dos muitos 
anos nunca varreu   

Sebastião Ferreira Filho
Escritor, engenheiro e agropecuarista

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Próximas vacinas recebidas pelo estado serão destinadas a quem tem de 80 a 89 anos; municípios devem ficar alertas à mudança

O secretário de saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, es-
clareceu ontem que, desde a 
última segunda-feira (15), não 
existe determinação de vaci-
nar profissionais da saúde de 
qualquer tipo, pois a priorida-
de, a partir da decisão recente 
da Justiça Federal da Paraíba 
(JFPB), é ampliar a imuniza-
ção das pessoas acima de 60 
anos de idade em sentido de-
crescente. 

Ele explicou que a deter-
minação judicial vale para to-
dos os municípios paraibanos. 
Por isso, alerta os secretários 
municipais para o cumprimen-
to da medida. “Em função do 
quantitativo existente hoje, no 
Estado e nos municípios, das 
doses das vacinas nós vamos 
contemplar os idosos a partir 
de 80 anos. Segunda ou ter-
ça-feira estaremos recebendo 
uma nova remessa da Corona-
Vac e essa faixa etária de 80 a 
89 anos receberá a vacinação 
em todo o estado”, esclareceu.

Geraldo Medeiros acres-
centou ainda que a população 
deve aguardar as informações 
sobre quando a sua faixa etária 
será contemplada. “Isso só será 
anunciado a partir do momen-
to que tivermos os lotes das 
vacinas em solo paraibano e a 
distribuição das mesmas nos 
municípios. Haverá, em sen-
tido decrescente, a vacinação 
dos idosos até alcançar a popu-
lação acima de 60 anos na sua 
totalidade e, aí sim, os demais 
segmentos, as demais faixas 
prioritárias receberão as vaci-
nas”, explicou. 

O secretário destacou 
também que o Ministério da 
Saúde (MS) não definiu o pra-
zo final da entrega de todas as 
doses. “Não há uma cronologia 
ainda determinada pelo MS 
para a produção da Fiocruz 
que contemplará a vacina As-
traZeneca (Universidade de 
Oxford) e a produção do Ins-
tituto Butantan. Ela só será 
regularizada provavelmente a 
partir do mês de março, com a 
média de 600 mil doses diárias 
de cada uma”, finalizou. 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Saúde vai ampliar imunização 
das pessoas acima de 60 anos

A decisão judicial gerou con-
fusão. Muitos entenderam que 
as pessoas com 60 anos já te-
riam direito imediato às vaci-
nas. Não é bem assim. Devi-
do ao quantitativo de vacinas 
existentes no estado, que não 
é suficiente para todas as fai-
xas etárias, terão prioridade 
os idosos a partir de 80 anos, 
até chegar ao patamar dos 60.  

Não é bem assim 
“A prioridade, a partir dessa limi-
nar, é vacinar os idosos em sen-
tido decrescente, de 80 até 60 
anos de idade”. Do secretário de 
Saúde da Paraíba, Geraldo Me-
deiros, explicando a decisão da 
Justiça Federal que determinou 
a suspensão da imunização do 
restante dos profissionais de saú-
de, de modo a destinar as vaci-
nas exclusivamente para idosos. 

O recurso de Lula começou a ser 
analisado pelo STF em dezembro de 
2018, mas foi interrompido por um 
pedido de vista de Gilmar Mendes. O 
placar até essa interrupção é desfavo-
rável a Lula: o relator Luiz Edson Fa-
chin e Carmen Lúcia votaram contra o 
pedido do ex-presidente. Está prevista 
para este semestre a retomada do 
julgamento pela corte.

Placar desfavorável 

No sTf, os desvirTuameNTos do lavajaTismo
 gaNham eco: “um TiPo de correNTe PolíTica” 

em seNTido decresceNTe 

O lavajatismo e o processo eleitoral de 2018 estão intrinsicamente relacionados, de modo espúrio. Para 
além das investigações, legítimas e necessárias, que identificaram desvios de recursos públicos na ope-
ração mais midiática da história recente do país, a ‘Operação Lava Jato’ cometeu excessos inaceitáveis, 
atropelando normas jurídicas e constitucionais. As relações nada republicanas – confirmadas pelas gra-
vações divulgadas pelo site ‘The Intercept’ – entre os atores principais da linha dura da operação, Sérgio 
Moro e Deltan Dallagnol, e os julgadores dos processos contra o ex-presidente Lula, do Ministério Públi-

co, desnudaram, de uma vez por todas, um modus operandi que derrapou em limites éticos e legais. 
E o envolvimento da Lava Jato com o cenário político da eleição referida é algo que, ao longo do 

tempo, tornou-se mais evidente, após o surgimento de novas revelações pela mídia. O que dizer 
dos vazamentos irregulares de áudios e de informações de delações premiadas às portas da 
campanha eleitoral? Esse viés de atuação da Lava Jato encontra eco até no Supremo Tribunal 
Federal (STF), que está prestes a julgar a ação em que a defesa do ex-presidente Lula pede 

que a sua condenação no caso do tríplex do Guarujá seja anulada, alegando suspeição 
de Sérgio Moro no caso. Ontem, à imprensa, o ministro Gilmar Mendes (foto) disse 
que “Se nós olharmos, a Lava Jato tinha candidato e tinha programa no processo 
eleitoral. E atuou, inclusive, para perturbar o Brasil em termos institucionais”. É grave.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O deputado Frei Anastácio (PT) questiona as in-
tenções do Governo Federal em flexibilizar ain-
da mais as regras para que civis possam adqui-
rir armas: “O que Bolsonaro está preparando 
com a colocação desse arsenal nas mãos desses 
grupos?”. O parlamentar tem uma resposta: a 
intenção é facilitar a formação de grupos para-
militares no país, as milícias. 

decisão do goverNo sobre  
armas beNeficiará milícias? 

PauTa em comum 

croNograma e PlaNejameNTo  

Os governadores, entre os quais o da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), tem pauta em co-
mum a tratar com o Ministério da Saúde, hoje: 
cronograma de vacinação deste mês até abril, 
discriminando o quantitativo de vacinas para 
cada estado; pagamento de UTIs e ampliação 
das unidades; compra de insumos para fabri-
cação de imunizantes e a disponibilização da 
marca russa Sputnik.  

Conforme explicou o governador João Azevêdo, os 
estados querem que o Ministério da Saúde apresen-
te “um cronograma de vacinas para que os estados 
possam se planejar”. De acordo com o governador, 
“na próxima semana deveremos receber 80 mil vaci-
nas”. O problema é que não existe um cronograma 
confirmado pela pasta, nesse sentido.   
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Secretário Geraldo Medeiros esclareceu que decisão judicial deixa de lado profissionais de saúde que não atuam diretamente com pacientes infectados pelo coronavírus

Foto: Roberto Guedes

CoronaVac

Segunda dose começou a ser aplicada 
em profissionais de saúde de Campina

Na última segunda-
feira (15), a Secretaria de 
Saúde de Campina Grande 
iniciou a aplicação da se-
gunda dose da vacina con-
tra a covid-19 nos profissio-
nais de saúde do município. 
A campanha de imunização 
continuou com a vacinação 
de 400 trabalhadores do 
Hospital Municipal Pedro I 
e do Hospital das Clínicas.

Ontem, a Coordenação 
de Imunização seguiu com 
a aplicação das doses dos 
profissionais dos dois hos-
pitais e do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgên-

cia (SAMU 192), que são os 
serviços de linha de frente 
no atendimento a casos do 
novo coronavírus e foram 
os primeiros a receber a 
vacina.

No decorrer da sema-
na, a vacinação será esten-
dida para profissionais de 
outras unidades que tam-
bém receberam a primeira 
dose no início da campa-
nha. A segunda dose está 
sendo aplicada exatamente 
28 dias depois da primeira, 
como determina o protoco-
lo, já que se trata da vacina 
CoronaVac.

90 anos
Além desse público, 

a Secretaria de Saúde ini-
ciou a vacinação das pes-
soas a partir de 90 anos 
de idade, com a aplica-
ção nas casas dos idosos, 
bem como dos acamados 
a partir de 80 anos de 
idade, acamados e que já 
são acompanhados pelas 
Equipes de Estratégia de 
Saúde da Família. Os que 
não têm cadastro nas Uni-
dades Básicas de Saúde, 
devem fazer um cadastra-
mento no site da prefeitu-
ra de Campina Grande.

Até o momento, mais 
de seis mil pessoas já fo-
ram vacinadas na cidade 
de Campina Grande, com 
pouco mais de 400 tendo 
recebido a segunda dose 
da vacina contra a covid-19. 
“Já imunizamos um total de 
mais de 70% de todas as 
doses que recebemos, com 
planejamento, organização 
e já estamos consolidando 
a proteção com a segunda 
dose, que confere a imu-
nidade a essas pessoas”, 
relatou a coordenadora 
Municipal de Imunização, 
Miralva Cruz.

Prefeitura pode recorrer
A Secretaria Municipal de Saúde de João 

Pessoa (SMS), divulgou nota informando que a 
vacinação contra a covid-19 vem acontecendo 
dentro da normalidade, seguindo rigorosamente 
os protocolos estabelecidos pelo Ministério, que 
determinam os grupos prioritários para imunização, 
baseados no número de vacinas enviadas. Entre 
as prioridades estão os trabalhadores da Saúde e 
pessoas acima de 90 anos.

O documento acrescenta que a Procuradoria-
Geral do Município poderá recorrer da decisão, 
buscando “atuar junto ao Poder Judiciário para 
restabelecer os critérios de imunização que vêm 
sendo seguidos em todo país.”

“Reiteramos ainda que a divulgação de que 
todas as pessoas com mais de 60 anos estariam in-
cluídas entre os grupos prioritários neste momento, 
trata-se de uma interpretação equivocada da deci-
são da JFPB”, informa a SMS. Lamentou ainda que 
as medidas não levem em conta critérios científicos 
e a lamentável inexistência de vacinas disponíveis.
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Segundo boletim da Secretaria da Saúde, entre a segunda e a terça-feira, 40 pessoas foram internadas com sintomas da doença

Com 56% de ocupação 
em leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) e em 
enfermarias, a Paraíba tem 
uma nova internação por co-
vid-19 a cada 36 minutos. A 
informação da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) notifi-
cou ainda que nas últimas 24 
horas, entre a segunda-feira 
e a terça-feira, 40 pessoas fo-
ram internadas apresentando 
sintomas da doença.

O estado confirmou 
ontem novos 818 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus e 17 mortes em 
decorrência do agravamento 
da doença, sendo 11 delas no 
intervalo de 24 horas. Com as 
confirmações, já são 206.397 
casos de paraibanos contami-
nados pela doença, cerca de 
155.402 pacientes são consi-
derados recuperados e 4.272 
vieram a óbito. Entre os 818 
novos casos, 82 (10%) são 
casos de pacientes hospitali-
zados e 736 (90%) são leves 
que se recuperam em suas 
residências. 

A p r o x i m a d a m e n t e 
46.723 casos estão em aberto 
no sistema de notificação de 
casos, o que indica pacientes 
em recuperação ou que ainda 
não tiveram a situação defini-
da no sistema pelas Secreta-
rias de Saúde Municipais. 

Até o momento da pu-
blicação do boletim diário 
da SES, a ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo 
o estado é de 56%, mesmo 

montante de ocupação nos 
leitos de enfermaria. Os leitos 
de UTI e enfermarias adulto 
na Região Metropolitana de 
João Pessoa chegou a 68% e 
e 66%, respectivamente. Em 
Campina Grande estão ocu-
pados 50% dos leitos de UTI 
adulto e 37% de enfermarias. 
Já no Sertão as taxas são de 
78% dos leitos de UTI e 59% 
de leitos de enfermarias para 
adultos. 

As mortes confirmadas 
no boletim diário são datadas 
de 10 de dezembro de 2020 a 
16 de fevereiro de 2021, seis 
ocorreram em hospitais pri-
vados e os demais em hospi-
tais públicos. As vítimas aco-
metidas são nove homens e 
oito mulheres de 19 a 105 
anos. Cinco não possuíam co-
morbidades, e diabetes foi a 
comorbidade mais frequente 
entre os demais.

As mortes foram con-
firmadas para residentes 
de João Pessoa (5), Campi-
na Grande (4), Monteiro (2), 
Areia, Barra de Santa Rosa, 
Bayeux, Riacho dos Cavalos, 
São José de Piranhas e Ui-
raúna (com um falecimento 
cada). Outros 52 óbitos estão 
sendo investigados pela SES.

Um total de 628.483 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram realizados 
confirmando casos em todas 
as 223 cidades e mortes em 
203. Foram aplicadas 94.732 
doses de imunizantes contra 
a doença no estado, segundo 
dados do Programa Nacional 
de Imunização, do Ministério 
da Saúde. Do montante, 4.621 
são de pessoas que já recebe-

ram a segunda dose da vacina.
Cinco municípios con-

centram 405 novos casos, o 
que corresponde a 49,51% 
dos casos confirmados on-
tem. São eles: João Pessoa 
com 245 novos casos; Cam-
pina Grande confirmou 62 
casos; Patos aparece em se-
guida com 41 novos casos; 
Sapé e Cabedelo encerram a 
lista com 29 e 28 novos casos, 
respectivamente.

Trinta e quatro cidades 
concentram mais de mil ca-
sos no estado. João Pessoa 
(54.299), Campina Grande 
(18.677), Patos (8.279), Gua-
rabira (5.801), Santa Rita 
(5.120), Cabedelo (5.068), 
Sousa (4.708), Cajazeiras 
(4.257), São Bento (4.247), 
Bayeux (3.703), Mamanguape 
(3.173), Pombal (2.122), 
Queimadas (2.099), Montei-
ro (2.056), Ingá (1.911), Ala-
goa Grande (1.901), Catolé 
do Rocha (1.782), Itabaiana 
(1.714), Sapé (1.701), Es-
perança (1.659), Rio Tinto 
(1.651), Sumé (1.544), Pe-
dras de Fogo (1.538), Solânea 
(1.428), Mari (1.422), Itapo-
ranga (1.364), Lagoa Seca 
(1.319), Belém (1.314), Con-
de (1.309), Caaporã (1.253), 
Itapororoca (1.218), Alagoi-
nha (1.208), Brejo do Cruz 
(1.090), São José de Piranhas 
(1.080) e Boqueirão (1.007).

Vale salientar que, mes-
mo com o decreto estadual 
orientando ao cancelamento 
do feriado de Carnaval, mui-
tas Secretarias de Saúde tra-
balharam com o expediente 
reduzido, ocasionando o bai-
xo registro de casos.

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

Paraíba tem uma internação 
por covid-19 a cada 36 minutos

Na Praia da Pipa

Reforçado policiamento após 
vídeo de multidão sem máscara

Após vídeos ganha-
rem as redes sociais com 
imagens de uma multidão 
sem máscara ocupando a 
principal avenida de Pipa, 
no Rio Grande do Norte, 
no último fim de semana, 
o policiamento no local foi 
reforçado. No final da tarde 
da segunda-feira (15), deze-
nas de viaturas das polícias 
Civil e Militar, além do Corpo 
de Bombeiros, foram desta-
cadas pela governadora Fá-
tima Bezerra (PT) para dis-
persar aglomerações e fazer 
valer os decretos estadual e 
do Município de Tibau do 
Sul, ao qual pertence Pipa, 
com determinações para 
conter o avanço do novo co-
ronavírus.

“Assistimos indignados 
às cenas. Eu acordei deter-
minada de que nós iríamos 
reforçar a presença das nos-
sas forças de segurança lá 
(em Pipa). Nós não vamos 
mais tolerar, de maneira 
nenhuma, aquelas cenas 
lamentáveis que estavam 
ocorrendo em Pipa”, disse 
a governadora Fátima Be-
zerra na manhã de ontem, 
em entrevista a uma emis-
sora local. Ela reforçou que 
é responsabilidade de cada 
município tomar as medidas 
para impedir a alta de casos 
de covid-19. “Disse ao pre-
feito (Valdenício Costa, de 
Tibau do Sul), que não tinha 

como ficar com os bares fun-
cionando até as 2h. Faremos 
o que for possível para que 
essas cenas que causaram 
indignação não se repitam”, 
declarou Fátima Bezerra.

Desde o final do ano 
passado, quando sentenças 
judiciais liberaram a reali-
zação de festas de réveillon 
particulares no município, 
algumas se estendendo por 
cinco dias ao custo indivi-
dual de aproximadamente 
R$ 6 mil, Pipa se tornou des-
tino de milhares de turistas 
à procura de festas - clan-
destinas ou não - em meio 
à pandemia. Os decretos es-
taduais e municipais foram 
ignorados pela maioria dos 
turistas, que dispensou o 
uso de máscaras na estrei-
ta disputa por espaço na 

avenida mais badalada do 
vilarejo.

Ao Estadão, a assesso-
ria de imprensa da Prefeitu-
ra de Tibau do Sul informou 
que o município se preparou 
para o final de semana do 
Carnaval, temendo aglome-
rações similares às obser-
vadas no fim do ano. Como 
medida, o prefeito editou 
decreto no fim de janeiro 
proibindo todas as festas e 
aglomerações, além da uti-
lização de caixas de som. 
Determinou ainda o encer-
ramento das atividades co-
merciais em Tibau do Sul 
e Pipa às 2h. A prefeitura 
também teria destacado 
200 servidores públicos, 
com apoio da PM, para rea-
lizar campanhas educativas 
e entregar máscaras à po-
pulação.

Com os registros da 
multidão na principal aveni-
da da praia, Valdenício Costa 
assinou novo decreto, publi-
cado em edição extraordiná-
ria na noite da segunda-feira 
(15), reduzindo o horário 
de funcionamento de bares 
e restaurantes em Pipa até 
hoje, para as 22h. A medida 
foi anunciada por agentes e 
militares que reforçam o po-
liciamento na região através 
de alto-falantes.

As aglomerações em 
Pipa ocorrem em meio ao 
aumento dos casos con-
firmados e mortes por co-
vid-19 no Rio Grande do 
Norte.

Ricardo Araújo
Agência Estado

Dos quinze pacientes 
acometidos pela covid-19, que 
foram transferidos de Manaus 
(AM) para Campina Grande 
no dia 3, onze voltaram para 
a capital amazonense. Quatro 
dos sete que estavam em si-
tuação menos grave, no Hos-
pital  Universitário Alcides 
Carneiro, receberam alta logo 
na última sexta-feira, segundo 
informou o superintendente 
do HUAC, Homero Gustavo 
Rodrigues.

Na tarde de ontem, em 
voo comercial custeado pelo 
Ministério da Saúde, viajaram 
de volta ao Amazonas,  sete 
dos oito pacientes que fica-
ram  internados no Hospital 
Municipal Pedro I. O médico 
Tito Lívio Vieira, diretor-téc-
nico do Hospital Municipal 
Pedro I, explicou que, todos 
os pacientes que foram libera-
dos voltaram para  suas casas 
completamente recuperados. 
“Apenas um que apresentava 
um quadro de maior gravida-
de, continua ainda  intubado 
e sob os cuidados da equipe 
médica do  HMPI.

O superintendente do 
Hospital Alcides Carneiro, 
Homero Gustavo Rodrigues 
também afirmou que os pa-
cientes que já receberam alta 

estão totalmente recuperados. 
Os outros três que continuam 
internados no HUAC têm pre-
visão de alta para esta sema-
na. Homero ressaltou que o 
hospital integra o Plano de 
Contingência para a covid na 
Paraíba.

“Sendo acionado, o hos-
pital colocará à disposição os 
seus leitos que foram previa-
mente preparados, sejam de 
UTI ou de enfermaria. Ou até 
mesmo se não houver necessi-
dade local em Campina Gran-
de, mas se houver necessidade 
no estado do Amazonas nós 
vamos colocar esses leitos à 
disposição do Ministério da 
Saúde, se houver necessida-
de de receber pacientes de 
Manaus”, esclareceu o supe-
rintendente. 

Vacinação
Seiscentos e vinte  e três 

profissionais da linha de fren-
te do atendimento aos doentes 
de covid já foram vacinados no 
Hospital Universitário Alcides 
Carneiro. Mas o superinten-
dente Homero Gustavo disse 
que vai solicitar à Secretaria 
Municipal de Saúde mais do-
ses da vacina, para imunizar 
o pessoal de apoio do HUAC.

“Toda a equipe assisten-
cial está vacinada. Contudo 
ainda estamos a solicitar à Se-
cretaria Municipal de Saúde, 

mais doses de vacina para o 
pessoal de apoio. Nós da área 
de higienização, da área de 
portaria, de rouparia, de cozi-
nha, que igualmente precisa 
ser imunizado”, ressaltou o 
dirigente do HUAC.

Ele acrescentou que os 
professores lotados na Facul-
dade de Medicina, que atuam 
no hospital também precisam 
da vacina. O mesmo aconte-
ce com os alunos dos últimos 
anos dos cursos de Enferma-
gem, Medicina e Nutrição, 
que fazem estágio no HUAC. 
“Estamos aguardando a va-
cina e esperamos que nossa 
reivindicação seja atendida 
na medida do possível”, disse.

Novos profissionais
Sessenta e oito profissio-

nais selecionados para atuar 
temporariamente no Hospital 
Universitário Alcides Carnei-
ro, enquanto durar a pande-
mia da covid-19 já estão tra-
balhando no HUAC. Na última 
sexta-feira, foram convocados 
mais 45 profissionais.

Ao todo, o hospital am-
pliou em 115 o seu quadro 
de profissionais. Mas o supe-
rintendente ressalta que, as 
contratações são temporá-
rias. No momento em que a 
situação de emergência deixar 
de existir, os contratos serão 
encerrados. 

Onze pacientes que estavam 
em CG  voltam para Manaus
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Técnica de enfermagem 
desmente furto de farda  

A  técnica de enferma-
gem  Renata Costa de Melo 
divulgou nota ontem esclare-
cendo que em nenhum mo-
mento relatou que seu far-
damento teria sido furtado 
da Maternidade Frei Damião, 
em João Pessoa, como foi di-
vulgado por alguns portais 
de notícias. Ela esclareceu que 
a roupa que pertence a ela, 
na verdade, foi levada para a 
lavandeira da unidade hospi-
talar por ter o padrão similar 

ao vestuário pertencente ao 
da maternidade.

“Cheguei a maternidade 
no dia 13 de fevereiro para 
um plantão de 24 horas, ves-
tindo um pijama pessoal mo-
delo hospitalar de cor verde 
bandeira, a mesma cor dos 
fardamentos da unidade hos-
pitalar”, explicou a técnica em 
Enfermagem Renata de Melo. 
Ela acrescentou que “ao me 
trocar deixei o meu farda-
mento pessoal em cima de 

uma das camas de repouso. 
No domingo 14 de fevereiro, 
ao término do meu plantão, 
fui ao repouso para me trocar 
e não encontrei o meu farda-
mento”.

Ela explicou que após a 
maternidade ter sido alertada 
para o problema, o fardamen-
to acabou sendo encontrado 
na lavanderia, para onde foi 
levado por engano, como se 
fosse um uniforme perten-
cente à maternidade.

Assistimos 
indignados às cenas. Eu 
acordei determinada de 
que nós iríamos reforçar 
a presença das nossas 
forças de segurança lá. 
Nós não vamos mais 
tolerar, de maneira 
nenhuma, aquelas 

cenas lamentáveis que 
estavam ocorrendo em 

Pipa 

Foto: Reprodução

Um novo decreto foi publicado reduzindo o horário de funcionamento de bares e restaurantes em Pipa até as 22h
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Pouco movimento
Praias de Cabedelo, na Grande João Pessoa, registraram 
movimento fraco na terça-feira de Carnaval. Comerciantes 
reclamaram da pouca quantidade de banhistas. Página 8 Fo
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Em Cajazeirinhas, o volume de água foi o triplo do esperado para o mês; Vista Serrana registrou quase o dobro

Aesa registra chuvas acima de 
100 milímetros em 14 cidades
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André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Confirmando uma previsão 
da Agência Executiva de Gestão 
de Águas da Paraíba (Aesa), 14 
cidades do interior do estado, a 
maioria delas na região do Ser-
tão, registraram ontem mais de 
100 milímetros de chuva. Caja-
zeirinhas, localizada no Sertão 
paraibano, foi o município com 
o maior volume, 182 milímetros 
(mm) somente nas últimas 24 
horas entre a segunda-feira e a 
terça-feira, segundo dados da 
Aesa.  As regiões do Sertão e Alto 
Sertão devem seguir recebendo 
grandes volumes de chuva. 

Embora Cajazeirinhas te-
nha registrado o maior volume 
absoluto, a cidade de Salgadinho, 
a 280 km de João Pessoa, com 
180 milímetros, teve o maior 
volume proporcional se com-
parado à média histórica de 
chuvas para o período. A mé-
dia de chuvas para Salgadinho 
em fevereiro é de 64,8 mm, mas 
somente ontem, choveu quase o 
triplo do que era previsto para 
todo o mês. 

Vista Serrana, também 
no Sertão paraibano, registrou  
quase o dobro do esperado para 
todo o mês de fevereiro (88,8 

mm), com um volume de 140 
milímetros. Imaculada, Coremas 
e Jericó, por sua vez, registraram 
apenas ontem o esperado para 
todo o mês de fevereiro, com vo-
lumes de 130,6 mm, 168,4 mm, 
e 169,1 mm, respectivamente.

A meteorologista da Aesa, 
Marle Bandeira, explicou que o 
aumento das chuvas na região 
do Sertão já era esperado. Ela 
comenta que três fatores cau-
sam a precipitação no interior 
do estado. “Ventos em altos 
níveis, alto teor de umidade do 
ar, combinado com as altas tem-
peraturas. Com isso, causa essa 
instabilidade, de aglomerados 
intensos de nuvens e geram 
essas pancadas bem fortes de 
chuvas”, detalha. 

Ainda segundo Marle 
Bandeira, o principal perío-
do chuvoso do estado ocor-
re de fevereiro a maio. Con-
siderando os dados da Aesa 
registrados desde o dia 1° de 
fevereiro até ontem, pelo me-
nos 13 cidades paraibanas já 
atingiram a média de chuvas 
previstas para todo o mês, 
entre elas João Pessoa. Pedra 
Branca (377,9 mm), Diaman-
te (272,4 mm) e Boa Ventura 
(250,4 mm) até ontem eram os 
três municípios com os maio-

res volumes de chuva nos 16 
primeiros dias de fevereiro.

Com as fortes chuvas no 
Sertão, a Defesa Civil da Paraí-
ba segue em alerta, em contato 
constante com as coordenado-
rias de Defesa Civil dos muni-
cípios. O gerente executivo da 
Defesa Civil da Paraíba, George 

Saboia Marinho Lúcio, reforçou 
que o órgão máximo no estado 
acompanha com tranquilidade 
o aumento do volume de chuvas 
no Sertão. 

“Mantemos contato con-
tínuo com os municípios, que 
nos fornecem as informações 
sobre a infraestrutura e tam-

bém os açudes. Estamos mo-
nitorando tudo”, completou.

Mais chuvas
De acordo com a previsão 

do tempo feita pela Aesa para 
hoje, o alto teor de umidade pre-
sente na atmosfera associado 
às altas temperaturas deixam o 

tempo instável em grande par-
te da Paraíba. Com isso, deve 
ocorrer chuvas de intensidade 
moderada a forte nas regiões 
do Sertão, Alto Sertão e Cariri/
Curimataú. Nas demais regiões 
do estado, nebulosidade variável 
com chuvas esparsas no decorrer 
do período.

Chuvas de verão

Autoridades em alerta contra o Aedes aegypti
José Alves
zavieira2@gmail.com

As chuvas de verão são 
propícias para a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
que é responsável pela trans-
missão de doenças como zika, 
dengue e chikungunya. Os re-
gistros de chuvas mais fortes 
nos últimos dias faz com que as 
autoridades sanitárias fiquem 
em alerta para o risco de au-
mento de casos. 

Segundo informações 
do gerente de Vigilância Am-
biental e controle Zoonoses da 
Secretaria Municipal de Saúde, 
Nilton Guedes, “o Aedes aegypti 
prefere o ambiente úmido para 
colocar seus ovos, que podem 
sobreviver até 450 dias no lo-
cal. Bastam alguns milímetros 
de água para eles eclodirem e, 
em uma semana, transforma-
rem-se em mosquitos adultos, 
por isso, é extremamente im-
portante que as pessoas fiquem 
atentas aos locais propícios 
para a criação do mosquito”. 
Mas este ano, ainda não foi 
registrado casos de dengue 
em João Pessoa, “O que mais 
é importante neste momento 
é a atitude cidadã com as pes-
soas colocando em prática o 
conhecimento que tem sobre 
o mosquito e evitando em suas 
casas a formação de criadou-
ros”, alertou.

Nilton Guedes afirmou 
que o poder público vem fa-
zendo a sua parte diariamente, 
com visitas a domicílios, inclu-
sive utilizando o controle quí-
mico em locais considerados 

estratégicos para exterminar 
o mosquito. “Tudo se resume 
a um trabalho de educação 
ambiental, orientando a po-
pulação como se preservar, 
com o intuito de evitar o ciclo 
de transmissão da doença. Mas 
nesse momento de pandemia, 
temos que fazer um trabalho 
coletivo e a população deve 
estar mobilizada, observando 
dentro de suas casas se há lo-
cais que possam estar acumu-
lando água”. 

Ele disse que a fiscaliza-
ção da população tem que ser 
diária em seu ambiente de con-
vívio, seja no trabalho, no local 
de lazer ou na residência. As 
pessoas devem agir com lim-
peza constante para evitar que 
o mosquito se reproduza. Ou 

seja, dando destino adequado 
ao lixo. Devem fazer sempre a 
limpeza de calhas, caso contrá-
rio elas se tornam criadouros 
do Aedes.

Quem souber de locali-
dades com possíveis focos do 
Aedes aegypti, ou tenha sinto-
mas da dengue, pode ligar para 
o Disque Dengue 32145718 
ou 0800-282-7959. Os usuá-
rios também podem fazer a 
denúncia através do e-mail: 
coessmsjp@gmail.com.

Para combater os focos, o 
gerente de Vigilância Ambien-
tal e controle Zoonoses, expli-
cou que a população deve ser 
mobilizadora junto à família, 
vizinhos e amigos para elimi-
nar pontos de água parada. 
“Latas, embalagens, copos plás-

ticos, tampinhas de refrigeran-
tes, pneus velhos, vasinhos de 
plantas, garrafas, caixas d’água, 
tambores, latões, cisternas, 
sacos plásticos e lixeiras pre-
cisam de atenção especial, já 
que acumulam a água com faci-
lidade e ofertam um ambiente 
propício ao Aedes”, explicou. 
                                                               

Em Patos
A Secretaria Municipal 

de Saúde de Patos, por meio 
da Vigilância Ambiental está 
intensificando as ações de 
bloqueio de transmissão de 
arboviroses (dengue, zika ví-
rus, chikungunya) nos pontos 
estratégicos como borracha-
rias, indústrias, sucatas, terre-
nos baldios, cemitérios, dentre 
outros locais.

A primeira técnica utilizada 
é a UBV (inseticida de ultrabaixo 
volume), através da utilização 
correta da bomba costal (re-
cipiente que vai nas costas do 
operador contendo o inseticida 
para a eliminação do mosqui-
to). A segunda metodologia é o 
tratamento perifocal, que é feito 
pulverizando a parte externa do 
depósito com bombas manuais.

Outra ação que também 
contribui efetivamente para 
esse controle é a visita domi-
ciliar de Educação em Saúde, 
que nesse momento está acon-
tecendo mediante o repasse de 
orientações preventivas contra 

o Aedes aegypti. A recomenda-
ção do Ministério da Saúde diz 
que os agentes de endemias não 
realizem atividades dentro do 
domicílio. Neste caso, a visita 
deve ser limitada apenas na área 
externa (frente, lados e fundo do 
quintal ou terreno).

O coordenador da Vigi-
lância Ambiental, José Júnior 
de Medeiros, ressaltou que a 
participação da população tam-
bém é muito importante para 
eliminar os focos do mosquito 
Aedes aegypti e evitar que doen-
ças como dengue, chikungunya 
e zika vírus possam ganhar cada 
vez mais espaço.

Foto: Secom/Patos

Em Patos, as equipes estão pulverizando os depósitos de pneus para combater os focos do Aedes aegypti

SintomAS 
n A dengue pode ter diferentes apresentações clínicas e de 
prognóstico imprevisível. Os primeiros sintomas aparecem de 
quatro a 10 dias depois da picada do mosquito infectado. A 
doença começa bruscamente e se assemelha a uma síndrome 
gripal grave caracterizado por febre elevada, fortes dores de ca-
beça e nos olhos, além de dores musculares e nas articulações.
Com relação a chikungunya, há febre alta (geralmente maior 
que 38ºC), dores e edemas (inchaço), nas articulações. Já os 
sintomas do zika vírus são de febre baixa ou ausência de febre, 
manchas pelo corpo, dores nas articulações, edemas nas arti-
culações, principalmente mãos, e coceira um ou dois dias após 
início dos primeiros sintomas. Ainda pode aparecer vermelhidão 
nos olhos, sem coceira ou ardor.

n Atendimento 
Quem apresentar os sintomas de uma das doenças deve pro-
curar a Unidade de Saúde da Família do bairro onde mora. Em 
casos mais graves de dengue, em que há dor abdominal intensa 
e contínua, é preciso ir a uma Unidade de Pronto Atendimento 
(UPA).O vírus é transmitido pela picada de mosquitos da espécie 
Aedes.
Não existe tratamento específico para dengue. Os cuidados 
terapêuticos consistem em tratar os sintomas: combater a febre 
e, nos casos graves, realizar hidratação por via intravenosa. O 
atendimento rápido reduz o número de óbitos.

Em vários municípios do interior paraibano, as fortes chuvas registradas nos últimos dias fizeram com que o nível de vários rios subisse

Foto: Divulgação
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Em João Pessoa, Santa Rita e Mari, polícia tirou de circulação maconha, cocaína e crack, além de dez espingardas
Três ações de combate 

ao tráfico de drogas atra-
vés da Polícia Militar foram 
realizadas na capital, Santa 
Rita e Mari que terminaram 
com apreensões de maco-
nha, cocaína e crack. Armas 
também foram apreendidas 
e houve a prisão de pessoas 
envolvidas com o tráfico de 
entorpecentes.

Nas primeiras horas 
dessa terça-feira (16), foi 
preso um homem de 27 anos 
que responde a processos 
por roubo e homicídio e con-

siderado foragido da Justiça. 
A prisão do acusado aconte-
ceu em uma vila, no bairro do 
Roger, em João Pessoa. Com 
o suspeito, a PM apreendeu 
uma pistola, um revólver, 
mais de 20 munições e 480 
papelotes de maconha.

O homem foi localiza-
do pela Força Tática do 1º 
Batalhão, após a Coordena-
doria de Inteligência da Po-
lícia Militar (COInt) indicar 
a presença do suspeito na 
localidade, portando armas 
e drogas.

O tenente-coronel Cris-
tovão Lucas, comandante 
do 1º BPM, informou que as 
ações de combate ao tráfi-
co de drogas são realizadas 
com intensidade em todos os 
bairros que tem o batalhão 
responsável pela segurança. 

Mais ações
Em Santa Rita, um jo-

vem de 20 anos foi abordado 
por uma guarnição da Força 
Tática do 7º BPM, no bair-
ro de Tibiri. Com ele foram 
apreendidos 175 papelotes 

de maconha prontos para 
a venda, uma balança de 
precisão e três cartuchos de 
munição.

Segundo as informa-
ções, os policiais estavam 
realizando rondas quando 
nas proximidades de uma 
localidade conhecida como 
Bica, o suspeito foi visto ten-
tando correr para se escon-
der em uma casa. Na abor-
dagem, ele foi flagrado com 
as drogas. O preso foi apre-
sentado na 6ª Delegacia de 
Polícia, em Santa Rita.

Mais droga
Na cidade de Mari, uma 

guarnição da PM apreendeu 
nessa segunda-feira (15) dez 
espingardas que estavam 
no quintal de uma casa. A 
apreensão aconteceu quan-
do policiais abordaram um 
suspeito de 15 anos, que ten-
tou se esconder na residên-
cia. No local, foram encon-
tradas também 129 trouxas 
de maconha prontas para a 
venda, seis embalagens com 
cocaína, 12 com crack, balan-
ça de precisão, toucas ninja, 

dinheiro e material para em-
balar drogas.

A casa ficava localizada 
no bairro Procanor e estaria 
sendo usada como ponto do 
tráfico de drogas. A ação foi 
realizada por equipes do Ba-
talhão Especializado em Po-
liciamento com Motocicletas 
(BEPMotos) que reforçam a 
região nesse período de car-
naval. As drogas e as armas 
apreendidas, como também 
o adolescente foram levados 
para a Delegacia de Polícia, 
em Mari.

Ações de combate ao tráfico 
apreendem drogas e armas

Apreensões ocorreram no espaço de menos de 24 horas; Polícia Militar também encontrou uma balança de precisão, efetuou prisões e deteve um adolescente de 15 anos que estava com as espingardas em Mari

Filha de ex-vereador é vítima de 
extorsão após ter carro roubado

A filha do ex-vereador 
da capital, Djanilson da Fon-
seca e da ex-candidata ao 
Senado, Leila Fonseca, está 
sendo vítima de extorsão 
após ter sido vítima de assal-
to, na noite dessa segunda-
feira (15) quando chegava 
a sua residência, no bairro 
dos Bancários. Poucas horas 
após o fato várias ligações 
telefônicas para seus pais já 
foram feitas pedindo dinhei-
ro para devolver o carro. “A 

gente não sabe se são os la-
drões ou pessoas passando 
trote”, disse a jovem.

O assalto aconteceu, se-
gundo mostra imagem de 
uma câmera de segurança da 
rua onde ela reside, no mo-
mento em que a jovem esta-
cionou o veículo – um Onix 
da cor branca e placas NQA 
3901 e foi abrir o portão de 
entrada, pois o controle não 
estava funcionando. Nes-
se momento apareceu um 

veículo Honda Civic, de cor 
escura. Dois homens desce-
ram, lhe renderam, manda-
ram sair do carro e por pou-
co não atropelou a jovem, ao 
darem ré.

“Eles eram jovens, de cor 
branca e estavam armados”, 
disse a jovem, que logo após 
o assalto pediu socorro em 
um prédio em frente onde re-
side. Até o final da manhã de 
ontem, o veículo ainda não 
havia sido localizado.

Crime foi filmado por câmera de segurança e a jovem quase foi atropelada após sofrer o assalto nos Bancários

Celulares

Trio é flagrado com 
aparelhos roubados

Tês jovens com idades 
entre 18 e 29 anos foram 
presos pela Polícia Mili-
tar no bairro Brasília, em 
Bayeux. Segundo a Polícia 
Militar, eles haviam saído 
de João Pessoa para reali-
zarem assaltos na vizinha 
cidade de Bayeux, princi-
palmente contra mulheres. 

Na noite dessa segun-
da-feira (15), o trio foi foi 
flagrado em um carro usan-

do uma réplica de pistola 
nos assaltos.

Eles foram intercep-
tados pelos policiais da 4ª 
Companhia Independente 
da PM. Com o trio foram 
recuperados seis celulares. 
Os três são moradores de 
João Pessoa.

Os presos foram apre-
sentados com o material 
recuperado na 5ª Delegacia 
Distrital, em Bayeux.

Celulares, dinheiro e um automóvel foram apreendidos com o trio

A Corregedoria da Po-
lícia Militar vai instaurar 
procedimento militar para 
apurar a conduta do sar-
gento Roberto Francisco 
da Silva, 51 anos, que se 
envolveu em um tiroteio 
que acabou com duas pes-
soas mortas. O major C. 
Lima, subcomandante do 
7º BPM, disse que o militar 
se encontra custodiado no 
Hospital de Emergência e 
Trauma, na capital. Ele foi 
ferido com três disparos.

As duas pessoas mor-
tas no tiroteio foram Jarbas 
Aprígio da Silva, 42 anos, 
e Clóvis Gomes Bezerra 
de Oliveira Filho, de 62. O 
caso, na esfera civil, será 
investigado pelo delegado 
Canrobert Rodrigues. 

Segundo consta de in-
formações colhidas pela 
polícia, por volta das 23h 
de segunda-feira (15) o 
sargento Roberto, que tra-
balhava como segurança 
na área, tomou conheci-
mento que dois homens 
estavam bebendo em uma 
conveniência, em Várzea 
Nova, Santa Rita. Ao ten-
tar abordá-lo houve tro-
ca de tiros, sendo a dupla 
atingida pelo policial e os 
dois morreram no local. O 
militar também foi atingi-
do, sendo socorrido para 
o hospital. 

Uma tenente do 7º 
BPM, que comandava uma 
guarnição esteve no hospi-
tal, recolheu duas armas 
que estavam com o sar-
gento Roberto e deu voz de 
prisão ao militar. O quadro 
clínico dele é regular. 

Sargento vai 
responder 
por duplo 
assassinato

Hiper vai pagar R$ 5 mil por dano moral 
Por unanimidade, a Quar-

ta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba decidiu 
majorar de R$ 3.500,00 para 
R$ 5 mil, o valor da indeniza-
ção por dano moral em favor 
de uma cliente que teve seu 
nome negativado indevida-
mente pelo Hipercard Banco 
Múltiplo S.A. A apelação cível 
teve a relatoria do desembar-

gador Oswaldo Trigueiro do 
Valle Filho.

Conforme os autos, a 
cliente alegou que, mesmo 
após negociação e quitação de 
dívida, foi surpreendida com a 
inclusão de seu nome no Sera-
sa, causando constrangimen-
to. A instituição financeira 
alegou ter excluído o nome da 
autora dos órgãos de proteção 

ao crédito tão logo cientifica-
da da quitação do débito, não 
havendo que se falar em dano 
moral.

Ao negar provimento, o 
desembargador ressaltou que 
restou evidenciada a presença 
do ato ilícito de responsabili-
dade do banco, o qual resul-
tou inegável prejuízo à parte 
recorrida. “No que se refere 

ao dano moral, não é preciso 
realizar grande esforço para 
enxergar que se encontra 
manifestamente configurado, 
tendo em vista ser pacífico na 
jurisprudência o constrangi-
mento gerado àquele que tem 
seu nome mantido indevida-
mente em cadastro de ina-
dimplentes”, disse o relator.

E salienta que a majo-

ração do valor é condizente 
com a gravidade objetiva do 
dano e seu efeito lesivo, bem 
como observância dos crité-
rios de proporcionalidade e 
razoabilidade, sem implicar 
enriquecimento ilícito do be-
neficiário, atendendo, ainda, 
ao objetivo de inibir o ofensor 
da prática de condutas futuras 
semelhantes.

Fotos: PMPB/assessoria

Fotos: PMPB/assessoria

Fotos: Divulgação
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Medida do Governo do Estado de cancelar ponto facultativo reduziu o número de ocorrências em relação aos anos anteriores 

Bombeiros intensificam ações 
na orla durante o Carnaval 

José Alves
zavieira2@gmail.com

Mesmo sem festas carna-
valescas, o Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba intensificou as 
ações de prevenção a afogamen-
tos na orla da Paraíba durante o 
período do reinado de Momo. Na 
avaliação da relações públicas 
do Corpo de Bombeiros, a tenen-
te Thaís Nazário, o decreto do 
governador João Azevêdo cance-
lando o ponto facultativo duran-
te o Carnaval foi determinante. 
“Provocou a queda no fluxo de 
pessoas nas praias, e diminuiu 
em 100% o número de ocorrên-
cias, incluisive afogamentos, em 
relação ao mesmo período, em 
anos anteriores”.

A tenente revelou que 204 
homens estão dando plantões 
em pontos estratégicos, em 31 
postos Salva Vidas, que com-
preendem todo o litoral parai-
bano. As fiscalizações vão das 
praias de Barra de Camaratuba 
(Litoral Norte), até Pitimbu (Li-
toral Sul). Desde sexta-feira pas-
sada até a manhã de ontem, foi 
registrado apenas um acidente 
aquático sem óbito e nove resga-
tes. Cinco crianças que estavam 
perdidas, foram entregues a seus 
pais ou responsáveis pelos sol-
dados da corporação.

Segundo a tenente Thaís 
Nazário, além da fiscalização 
nas praias, através da Operação 
Carnaval, estão sendo realiza-
das rondas com quadriciclos 
e embarcações. Os Bombeiros 
também estão disponibilizando 
nas praias pulseiras de identifi-
cação para crianças, com nome e 
telefone, para facilitar as buscas 
nas áreas de maior movimenta-

ção como Cabo Branco, Tambaú, 
entre outras. 

A tenente Thaís lembrou 
que no ano passado, no mesmo 
período, ocorreram três aciden-
tes aquáticos, entre eles um óbi-
to por afogamento. Também fo-
ram registrados 25 resgates e 
21 casos de crianças perdidas. 
Durante todo o ano de 2020, a 
corporação realizou inúmeros 
resgates e atendimentos pré
-hospitalares. 

Os graus de afogamento 
vão de 01 a 06. Sendo o primei-
ro, o mais leve, no qual a vítima 
apresenta somente tosse. Já 
o último grau é o mais grave, 
sendo caracterizado por uma 
parada cardiorrespiratória. As 
principais causas de afogamen-
tos estão relacionadas às vítimas 
que não sabem nadar, ingerem 
bebidas alcoólicas, e mesmo 
assim, desrespeitam as orien-
tações de segurança do Corpo 
de Bombeiros.

As praias consideradas 
mais perigosas na Paraíba são 
Gramame Sul e Camaratuba, de-
vido à forte correnteza, e Praia 
Bela, por ser um ambiente com 
grandes ondas e mar agitado. 
Nessas praias os guarda-vidas 
estão sempre realizando ron-
das, informando e orientando a 
população sobre os perigos e a 
prevenção aos acidentes no mar.

Além disso, o Corpo de 
Bombeiros recomenda que as 
pessoas, se possível, continuem 
ficando em casa até acabar o 
período da pandemia. E caso 
queiram ir à praia, evitem lo-
cais com aglomeração e sigam 
as recomendações da corpora-
ção no tocante à prevenção a 
afogamentos.

DiCas DE prEvEnção a afogamEntos
n Não usar flutuadores não homologados, como por 
exemplo: câmaras de ar e colchões infláveis, entre 
outros.
n Não se alimentar demasiadamente, caso haja o de-
sejo de entrar no mar.
n Manter a criança a no máximo, um braço de distân-
cia no mar.
n Evitar nadar grandes distâncias mar a dentro.
n Nunca nadar sem a observação de uma outra pes-
soa.
n Não saltar de locais elevados, pois podem existir 
pedras ou bancos de areia submersos.
n Procurar praias que tenham guarda-vidas.
n Caso presencie um afogamento jogue para à vítima 
um objeto flutuante para que ela possa se apoiar. 
n E não se aproxime para não se tornar mais uma 
vítima.
n Ligar para o número (193 Bombeiros) caso haja a 
necessidade.

Em Cabedelo

pandemia afasta banhistas e deixa 
folião com festejos só na lembrança  
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Quem diria, até nos piores 
sonhos, que os bloquinhos, tro-
ças, bandinhas e aglomerações 
de pessoas pelas ruas de Ca-
bedelo não iria acontecer este 
ano? Pois é! A pandemia do 
novo coronavírus se perpetua 
há quase um ano e as festas de 
Carnaval da cidade litorânea 
ficaram apenas na lembrança 
dos foliões. Por qualquer praia 
da localidade que se andasse 
ontem, era possível ver guar-
da-sóis fechados, mesas vazias, 
ambulantes em busca de clien-
tes e o tão disputado espaço na 
areia, livre, à espera de quem 
quisesse aproveitar o ‘feriado’.

Seu Gilvan Cross, de 60 
anos, vende coquetéis e drinks 
na praia de Camboinha há mais 
de 30 anos e lamentou ver um 
carnaval sem folia e bem dife-
rente dos anos anteriores. “Sou 
de Campina Grande e todos 
anos monto meu quiosque de 
bebidas aqui. É sagrada minha 
presença na beira da praia, po-
rém, esse feriado mais parece 
um fim de semana com céu 
nublado, em que as pessoas 
quase não vêm ao mar. Devido 
essa pandemia, minhas vendas 
diminuíram cerca de 80%. In-
clusive, perdi alguns dos meus 
clientes que eram fiéis nessa 
época do ano para a covid-19. 
Vivemos tempos bem difíceis, 
mas a vida continua, com car-
naval ou sem carnaval, né?!”.

Com o cancelamento do 

ponto facultativo na Paraíba, 
que foi acatado também pela 
Prefeitura municipal de Cabe-
delo, o ‘feriado de carnaval’ não 
aconteceu e, com isso, muitas 
pessoas não foram às praias, 
causando prejuízos aos co-
merciantes de diversas áreas. 
“Não tem nem comparação. No 
ano passado aqui estava tudo 
lotado todos os dias. Hoje, a 
essa hora (já era quase meio 
dia) e as mesas estão quase 
todas vazias. Estamos tendo 
dificuldade até de manter os 
funcionários. Está muito com-
plicado e tudo muito caro. Um 
óleo chegou a custar R$ 14,00 
e o quilo de arroz a R$ 6,00. A 
quantidade de turistas dimi-
nuiu de forma crescente. Hoje 
é uma terça de Carnaval e a mo-
vimentação é mínima, mesmo 
a gente fazendo de tudo para 
atrair os clientes e adotando 
todas as medidas sanitárias de 
prevenção a covid-19, como as 
mesas afastadas, álcool em gel, 
uso de máscaras, mas não tem 
clientes”, relatou Érica Cardoso, 
de 35 anos, proprietária de um 
restaurante na praia do Poço. 

Os ambulantes que têm 
nas vendas a sua fonte de renda 
não escondem a tristeza de ver 
as cadeiras vazias e diminuição 
de turistas nesse Carnaval.  Seu 
José, de 64 anos, vende espeti-
nho nas areias da praia há seis 
anos. “Nessa época, o ano pas-
sado, eu vendia cerca de 300 
unidades diariamente. Mas 
esse ano não cheguei a vender 
100 espetos por dia”, afirmou. 

“Esse é o pior Carnaval que a 
gente já teve. No ano passado, 
em um dia como esse, a gen-
te mal conseguia andar pela 
praia com tanto guarda-sol e 
pessoas espalhadas nas areias. 
Eram crianças brincando... hoje 
a gente caminha normalmente. 
Eu vendia mais de 25 cangas 
em cada dia do feriado e, nesse 
período, não estou vendendo 
nem 10 por dia”, diz o vende-
dor de saídas de banho, Fábio 
Júnior de Lima, de 37 anos, que 
há 16 anos trabalha na praia.

As poucas pessoas, 
comparando com o mesmo 
período ano passado, que 
aproveitavam a praia até que 
cumpriam as orientações para 
combater a propagação da co-
vid-19, com distanciamento 
entre as cadeiras e guarda-
sóis, algumas com álcool em 
gel e máscaras. Mesmo sem a 
folia de todos os anos, muita 
gente ainda veio aproveitar o 
Litoral cebedelense. “Sou de 
Campina Grande e todos os 
anos passávamos o Carnaval 
com a família em Jacumã. Mas 
como esse ano lá não teve fes-
ta resolvemos passar por aqui, 
que não tem aglomeração. As-
sim estamos aproveitando o 
feriado de forma tranquila e 
segura. Ninguém acreditava 
que isso um dia iria acontecer. 
Um ano sem as festas carna-
valescas. Mas temos que ficar 
satisfeitos por estarmos vi-
vos, né?!”, disse o comerciante 
Veriberto, de 42 anos.

O empresário Rosemberg 

Ramalho e sua esposa, a médi-
ca Candice Cardoso, sempre 
passam o período carnavalesco 
em Camboinha. Para eles está 
sendo até melhor ter menos 
gente na praia. “Para ser since-
ro, estamos até gostando que 
não tenha muita gente, porque 
assim a gente evita as aglo-
merações e nos protegemos 
da covid-19. A gente sabe que 
não é só a covid que se contrai 
nas aglomerações. Tem muitas 
outras doenças, mas para nós 
que temos filhos está sendo 
uma experiência bem melhor. 
Estamos vivendo uma nova 
realidade. As pessoas precisam 
ser mais conscientes. A gente 
veio com máscara, álcool em 
gel e trouxemos nossos alimen-
tos para não termos que ficar 
consumindo sem as devida 
higienização”, descrevem.

Até mesmo os turistas 
de outros estados brasileiros, 
como dona Élida Martins, de 
57 anos, que veio pela primeira 
vez às praias paraibanas, tam-
bém fazem questão de manter-
se protegida do vírus. “Sou gaú-
cha e vim veranear aqui na casa 
de minha filha e, mesmo sendo 
um carnaval inédito, sem as fo-
lias pelas ruas, como ela sem-
pre me falava, por conta dessa 
pandemia, vim à praia com as 
netas e trouxemos álcool em 
gel, passei até nas cadeiras e 
na mesa. Eu já sabia que não 
teria os bloquinhos , mas achei 
até bom, assim fica tudo mais 
tranquilo enquanto temos que 
conviver com essa covid-19”.

turistas escolhem a capital para descansar
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

As cidades paraibanas, 
incluindo a capital João Pes-
soa, foram escolhidas por 
alguns turistas como locais 
para o descanso nos dias 
de Carnaval - mesmo sem 
o feriado ter sido decreta-
do oficialmente. Entretan-
to, apesar da circulação de 
pessoas pelo Terminal Ro-
doviário Severino Camelo, 
empresas de viação afirmam 
que o movimento caiu em 
mais de 50%, em compara-
ção com o mesmo período 
no ano passado, seguindo 
o que foi estimado pela So-
cicam, empresa responsá-

vel pela administração da 
rodoviária.

De acordo com opera-
dores da Viação Rio Tinto, 
o destino mais procurado 
para compras de passa-
gens foi Baía da Traição, 
no Litoral Norte da Paraí-
ba. Mesmo com a procura, 
Eduardo Azevedo, um dos 
funcionários da empresa de 
viação, contou que o núme-
ro de vendas foi bem abaixo 
do ocorrido no ano passado, 
ficando entre 50% e 60%, 
se comparado ao período 
carnavalesco de 2020.

Representante da em-
presa São José, Bárbara 
Kelly afirmou que durante 
a sexta-feira a movimenta-

ção no Terminal Rodoviá-
rio e a venda de passagens 
foi boa, tendo superado as 
expectativas para o perío-
do atípico. Porém, os dias 
seguintes mantiveram as 
vendas abaixo do normal. 
No guichê, os principais 
destinos foram as cidades 
de Remígio e Esperança, no 
Agreste paraibano. 

Pessoas de estados vi-
zinhos como Pernambuco 
e Rio Grande do Norte tam-
bém optaram por descansar 
e conhecer a Paraíba duran-
te o feriado. Débora Cristi-
na, natural de Caruaru, no 
Agreste pernambucano, quis 
conhecer a capital paraibana 
nos dias de folga. Seguindo 

todos os cuidados para evi-
tar o contágio pela covid-19, 
a pernambucana chegou no 
fim de semana com a família 
e se despediram ontem de 
João Pessoa.

A expectativa da Soci-
cam para o período de 12 a 
17 de fevereiro na rodoviá-
ria era de 18.500 embarques 
e 16.500 desembarques, 
conforme dados divulgados 
pelo gerente, Reinaldo Bra-
sil. Os principais destinos, 
ainda segundo a previsão da 
administração do terminal, 
seriam Recife, Natal e For-
taleza (fora da Paraíba); e 
Campina Grande, Patos, Ca-
jazeiras e Guarabira (dentro 
do Estado).

foto: Marcos Russo

Movimento no Terminal Rodoviário registrou queda superior a 50%

Gilvan Cross, vendedor de coquetéis e drinks da praia de Camboinha há mais de 30 anos, lamenta o Carnaval sem folia e as cadeiras vazias 

fotos: Roberto Guedes
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Mudança de servidores terceirizados por concursados tem melhorado os serviços; 200 já estão atuando e, até abril, serão 400

A Fundação Desenvolvi-
mento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac), responsável por 
promover, proteger e defen-
der os direitos de crianças e 
adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas na 
Paraíba, está passando por um 
momento importante de mu-
danças. Resultados expressi-
vos alcançados através de um 
projeto pedagógico que passa 
pelo fim da terceirização e ca-
pacitação dos servidores. Para 
reintegrar os 186 socioedu-
candos que ocupam hoje as 
sete unidades de internação 
do Estado, há um verdadeiro 
aparato que foca primordial-
mente na educação e no res-
peito.

“Não são carcereiros, são 
educadores”, afirma o presi-
dente da Fundac, Noaldo Mei-
reles, à frente da instituição há 
4 anos e meio. Nesse sentido, 
o concurso para agente so-
cioeducativo,  primeiro a ser 
realizado desde a criação da 
instituição, está sendo visto 
como essencial no processo. A 
substituição dos terceirizados 
vai proporcionar uma melhor 
qualificação dos profissionais. 
“Os agentes precisam ouvir, 
dialogar, repassar as deman-
das e ter a sensibilidade de 
perceber quando um socioe-
ducando apresenta uma mu-

dança de comportamento”, 
detalha. O concurso realizado 
pelo Governo do Estado apro-
vou 400 novos servidores, 
200 já estão trabalhando. “Até 
abril teremos os 400 agentes 
socioeducativos todos con-
cursados, o que nos possibili-
ta trabalhar um programa de 
formação contínua essencial 
para a eficácia no tratamento 
com os adolescentes”. 

Vitória Maria é uma das 
concursadas. Viu no certame, 
além de estabilidade, a pos-
sibilidade de contribuir com 
a mudança de vida de quem 
não teve tantas oportunida-
des. “Tentar suprir essa neces-
sidade e trabalhar no sentido 
de reinsseri-las na sociedade. 
Quando a gente entra no siste-
ma percebe que há garantia de 
direitos e todo o suporte que é 
oferecido, por isso acredita-
mos que a recuperação vem”. 
Percepção que veio com ape-
nas três semanas de trabalho, 
Vitória iniciou as atividades 
dia 1° de fevereiro na unida-
de Rita Gadelha, que cuida de 
socioeducandas. “Percebemos 
também que não é como a so-
ciedade coloca, pelo contrário, 
há possibilidade de mudança 
e nós estamos aqui para con-
tribuir com isso”. 

Para a colega Renata Go-
mes, advogada e estudante 
de psicologia, ser agente so-
cioeducativa da Fundac tem 
mudado, inclusive, alguns 
paradigmas. “Antes de entrar 

a gente tem uma outra visão 
do sistema, mas bastaram al-
gumas semanas pra perceber 
como tudo é melhor e isso nos 
incentiva”. Renata conta que 
o acolhimento, inclusive por 
parte das socioeducandas, fez 
toda a diferença na chegada. 
“Elas nos receberam muito 
bem. São meninas que se cui-
dam, que são organizadas, 
adoram manter tudo muito 
limpinho e arrumado e apro-
veitam tudo que é oferecido 
aqui”. Nada de tensão, traba-
lhar com adolescentes priva-
das de liberdade, mesmo que 
há tão pouco tempo, tem sido 
especial para Renata. “Como 
estudante de psicologia acabo 
tendo aqui um ambiente mui-
to rico até porque elas preci-
sam desse viéis”. 

Foco na educação
A Fundac possui atual-

mente sete unidades de inter-
nação no estado, sendo uma 
em Lagoa Seca, uma em Sousa 
e cinco em João Pessoa. Com 
capacidade para 440, possui 
atualmente 186 socioeducan-
dos, o menor índice da déca-
da. Noaldo Meireles conta que 
esse número já esteve em 730 
e comemora o momento atual, 
considerado um somatório de 
ações e forças. “Conseguimos 
regularizar processos, suprir 
defasagem de pessoal além de 
dialogar com diversos órgãos 
e instituições parceiras que 
colaboram para essa celerida-

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Fundac: Educação e respeito na 
reintegração de socioeducandos

Pregações e adoração 
ao Santíssimo Sacramento 
marcaram ontem e último 
dia do terceiro dia do 24º 
Crescer, Encontro da Fa-
mília Católica, promovido 
pela Comunidade de São 
Pio X, da Diocese de Cam-
pina Grande. A programa-
ção ontem teve a oração de 
Consagração às Famílias. O 
evento foi  transmitido pelo 
YouTube da Comunidade de 
São Pio X, das 18h às 22h, 
direto do Teatro Unifacisa, 
em Campina Grande.

Todos os eventos evan-
gélicos, católicos, espíritas, 

ecumênicos e filosóficos, 
como o Encontro para a 
Nova Consciência, que seu 
chegou ao trigésimo ano, fo-
ram transmitidos de forma 
on-line, em 2021, por causa 
da pandemia da covid-19. 
Outros de forma híbrida, 
mas no caso presencial, com 
público reduzido, atendendo 
aos protocolos de segurança 
sanitária recomendados pe-
las autoridades de saúde. 

Ontem, a programação 
foi iniciada com a recitação 
do Santo Terço, conduzido 
pelo missionário da Comu-
nidade de São Pio X, Maciel 
Braz. A animação ficou por 
conta do Ministério de Mú-
sica Viver em Cristo, tam-

Termina a programação do Encontro Crescer
bém da Comunidade de São 
Pio X.

Pregando sobre o tema 
“Família – Casa da Paz”, o 
padre Gabriel Vila Verde, de 
Salvador (BA) iniciou sua re-
flexão citando os versículos 
16 e 17 do livro de Tobias, em 
que o anjo responde a Tobias 
“Ouve-me e eu te mostrarei 
sobre quem o demônio tem 
poder: são os que se casam, 
banindo Deus de seu coração 
e de seu pensamento e se en-
tregam à sua paixão como o 
cavalo e o burro, que não têm 
entendimento: sobre estes o 
demônio tem poder”.

O padre prosseguiu, ex-
plicando que Tobias tinha 
medo de casar com Sara, 

pois todos os seus maridos 
morriam no primeiro dia. 
Mas o anjo lhe aconselhou a 
proximidade e a obediência 
a Deus, aconselhando aos 
solteiros que almejam o ma-
trimônio a buscarem a vir-
tude e a fé, pois a beleza, o 
dinheiro e o status passam.

Ele concluiu, destacan-
do a santidade em família, 
mostrando o exemplo de 
Santa Zélia e São Luís, pais 
de Santa Terezinha, também 
santos. Refletindo que o ma-
trimônio entre um homem 
e uma mulher é um dos ca-
minhos, deixados por Deus, 
para se chegar à santidade.

Já o padre Chystian 
Shankar proferiu pregação 

com o tema “Família - Casa 
da Alegria”, afirmando que 
oração e ação são os passos 
iniciais para uma casa ser ale-
gre. Ele alertou aos fiéis que 
uma oração, sem atitude, é 
um caminho errado. O padre 
exemplificou que Jesus rezou 
por diversas noites, mas agiu 
ao nascer do sol, realizando 
grandes milagres. Ele ainda 
aconselhou aos cristãos a se-
guirem três passos para uma 
casa alegre, sendo a boa re-
cepção a Jesus e a permissão 
para que possa o Cristo fazer 
morada em cada casa.

Acampamento
“Alinha as cadeiras”, 

“conecta a internet”, “orga-

niza o stand”, “higieniza o 
púlpito”, essas, entre outras 
expressões, era o que se ou-
via nos preparativos para a 
abertura do Acampamen-
to Verbo da Vida 2021, que 
este ano, por conta da pan-
demia está sendo realizado 
de forma híbrida, presencial 
e on-line. 

De maneira vibrante, 
Noberto Cunha, pastor do 
Verbo da Vida na Zona Les-
te, subiu ao púlpito e deu 
as boas-vindas: “Tem algo 
que é diferenciado no nos-
so acampamento. Todos os 
anos provamos da unção, 
de um direcionamento e de 
uma liberação que só en-
contramos nesse evento!”. 

Quarta-feira de Cinzas

Início da quaresma é celebrado hoje pela Igreja Católica

Mesmo sem carnaval, 
a quarta-feira de cinzas 
continua sendo celebra-
da. Isto porque, para além 
dos festejos, a data marca 
o início da Quaresma para 
os católicos. O período 
que se estende até a Se-
mana Santa, serve para 
relembrar os 40 dias em 
que Jesus Cristo passou 
no deserto e preparar a 
comunidade católica para 
a festa da Páscoa, quando 
é celebrada a ressurreição 
de Jesus. O dia será mar-

cado por uma missa, de 
acordo com a Arquidioce-
se da Paraíba.

A missa celebrada 
nesta quarta-feira, será 
realizada pelo Arcebispo 
do estado, Dom Manoel 
Delson, às 9 horas, na ca-
tedral, em João Pessoa.

Seguindo a tradição, 
o sacerdote põe a cinza 
na testa (ou na cabeça) do 
fiel e profere a passagem 
bíblica “Lembra-te que 
do pó viestes e ao pó re-
tornarás”. A ação faz parte 
do processo para que os 
cristãos relembrem que a 
vida na terra é passageira. 

Dom Manoel Delson expli-
ca que o ato remete ainda 
a remissão dos pecados. 
“Todo tempo é tempo para 
se arrepender dos peca-
dos, para uma conversão 
pessoal. A Igreja apenas 
propõe um período de in-
teriorização, de abstinên-
cias, de sacrifícios para 
que o Cristão consiga per-
ceber seus pecados, suas 
falhas e buscar ser uma 
pessoa melhor, um me-
lhor cristão... a conversão 
pessoal”, afirmou o Arce-
bispo.

A igreja orienta ain-
da, para o período, jejum 

e penitência que deve ser 
realizado com a intenção 
de mudança pessoal, a 
partir de comportamen-
tos vistos como errôneos. 
“Abster-se alguns alimen-
tos ou algumas práticas, 
por exemplo, são cami-
nhos de purificação espi-
ritual. A Igreja oferece as 
orientações. A confissão 
também faz-se necessá-
ria, para que o sacerdote 
possa ajudar o fiel à re-
tomar o caminho de uma 
vida livre de culpas e pe-
cados”, relembra Dom 
Delson.

A missa servirá ain-

da para o lançamento da 
Campanha da Fraternida-
de de 2021. Anualmente, 
a campanha visa unir as 
igrejas cristãs em prol de 
uma unidade para repen-
sar a vida humana. Neste 
ano, o tema da campanha 
é “Fraternidade e Diálogo: 
compromisso de amor” e 
o lema “Cristo é a nossa 
paz: do que era dividido, 
fez uma unidade”, trecho 
extraído da carta de São 
Paulo aos Efésios, capítu-
lo 2, versículo 12.

O objetivo é tentar 
pensar, avaliar a identi-
ficar os caminhos para 

que a polarização e das 
violências que marcam o 
mundo atual, a partir do 
amor disseminado por Je-
sus Cristo. 

“Todos os anos a Igre-
ja nos traz um convite à 
reflexão. Este ano vamos 
aprofundar na polariza-
ção dos discursos que não 
tem gerado bons frutos 
para a sociedade. Em tem-
pos de divisão e de radica-
lismos, a Igreja nos chama 
à fraternidade, à união. É 
o tempo propício para re-
fletirmos e contribuirmos 
com uma cultura de paz”, 
afirma Dom Delson.

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

Foto: Evandro Pereira

de. Justiça, Ministério Público 
e os diversos órgãos de fisca-
lização que estão trabalhando 
junto à Fundac”. 

Quem está em cumpri-
mento de medidas socioedu-
cativas têm acesso ao ensino 
escolar e cursos profissionali-
zantes. Há também turmas de 
jovens aprendizes que desen-
volvem uma espécie de estágio 
remunerado. Fábrica de produ-

tos de limpeza, padaria, teares 
-onde são produzidas mantas, 
fronhas e jogos americanos-, 
curso de eletricidade com 
energia comum e solar, oficinas 
de artes e sessões de cinema, 
entre outras atividades, co-
nhecimento que será essencial 
foram dos muros das unida-
des. “E estamos trabalhando 
na criação do programa para 
egressos. Estamos criando uma 

política de acompanhamento 
que poderá até fornecer uma 
bolsa, a depender do envolvi-
mento do egresso no projeto no 
qual poderão aderir de forma 
voluntária”, a meta é manter a 
assistência fora do sistema du-
rante os primeiros seis meses 
de liberdade. A intenção é de 
que esse suporte já possa ser 
oferecido no segundo semestre 
deste ano.

Renata Gomes e Vitória Maria passaram 
no concurso da Fundac e já estão trabalhando 

na instituição, contribuindo para a reintegração 
social de jovens infratores

Francisco José 
chicodocrato@gmail.com
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Cinema fantástico
Coordenado por paraibanos, a primeira edição da Mostra 
Fantacine de Rondônia será realizado em formato virtual 
no mês de abril. Página 12 Im
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Trabalho será lançado no final do mês e traz músicas inéditas do trio paraibano, além de outras em formato mais intimista

O retorno às apresen-
tações ao vivo pelo trio Os 
Eloquentes pode ser confe-
rido através da plataforma 
Sessões do Bunker, dos irmãos 
Christian e Antônio Ramalho. 
A gravação ao vivo aconteceu 
de seis músicas autorais da 
banda que estão sendo lan-
çadas aos poucos: a primeira, 
‘Histórias da Vida’, já pode ser 
conferida na íntegra no ca-
nal do YouTube do projeto. 
Esse lançamento represen-
ta a marca de uma nova fase 
para Cintia Peromnia (vocal 
e percussão), Bira Magalhães 
(vocal e percussão) e Felippe 
Francis (violão e direção mu-
sical), que continuam buscan-
do estratégias para ampliar 
e disseminar as mensagens 
positivas de suas canções.

A pandemia afastou o pú-
blico dos artistas, que tam-
bém foram afastados dos pal-
cos presenciais. A principal 
alternativa adotada foi atra-
vés de gravações audiovisuais 
e lançamentos de canções, 
no caso dos compositores e 
intérpretes. ‘Histórias da Vida’ 
foi escolhida pelo trio para 
iniciar os lançamentos pela 
plataforma, e integra as gra-
vações ocorridas no fim de 
janeiro. Os vídeos adiantam o 
próximo passo,  o lançamento 
do EP Os Eloquentes Acústi-
co, previsto para o final des-
te mês. “Serão duas músicas 
inéditas e duas que já foram 
gravadas em outros traba-
lhos, mas que agora ganham 
nova versão com o formato 
unplugged”, detalha Cíntia 
Peromnia. 

Entre as inéditas, estão 
‘Eu Sou’ e ‘Volte pra Mim’, 
que ganham uma linguagem 
ainda mais intimista. Os Elo-
quentes, assim como demais 
artistas, enfrenta uma fase 
difícil sem shows presenciais. 
Para lançamento do disco, en-
tretanto, há planos de show à 
distância com transmissão ao 
vivo pelas plataformas. “Ainda 
estamos definindo o local”, 
adianta Cíntia. Além de Os Elo-
quentes Acústico, o grupo deve 
lançar ainda singles como os 
já definidos ‘Raízes’ e ‘Todo 
Pensamento’, que serão gra-
vados em breve.

Nas plataformas digitais 
é possível ainda encontrar 
outros lançamentos do gru-
po, como ‘Vamos Unir’, em co-
memoração aos seis anos de 

existência, e ‘Peço que o amor 
possa nos curar’, em parceria 
com Lucy Alves e um sucesso 
de audições, de acordo com 
Cíntia. “Lucy me ligou para 
avisar que a música está sen-
do bastante ouvida lá fora, 
principalmente na Argenti-
na e Chile. Foi uma grande 
surpresa”, revela a vocalista, 
empolgada.

Por enquanto, as lives e 
lançamentos são o foco da ban-
da que alimenta a saudade dos 
palcos dia após dia, mas pesa 
as consequências diante da si-
tuação. “É um grande risco fa-
zermos shows agora. Estamos 
focando nos nossos projetos 
presenciais, em realizar um 
evento nosso mensalmente 
após a pandemia. Percebemos 
que as coisas estão tomando 
outras proporções”, comenta 
Peromnia.

Apesar de distantes dos 
palcos, a gravação para as 
Sessões do Bunker amenizam 
a saudade do público, que co-
bra mais shows. “Era algo que 
a gente queria muito fazer, 
mas nos preocupávamos com 
a segurança e higiene. Mas, 
para o músico, o maior ali-
mento é realmente o calor do 
público, o feedback, as palmas, 
os gritos, a energia que a gen-
te troca na hora é o que nos 
move. Com o distanciamen-
to físico, acaba se tornando 
algo mais frio. Mas foi muito 
marcante e muito bonito. Foi 
importante para a gente rever 
algumas coisas. Agora é o nos-
so momento para escrever a 
nossa própria história”. Além 
de Os Eloquentes Acústico, os 
artistas pretendem lançar 
ainda neste ano o álbum A 
Mensagem, mas ainda sem 
data definida.

Embora receosos, Os Elo-
quentes têm na agenda apre-
sentações planejadas em São 
Paulo e Brasília por volta do 
mês de julho. “Fechamos um 
contrato em São Paulo, esta-
mos conversando também 
com o pessoal do Festival de 
Jazz de Montreux. Não sabe-
mos ainda como estaremos 
em relação à pandemia, às 
vacinas, mas é um pessoal que 
trabalha com bastante ante-
cedência. Além disso, tam-
bém estamos pensando em 
nos apresentar em Mônaco”, 
enumera Cíntia, preparando-
se para a possibilidade de ir 
para a Suíça novamente. O trio 
se apresentou na edição do 
Festival de Jazz de Montreux, 
em junho de 2019.

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Banda Os Eloquentes produz 
novo disco em versão acústica

Através do QR Code acima, 
acesse a ‘Sessão do Bunker’ 

de ‘Histórias da Vida’

Foto: Max Brito/Divulgação
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‘Eu Sou’ e ‘Volte pra Mim’ são as canções inéditas que farão parte do novo EP

Além de ‘Os Eloquentes Acústico’, o 
grupo deve lançar ainda singles como 
‘Raízes’ e ‘Todo Pensamento’, projetos 

que serão gravados em breve

Na coapresentação do ‘Tabajara em Revista’, 
cantora fala sobre a repaginação do programa

Graduada em Turismo, a 
cantora e percussionista Cíntia 
Peromnia trabalhou na área de 
produção em diferentes locais 
antes de mergulhar na pro-
dução voltada para as artes. 
Atualmente, em paralelo 
ao grupo Os Eloquentes, 
a artista também trabalha 
como apresentadora na 
Rádio Tabajara.

Antes da crise sanitá-
ria, ela comandava com 
Val Donato o projeto ‘Pal-
co Tabajara’, que recebia 
semanalmente bandas lo-
cais de diferentes gêneros, 
ampliando a visibilidade e 
reflexões sobre o que está 
sendo feito na Paraíba. 
Agora, ela assume o posto 
com o cantor e compositor 
Adeildo Vieira no Tabajara 
em Revista. O programa 
é transmitido ao vivo pela 
Rádio Tabajara (105.5 FM) 
e tem uma hora de dura-
ção, entre as 14h e 15h de 
segunda a sexta-feira, con-
tando com participações de 
artistas paraibanos, onde 
eles trocam ideias com os 
apresentadores sobre os 
trabalhos que estão desen-
volvendo no momento.

“Faz dois anos que tra-
balho com Adeildo no progra-
ma, sendo o primeiro ano como 
produtora. Durante a pandemia, 
a gente precisou se reinventar e 
assim nasceu o quadro chamado 

‘Contando a Canção’, em que a 
gente convidava os artistas para 
contar histórias sobre cinco com-
posições próprias. Assim surgiram 
histórias hilárias e participação de 
artistas maravilhosos, como Chico 

César, Lucy Alves e Zé Catimba. 
A gente contemplou mais de 
600 músicas com suas histórias 
contadas, o que foi um exce-
lente resultado e um orgulho”, 

explica Peromnia, que continuou 
explorando outras possibilidades 
dentro do programa. 

“Para este ano, a gente trouxe 
um novo formato. Um programa 
totalmente repaginado, agora 

conta com vários quadros 
diferentes, temos ‘Dicas de 
Leitura’ com William Costa, 
‘De Olho na Tela’, no qual a 
gente movimenta a cena do 
cinema com realizadores, 
produtores e cinéfilos, e 
trouxemos também o ‘Mi-
nha História em Canção’, 
em que um ouvinte manda 
a história que culmina na 
música de um artista parai-
bano, aproximando-o do 
compositor”, exemplifica a 
apresentadora.

Cíntia Peromnia enume-
ra ainda outros dois quadros: 
‘Hoje eu sou mais tu’, no 
qual um artista menciona a 
música de outro paraibano 
e a indica justificando a ad-
miração; e ‘O que você está 
aprontando?’, dedicado às 
novidades de lançamentos, 
shows e projetos dos artis-
tas locais. “É uma revista 
cultural”, completa a apre-
sentadora, que reflete com 
a experiência um ganho 
pessoal e profissional. “Estou 

aprendendo bastante. Adeildo é 
um mestre e beber da fonte dele 
tem feito de mim uma melhor lo-
cutora, tem sido um aprendizado 
muito importante para mim”. 

Foto: Marcos Russo

Cíntia Peromnia: na pandemia, o programa precisou se reinventar



Cultura

O cineasta Carlos Salda-
nha, brasileiro que carrega 
no currículo de diretor ani-
mações da 20th Century Fox 
como A Era do Gelo, Rio e O 
Touro Ferdinando, aceitou 
um novo desafio live action 
e partiu numa missão para 
dar vida a figuras de crendi-
ces brasileiras. Saci-Pererê, 
Curupira, Iara, Boto Cor-de
-rosa, Tutu Marambá e a Cuca 
aparecem como personagens 
de Cidade Invisível, mais nova 
série brasileira de ficção. On-
tem nessa mesma página, o 
amigo André Cananéa escre-
veu sobre esta produção ori-
ginal Netflix. Como sempre, 
recomendo a leitura e te con-
vido agora para me acompanhar por uma outra ótica sobre o 
mesmo conteúdo. 

Era noite de São João quando um incêndio acomete a 
mata que circula a pequena comunidade ribeirinha do Toré, 
no Rio de Janeiro. Gabriela (Julia Konrad), uma ativista e pro-
tetora da comunidade, entra na floresta para salvar a peque-
na filha Luna (Manuela Dieguez) e acaba morrendo de forma 
misteriosa. A trama se desenrola quando o policial ambiental 
Eric (Marco Pigossi), marido de Gabriela e pai de Luna, vai 
investigar a morte de sua esposa. Situações inexplicáveis co-
meçam a se desenrolar e logo ele percebe que está vivendo ao 
lado de entidades da cultura brasileira. 

O autor britânico Neil Gaiman, em muitos de seus contos 
e romances, coloca personagens advindos de crenças diver-
sas como habitantes do planeta Terra ao lado de nós, pobres 
mortais. Outras dez obras, de autores e autoras diferentes, 
que usam o mesmo mote devem ter aparecido na sua cabe-
ça agora. Gaiman não é nem de longe o precursor desse viés 
ficcional, mas é difícil não comparar Cidade Invisível com a 
adaptação de Deuses Americanos para o Amazon Prime Video, 
tanto no que tange a direção, quanto no tocante à fotografia 
e à direção de arte. Na disputa entre as duas, Cidade Invisível, 
diferente de Deuses Americanos, me deixou na expectativa por 
uma segunda temporada. 

A série brasileira traz efeitos gráficos belíssimos, com 
transições marcantes como as asas da mariposa que se trans-
formam nos olhos da Cuca (Alessandra Negrini), o furacão 
do Saci-Pererê (Wesley Guimarães) ou a magnífica figura de 
Iberê, o Curupira (Fábio Lago). A produção, porém, peca em 
alguns aspectos técnicos e argumentativos. Na parte técnica, 
existem cortes bruscos entre inúmeras cenas que impossibi-
litam a criação de uma atmosfera que está começando a ser 
proposta no momento. Duas ou três vezes, o corte é tão grave 

que acontece antes mesmo de 
uma frase terminar. A dire-
ção também não favoreceu a 
atuação de boa parte do elen-
co, até mesmo de Alessandra 
Negrini, um dos nomes mais 
destacados do casting. Os 
personagens secundários, na 
verdade, roubam a cena: Vic-
tor Sparapane (Boto), Jéssica 
Córes (Iara) e Fábio Lago, em 
minha opinião, são dos mais 
convincentes da série.

A produção é ambien-
tada no Rio de Janeiro e aí 
mora uma das questões que 
me incomodou na série. Por 
trazer figuras de crenças em 
sua maioria indígenas, a his-
tória ficaria ainda mais rica 

se fosse ambientada no Norte do país. Isso traria um ele-
mento diferente, saindo do lugar comum do Rio de Janeiro 
“Brasil para gringo ver”, usufruindo, ao mesmo tempo, de 
cenários esquecidos em nossas produções audiovisuais e 
apoiando a economia local. Belém do Pará, por exemplo, é 
uma cidade composta da faceta urbana e da rural tal qual 
aparece na série, mas que poderia ser palco, ainda, de críti-
cas ao desmatamento protagonizado por grileiros e as dis-
putas por terras indígenas. 

Saldanha fez gol quando trouxe personagens de dife-
rentes etnias para representar as entidades brasileiras, po-
rém errou ao escalar um ator não indígena para interpretar 
o Curupira. Já disse previamente aqui no texto: Fábio Largo 
foi maravilhoso no papel. Porém, a crítica não é direcionada 
a ele. Simplesmente não faz sentido na narrativa, assim como 
não fez quando Tom Cruise protagonizou O Último Samurai 
ou Jake Gyllenhaal fez o papel principal em Príncipe da Pérsia. 
Quando a raça é elemento descartável na história, não há mo-
tivo para problemática. O jogo muda quando a única persona-
gem indígena da trama é a esposa do Curupira e ela não tem 
uma fala sequer no minúsculo tempo de tela. 

Minha vida toda, encarei Saci-Pererê e outros perso-
nagens como folclore brasileiro. Mas foi lendo o que par-
te da comunidade indígena teve a dizer sobre a série que 
aprendi e entendi que “folclore” é um termo bastante colo-
nizador, afinal, essas entidades são crenças para uma boa 
parte da população (como é para o personagem de José 
Dumont na série). 

Cidade Invisível merece uma segunda temporada, sem 
dúvidas, e estou ansiosa por ela. Torço para que a produção, 
que já de imediato alcançou o público internacional, venha 
com novos episódios com um tiquinho mais de identidade 
brasileira – só assim é possível nossa identificação.
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Eu ESCREVO / para criar / Um MUNDO / no qual / Possa 
VIVER. / Procuro CRIAR / um mundo / como se cria / um DETER-
MINADO / Clima, / Uma atmosfera / Onde eu pudesse respirar.

(Palavras de Anayde Beiriz, impressas em camiseta di-
vulgada durante o evento da Flibo – a Feira Literária de Bo-
queirão, que a homenageou).

Em fins dos anos 1980, fui com a família morar no Rio 
de Janeiro, acompanhando meu marido que estava fazendo 
pós-graduação na UFRJ. Instalamo-nos num pequeno apar-
tamento, bem aprazível na Rua Maria Eugênia, no bairro do 
Humaitá. Era pequeno, mas muito bem localizado. E, mais 
importante: a proprietária do imóvel tinha deixado a sua bi-
blioteca acomodada num quartinho de fundos. Poder explo-
rar aquele tesouro à vontade era um privilégio com o qual 
não contara. Lembro bem que, logo de cara, fui atraída por 
um título que tinha tudo a ver com meus interesses: Revolta 
e Revolução, Cinquenta Anos Depois , de José Joffily (RJ Paz 
& Terra, 1979). Este livro, além de Anayde Beiriz, Paixão e 
Morte na Revolução de 30, do mesmo autor, também serviu 
de base para o filme da diretora Tizuko Yamazaki, Parahyba 
Mulher Macho, sobre os fatos que deflagaram a Revolução de 
30 na Paraíba. Esse filme escandalizou a família de Anayde 
e toda a Paraíba conservadora, por conter cenas de sexo ar-
dentes, que não condiziam com a moral vigente da época em 
que Anayde vivera. A família fez tudo para tirar o filme de 
circulação (sem sucesso) por achá-lo impróprio e denigrir a 
memória da professorinha paraibana, falecida no auge dos 
acontecimentos que deflagraram a Revolução de 1930. Mais 
uma vez, Anayde causava um escândalo sexual. Paulo Vieira 
também foi vítima de pressões para suprimir o seu texto. 
Foi aí que  Anayde Beiriz, até então uma desconhecida, nas-
ceu para mim. Desde então, passei a me interessar por ela, 
uma mulher rebelde, à frente do seu tempo, que ousou desa-
fiar os costumes da sua época e pagou com a própria vida, 
por essa rebeldia. A partir do livro de Joffily, muitas outras 
obras surgiram em torno do fato histórico com um sabor pi-
cante de romantismo e escândalo sexual. 

Paulo Vieira, professor e dramaturgo paraibano, tam-
bém debruçou-se sobre a vida de Anayde e retratou-a como 
uma heroína trágica, da mesma estirpe das heroínas trági-
cas de Shakespeare, como, por exemplo, Julieta. Esta teoria 
defendida pelo autor está contida na introdução do seu livro 
A Escravidão do Amor (Editora UFPB, 2013). Anterior a este 
texto, Paulo já havia escrito e encenado a peça Anayde, que 
tive a oportunidade e o prazer de assistir, em sua estreia em 
João Pessoa. Durante alguns anos, a personagem nos encan-
tou e povoou a imaginação paraibana, pela sua força dramá-
tica e trágica, fazendo-nos pensar no destino daquela jovem 
nascida numa época e num lugar onde a versão masculina 
dos fatos era a única que prevalecia e à qual a jovem pro-
fessorinha não conseguia se adequar. Isso ela já constatara 
desde o seu primeiro relacionamento amoroso, com o jovem 
Heriberto Paiva, de quem fora noiva e de quem se afastara ao 
descobrir o abismo de preconceitos que os separava. O relato 
desse romance, com ardente e constante troca de cartas, foi 
cuidadosamente narrado no livro do médico Marcos Aranha, 
A pantera dos olhos dormentes, publicado em 2015 e o retrato 
que Aranha pinta de Heriberto não é dos mais elogiosos. Ele 
emerge do relato como um homem pouco firme e corajoso, 
preso às convenções de uma sociedade estreita, conservado-
ra e pequeno burguesa. Tudo que Anayde desprezava.

O livro de Paulo Vieira me encantou sobremaneira, 
principalmente pela sua esclarecedora introdução de A Es-
cravidão do Amor, na qual o autor expande seu conceito de 
tragédia, aplicando-o à sua protagonista, Anayde, que, diga-
se de passagem, em 1992, foi apaixonadamente representa-
da pela jovem atriz Ana Luisa Camino. O advogado João Dan-
tas foi representado por Roberto Cartaxo e o elenco contava 
ainda com outros grandes nomes do teatro paraibano como 
Tião Braga (fazendo Alves), Melânea Silveira (que fazia Lia). 
A direção geral foi do veterano ator e diretor Fernando Tei-
xeira, o cenário ficou por conta de Tarcísio Navarro Burity; 
a iluminação ficou com Jorge Bweris e a música foi assinada 
por Eli-Eri e Odair Salgueiro. Uma plêiade de feras, alguns 
deles já ausentes deste plano terreno. 

A montagem percorreu vários estados e conquistou 
vários prêmios em festivais de teatro pelo Brasil inteiro. Em 
1992, na 18ª Mostra Nacional de Teatro de Campina Grande, 
conquistou o prêmio de Melhor Texto Original, Ana Luisa Ca-
mino conquistou o de Melhor Atriz, Tião Braga o de Melhor 
Ator Coadjuvante, além de Melhor Música e Cenografia.

Ainda conquistou vários outros prêmios no Festival Na-
cional de Teatro, em Ponta Grossa (PR), em 1992, e em 1993, 
no Festival Nacional de Teatro de Dança, em João Pessoa. 

Finalizando esta temporada de sucessos e premiações, 
ainda houve o 1º Festival de Teatro de Guaramiranga (CE), 
em 1993, onde conquistou os prêmios de Melhor Texto Ori-
ginal, Melhor Atriz  Coadjuvante (Melânea Silveira) e Melhor 
Ator Coadjuvante (Tião Braga).

Precisamos retomar Anayde? Acho que precisamos de 
uma sacudida nos nossos palcos, para  afastar o mofo e a afa-
sia que parece nos emudecer.

Amor e ódio na 
Parahyba em 1930

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

‘Folia em Casa’: responsabilidade, 
consciência e alegria

Neste ano, a Casa de Zé convidou 
seus mais chegados para uma folia di-
ferente, em casa, aglomerando virtual-
mente e com responsabilidade. 

A melancolia da impossibilidade 
do encontro físico, do suor escorren-
do pelo corpo e da preocupação com 
a fila do banheiro químico, não tirou 
a força da alegria que o Carnaval traz. 
Ainda que contida, reclusa aos blocos 
dos cômodos das residências, a ‘Folia 
de Casa’ estimulou o resgate e a cone-
xão que nos move, essa criatividade 
de viver a vida e resistir aos obstácu-
los, que não cabe nos códigos binários, 
nem se explica num samba enredo, 
mas se vê nas avenidas. 

Na segunda e terça de Carnaval, sob 
a coordenação do professor Carmélio 
Reynaldo, a Casa de Zé promoveu dois 
bate-papos. No primeiro dia do evento, 
homenageamos o namoradeiro da folia, 
amante do Carnaval e da alegria, Wills 
Leal, amigo do nosso patrono, o escritor-
José Américo. O poeta Raniery Abrantes 
declamou um poema que encheu de 
orgulho a irmã do homenageado, a pro-
fessora Ana Leal, que compartilhou com 
o público detalhes inspiradores da vida 
do jornalista e escritor. 

Registros fotográficos do acervo 
de Wills encantaram a todos no es-
quenta do encontro e as pinceladas do 
artista Tônio abrilhantaram a Galeria 
‘Gente de Casa’, com um quadro de 
Wills Leal, que dará suporte artístico 
para essa memória de folia e cultura 
que Wills nos deixou como legado.

No bate-papo da última segunda-
feira (dia 15), a produtora cultural Ana 
Gondim, o jornalista Walter Santos e o 
presidente da Liga Carnavalesca de João 
Pessoa, Pedro Cândido, nos fizeram sen-
tir saudades do que não tivemos. O papo 
alavancou uma mescla de sentimentos 
sobre nossa identidade cultural e os 
desafios da indústria cultural em torno 
do Carnaval Tradição. Há um lamento 
generalizado pelo vazio das ladeiras do 
nosso centro histórico, mas também es-
perança, por mais união e valorização 
pública e privada em torno do nosso 
singular festejo popular.

Imunizados, voltaremos às ruas 
dos bairros, do rio ao mar, para celebrar 
a alegria na avenida, bater as asas e voar 

com as muriçocas, aterrissar e dançar 
com as Ala Ursas, ao som das orques-
tras, admirando a inventividade dos ar-
tistas e carnavalescos. 

E, por falar em inventividade, a 
musicalidade foi o tema de ontem (dia 
16). Acompanhado do Mestre Fuba, 
Maestro Chiquito, Rui Leitão e Sílvio 
Osias, o jornalista Carmélio Reynaldo 
comandou a festa, animando as resi-
dências de quem se conectou com os 
salões virtuais da Casa de Zé.

Em breve, todos nós voltaremos a 
ser um grãozinho no mar de gente da 
avenida, mas hoje sejamos um mar de 
gente responsável. Que este ano o en-
contro da nossa “nova consciência” seja 
pelo respeito às novas normas sociais 
e esperança por mãos dadas no futuro, 
para celebrar e valorizar, ainda mais, o 
Carnaval na Paraíba. 

Para todas as trabalhadoras e tra-
balhadores do Carnaval Tradição, que 
tira das goelas e da alma a energia vital 
que move essa herança cultural festiva. 
No ouvido, Folião Ausente, de Mestre 
Sivuca. Na cuca, o compromisso de não 
ajudar o vírus a se propagar. E no co-
ração, a expectativa pela vacinação de 
toda a Paraíba. Aqui o bracinho já está 
preparado. E o seu? 

Ana Paula Brito  Em breve, todos nós voltaremos 
a ser um grãozinho no mar de gente 
da avenida, mas hoje sejamos um 
mar de gente responsável  

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

‘Cidade Invisível’ leva cultura 
popular ao ‘mainstream’

Foto: Divulgação

Série brasileira do cineasta Carlos Saldanha traz efeitos gráficos belíssimos



Cultura

Nesta quarta-feira, a Funda-
ção Espaço Cultural da Paraíba traz 
uma nova edição do programa ‘De 
Repente na Rede’, que será dedicada 
ao jovem pernambucano João Lídio, 
que representa a nova geração dedi-
cada à cantoria. A exibição acontece 
às 19h, no canal do Youtube da Fu-
nesc (/funescpbgov), com apresen-
tação de Iponax Vila Nova.

Aos 30 anos, João Lídio já conta 
com 12 anos de carreira e represen-
ta as gerações mais novas do repen-
te. Nascido em Sertânia (PE), mas 
atualmente residente em Caruaru 
(PE), o talento do cantador deve ser 
retratado como destaque por Ipo-
nax, que traçará sua trajetória ar-
tística e mencionará alguns versos 
do pernambucano. “Ele está sendo 
mostrado no ‘De Repente na Rede’ 
porque tem talento. Já é um desta-
que, tem uma voz bonita, canta mui-
to bem. Algo interessante é que ele 
não tem histórico de repentistas na 
família. Seu pai, José Lenildo, é lu-
thier e é quem fabrica as violas que 
ele usa”, destaca o apresentador do 
projeto. “Ele já está se apresentan-
do em grandes festivais”.

Lídio já se apresentou no ‘De 
Repente no Espaço’, a versão pre-
sencial que era realizada no Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em João 
Pessoa, antes da pandemia. Era reali-
zada gratuitamente uma vez por mês 
e contava com apresentações ao vivo 
de repentistas homenageados. Atual-
mente, a versão virtual é apresenta-
da semanalmente e ganha, em cada 
edição, um homenageado diferente 
em formato de vídeo.

O ‘De Repente na Rede’ continua 
durante 2021 como uma ferramen-
ta de consulta para pesquisadores e 
entusiastas do gênero que desejam 
conhecer mais sobre a cultura po-
pular disseminada pelos cantadores. 
O programa funciona como uma es-
pécie de arquivo com informações 
pesquisadas e conferidas por Iponax 
Vila Nova, como filiação, local onde o 
artista nasceu, além de sua origem e  
trajetória na arte.

‘De Repente na Rede’

Programa mostra nova 
geração de cantadores
Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br
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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.

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

Waldomiro, desde quando entrou para escola, já dava 
sinais de que  não iria crescer muito. E não cresceu. Por 
isso é que Waldomiro foi rebaixado para Mirinho, e Miri-
nho ficou até hoje e pelo jeito vai ser assim para sempre.

Não bastasse essa miudeza de tamanho, Mirinho era 
esteticamente prejudicado. Antes diríamos que era feio 
de dar dó, mas a patrulha do politicamente correto está 
aí para não permitir dizermos que nosso amigo além de 
baixinho era absolutamente desprovido de encantos.

Quem acredita que já estivemos presentes em vidas 
passadas, irá supor que Mirinho andou aprontando em 
encarnações anteriores e está nesta para pagar o que fez 
naquelas. tanto que, além do que já mencionamos, nosso 
camaradinha era gago. Então, é  de se imaginar que es-
taria por aqui pagando as dívidas que deixou para trás. 
Pensem: não é  qualquer cristão que é capaz de suportar 
o sofrimento de ser baixinho, feio e gago! Menos Mirinho.

Mirinho sempre foi um otimista de carteirinha. Com 
ele não tinha tempo ruim. Estudou, se formou em Contabi-
lidade e foi tocando a vida, agarrando-se às oportunidades 
que iam aparecendo. Nunca nada que lhe permitisse viver 
nababescamente, mas ia sobrevivendo. Se era gago no fa-
lar, não gaguejava para pensar. Mirinho era esperto. 

Nem a gagueira impediu que encontrasse a outra 
metade da sua laranja: Glorinha! Pois Waldomiro e Ma-
ria da Glória juntaram os panos e dessa união vieram 
três maricotinhas puxadas à mãe, pois eram graciosas e 
fluentes na fala. Já desconfiaram que Glorinha era boni-
ta. E era. Regulava na estatura com Mirinho, mas era um 
bibelô e cheia de simpatia. Ninguém imagina como é que 
Mirinho conquistou aquela belezura toda, pelo menos a 
declaração de amor deve ter demorado mais do que se 
esperava porque velocidade não era o que poderia se es-
perar numa conversa de Mirinho.

Iam levando a vida. Glorinha ancorada num em-
prego público do  estado (dissemos emprego e não, tra-
balho) e Mirinho por sua vez montou um escritório de 
contabilidade que vivia às moscas porque clientes não 
tinham muita paciência para ouvir as explicações do 
nosso contabilista. Nem imaginam o sufoco que era para 
ele pronunciar  palavras tão simples como alíquota, pas-
sivo, débito depreciação, balancete. Uma frase completa 
era uma eternidade. tentou colocar auxiliares na sua 
microempresa, mas não dava certo porque caiam na 
gargalhada quando Mirinho lhes dava uma ordem qual-
quer. Nessas horas nosso baixinho se irritava e então, 
era que a fala travava mesmo e da outra parte é que as 
gargalhadas não podiam ser contidas.

Desanimado resolveu mudar de vida; ou melhor, 
de atividade. Resolveu fazer de sua gagueira não mais 
um entrave, mas uma virtude capaz de lhe trazer divi-
dendos, vulgo dinheiro.

E o que fez Mirinho? Fechou o escritório e foi ser 
autônomo.

Nos tempos de Mirinho, não havia Internet, e li-
vros, principalmente coleções, eram vendidas de porta 
em porta como se vende ainda hoje Avon ou cosméticos 
da Jequiti. Vendiam-se obras completas de Machado de 
Assis, Graciliano Ramos, Monteiro Lobato e muitos dos 
nossos clássicos, como também coleções como tesouro 
da Juventude e até Receitas de Dona Benta, mas o forte 
mesmo eram as enciclopédias, como a Barsa, a Mérito, a 
Delta Larousse e a Britânica.  Foi aí que Mirinho viu sua 
oportunidade: ia vender enciclopédias.

Caro leitor e estimada leitora, não riam. Já disse que 
Mirinho era esperto. tão ardiloso era que conseguiu o 
emprego e muito ligeiro ganhou prêmios, comissões e re-
conhecimento pelo seu desempenho. Expliquemos.

Através de algum vendedor chegou ao representan-
te de uma dessas enciclopédias mencionadas linhas atrás 
e apresentou sua candidatura. Seu pedido foi recusado. 
Onde já se viu um gago vender enciclopédias? 

– Meu amigo, não vai dar. Você me desculpe é... – 
nem o gerente terminou e Mirinho dessa vez, sem ga-
guejar, completou a frase.

– Gago.
– Isso mesmo o senhor não consegue falar direito, 

como vai convencer um cliente?
Para encurtar a história, nosso baixinho pediu 

uma oportunidade. Insistiu, insistiu (imaginem um 
gago insistindo!). Queria  um só dia de experiência. Um 
dia só. Se mostrasse que era capaz que o contratassem 
e se não, nem viria de volta.

– Se é assim... – o gerente topou o desafio – vamos 
fazer essa experiência. Nosso melhor vendedor na sema-
na que passou vendeu três. Isso mesmo só três. Vamos 
ver se o senhor consegue vender pelo menos uma.

Mirinho foi à luta. No final da tarde apareceu com 
o bloco de pedidos. Havia vendido dez! Isso mesmo: dez 
em um só dia! Nunca alguém conseguira esse feito, um 
recorde. O gerente não acreditava.

– Como o senhor conseguiu? Está contratado com 
um fixo e mais comissão. Contrato o senhor, mas antes 
vai me explicar como conseguiu.

Vou transcrever aqui a explicação sem as gagueja-
das do nosso herói. Eis a explicação de Mirinho:

– É o seguinte: eu mostro que a enciclopédia tem vinte 
e oito volumes, cada um com mais de quinhentas páginas 
num total de mais de setenta mil  verbetes. Depois leio os 
cinco primeiros verbetes e pergunto ao cliente: você quer 
que eu leia o que falta ou prefere comprar?

Astúcias de Mirinho 

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Ator chileno Pedro Pascal (no centro) encarna o empresário inescrupuloso em ‘Mulher-Maravilha 1984’

Foto: Divulgação

Edição virtual de hoje traz os 12 
anos de estrada do repentista 
pernambucano João Lídio

Foto: Diogenes Barbosa/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse a Funesc no YouTube
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Coordenado por paraibanos, festival de cinema fantástico de Rondônia ocorrerá em formato virtual

No período de 20 a 26 de abril, 
os paraibanos João Paulo Palitot 
e Virgínia Duan coordenarão a 1ª 
Mostra de Cinema Fantástico de 
Rondônia, que será realizada gratui-
tamente, em formato on-line.

Além da exibição de filmes 
apenas em curta-metragem, a pro-
gramação do evento – que não tem 
caráter competitivo e conta com re-
cursos da Lei Aldir Blanc – inclui ou-
tras atividades, a exemplo de mas-
terclass sobre o tema “Produção de 
Cinema Fantástico no Brasil” e uma 
oficina a respeito de crítica cinema-
tográfica. As inscrições vão estar 
abertas até o dia 28 deste mês, atra-
vés do oficial site do evento (www.
fantacine.com.br), pelo qual deverá 
ocorrer a transmissão remota gra-
tuita para o público. 

“O nosso objetivo é difundir o ci-
nema fantástico, sobretudo no Norte, 
onde não tem tanta produção. Mas 
interessados de outras regiões do país 
também poderão participar da Fanta-
cine, que oferecerá duas horas diárias 

de programação, mas ficará disponibi-
lizado para ser assistido em qualquer 
outro horário pelo público”, disse o 
cineasta paraibano João Paulo Palitot, 
que com sua esposa, Virgínia Duan, 
são os diretores-gerais e produtores 
executivos da Mostra. “Por filmes fan-
tásticos consideramos produções que 
possuam características que rompam 
a barreira da naturalidade e da reali-
dade, o que inclui os gêneros de ficção 
científica, thriller, suspense, fantasia e 
terror”, observou ele, que exerce, por 
concurso, o cargo de técnico audio-
visual da Assembleia Legislativa de 
Rondônia, na capital do Estado, Porto 
Velho, onde está radicado 
há um ano e meio. 

João Paulo Palitot 
informou que a oficina 
sobre crítica cinema-
tográfica será reali-
zada dias 20 e 21 de 
abril, das 19h às 22h. 
As ministrantes serão 
a crítica de cinema e 
pesquisadora Isabel 
Wittmann e Stephania 
Amaral, integrante do 
site Feito por Elas, pro-

jeto que discute trabalhos de mu-
lheres no audiovisual. O objetivo da 
oficina é fornecer referencial teórico 
sobre crítica, o aspecto histórico so-
bre o cinema de gênero e atividades 
práticas, com o objetivo de que os 
participantes possam exercitar o 
olhar crítico dentro desse recorte e, 
assim, vislumbrar e praticar a pro-
dução textual crítica.

Já a atividade de masterclass 
sobre “Produção de Cinema Fantás-
tico no Brasil” vai ocorrer em 22 de 
abril, das 19h às 22h. Quem vai mi-
nistrar é o cineasta Rodrigo Aragão 
e o objetivo da atividade é oferecer, 

aos participantes, possibilidades de 
realizar produções de filmes de gê-
nero fantástico de baixo orçamen-
to. Na ocasião, compartilhará dicas 
criativas para planejamento e téc-
nicas desenvolvidas por ele mesmo, 
durante a realização dos seus lon-
gas-metragens.

Palitot ainda informou que na 
curadoria da Fantacine estão mais 
três paraibanos: dois integram a 
curadoria, que são o cineasta e dire-
tor do Cine Bangüê Gian Orsini e Ian 
Abé, um dos fundadores da produto-
ra especializada em cinema de gêne-
ro, a Vermelho Profundo. A terceira 

integrante é  a rondo-
niense Betânia Avelar. 
O outro participante 
da Paraíba é o desig-
ner gráfico e ilustrador 
Igor Tadeu, que criou 
a arte do cartaz do 
evento. O diretor-geral 
disse que seu projeto 
é continuar realizando 
a mostra anualmente, 
não importando onde, 
eventualmente, esteja 
residindo. 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Mostra Fantacine realiza 
primeira edição em abril
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Mostra Fantacine

Além da Mostra Fantacine, João 
Paulo Palitot informou que está com 
projeto de criação de roteiro aprova-
do pela Lei Aldir Blanc do Governo 
de Rondônia. Ele vai escrever a tra-
ma do thriller de curta-metragem 
intitulado O Arlequim. Sua esposa, 
Virgínia Duan, pela mesma Lei, con-
seguiu aprovação para o roteiro do 
curta de suspense O Inferno Verde. O 
realizador disse que iniciou o traba-
lho de pesquisa e espera obter, pos-
teriormente, financiamento por lei 
de incentivo para a filmagem, o que 
pode acontecer até 2023.

Cineasta João Paulo Palitot (E) e sua esposa, a produtora cultural 
Virgínia Duan (D), ocupam os cargos de diretores-gerais e produtores 
executivos da mostra (cartaz acima feito pelo paraibano Igor Tadeu), 
que se encontra com as inscrições abertas até o próximo dia 28

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação

embro hoje de 1968. Não es-
tamos em maio, muito me-
nos em 1968. No entanto, os 
recentes acontecimentos de 

protestos nas Américas, na Europa, na 
Ásia e na África, fazem-me lembrar onde 
estava e o que fazia em maio de 1968. 
       Afinal, serão completados, em maio, 
53 anos e eu tinha 22 de idade. Tinha 
feito a música ‘Giramulher’ (“se são 
quatro os soldados, se são nove os ma-
rinheiros...”). 
       Em parceria com meu irmão Fernan-
do, foi naquele maio que lancei ‘Giramu-
lher’, no 2º Festival Paraibano da MPB, 
promovido por Expedito Gomes através 
da Sociedade Cultural de João Pessoa.
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     Em 1968, a violência armada matou três ma-
nifestantes, nos primeiros meses do ano, mas 
não conseguiu impedir que os estudantes pro-
testassem contra a ditadura militar, que já che-
gara a quatro anos de duração. 
       Naquela época, o restaurante Calabouço, no 
Rio de Janeiro, era um dos principais focos da 
resistência estudantil contra a ditadura militar. 

Que novamente grandes protestos saiam da França?

Foi lá que o estudante secundarista Edson Luís, 
nascido em Belém do Pará, foi morto com um 
tiro da Polícia Militar. Por causa de sua morte, 
houve a histórica Passeata dos 100 Mil, na Ave-
nida Rio Branco. 
          Eu estava, então, com o saudoso cineasta 
Manfredo Caldas na Rodoviária do Recife, num 
restaurante. Lá soubemos do que se passava. 
Em tempo: o enterro de Edson Luís é trecho do 
filme Jango, de Silvio Tendler.

L         Fiquei pen-
sando nessas 
coisas desde 
a metade de 
2015 depois 
de passar dois 
dias hospita-
lizado. Enfim, 
tive início de 
um enfarte. A 
sorte foi que eu 
estava num táxi 
e somente a um 
quarteirão an-
tes do Hospital 
Dom Rodrigo, 
quase centro da 
cidade. Saí do 
hospital e nun-

ca mais tive problemas cardiológicos, apesar 
de usar dois stents.
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       Os saudosistas do maio de 1968 o veem 
como um momento memorável na história da 
liberdade e dos direitos humanos.           
    O símbolo unificador dos protestos foi O Li-

vro Vermelho de Mao Tsé-Tung e sua inspiração ime-
diata na Revolução Cultural Chinesa, iniciada dois 
anos antes, em que o governo de Pequim usava mas-
sas de jovens enraivecidos como “tropa de choque” 
para perseguir, humilhar, torturar e matar milhares 
de adversários do regime.
    Alguns filósofos e historiadores afirmaram que 
esse evento foi um dos mais importantes e signi-
ficativos do século 20, porque não se deveu a uma 
camada restrita da população, como trabalhadores 
e camponeses – que eram maioria –, mas a uma in-
surreição popular que superou barreiras étnicas, 
culturais, de idade e de classe.
      Além disso, teve intrínsecas ligações com os aconte-
cimentos do pós-guerra e  com os da Guerra Fria.
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     Mesmo sem alcançar algum tipo de conquista objeti-
va, o movimento de maio de 68 indicou uma mudança 
de comportamentos.
    As artes, a filosofia e as relações afetivas seriam o 
espaço de ação de um mundo marcado por mudanças. 
Não pode-se limitar precisamente o quanto o mundo 
modificou a partir de então. No entanto, pode-se re-
fletir qual o lugar que a rebeldia e o vigor das ideias 
ocupam em uma sociedade sistematicamente taxada 
de consumista e individualista.
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Efraim Filho vai reunir bancada do seu partido para firmar posicionamento, e Frei Anastácio aponta armamento de milícias

O líder da bancada do 
Democratas (DEM) na Câma-
ra Federal, deputado federal 
Efraim Filho, disse ontem 
que ainda não tem posição 
firmada sobre o decreto de 
mais flexibilização no porte 
de armas assinado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), e que só vai definir 
posição sobre o tema depois 
de reunir a bancada do parti-
do, a partir desta quinta-feira 
(18).

“O assunto é bastante 
polêmico, há pensamentos 
divergentes na bancada e 
prefiro aguardar mais um 
pouco”, afirmou Efraim Fi-
lho, ao explicar que “há uma 
tendência favorável da parte 
de parlamentares que repre-
sentam o agronegócio, e uma 
reação contrária manifestada 
por deputados evangélicos, 
e que tais divergências vão 
exigir mais discussão”.

Ele afirmou que, como 
líder, deverá encaminhar a 
posição que for majoritária 

na bancada. E que “a neces-
sidade de várias reuniões 
anteriores à votação é im-
portante porque, qualquer 
que seja o posicionamento 
final, a legenda e a bancada 
precisam sair unidas do pro-
cesso”, disse.

Ele justificou que vale 
também a pena esperar, 
porque a matéria deve levar 
alguns dias para ser anali-
sada nas comissões e em 
plenário, e porque se trata 
de um assunto que divide 
muito a sociedade. “E pode 

ser também que, depois des-
sas repercussões, o próprio 
governo venha a redirecionar 
alguns pontos e alterar o con-
texto geral das negociações”, 
admitiu.

“Mas, independente-
mente de qualquer posição 
externa, nosso dever é con-
duzir um posicionamento 
que seja o pensamento majo-
ritário da bancada”, afirmou 
Efraim Filho, ao salientar que 
o Democratas e os demais 
partidos ainda vão ter tempo 
para tratar mais detalhada-
mente dessa questão, mas 
que pretende reunir a banca-
da assim que voltar a Brasília 
nesta quinta-feira.

Com a flexibilização nos 
termos do decreto assina-
do por Bolsonaro, o governo 
passa a permitir, entre ou-
tras flexibilizações, o porte 
simultâneo de duas armas. 
O direito ao porte significa 
poder circular com a arma. 
Antes, a regra dizia que o por-
te deveria ser válido apenas 
para a arma nele especifica-
da, mas não mencionava a 
quantidade.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Decreto sobre porte de armas 
divide deputados paraibanos

Formação de grupos paramilitares
O deputado federal Frei Anastácio 

(PT) criticou os decretos de Bolsonaro, 
em plena pandemia, que facilitam o 
acesso de atiradores, colecionadores e 
da população para a compra de armas 
no país. Entre os quatro decretos, do 
dia 12 de fevereiro, Bolsonaro aumen-
ta de quatro para seis a quantidade 
de armas que civis podem ter posse. 
Quem tem porte, pode circular com 
até duas armas.

“Com esses quatro decretos, Bol-
sonaro permite ainda que os atiradores 
tenham até 60 armas e colecionadores 
possam ter até 30 armas diferentes. 
Isso facilitará o armamento das milícias 
civis. E o armamento da população 
facilitará a articulação das milícias mi-
litares com civis. Com isso, será possível 
a formação de grupos paramilitares 
em todo o país. E aí fica a pergunta: o 
que Bolsonaro está preparando com 
a colocação desse arsenal nas mãos 
desses grupos?”, alertou o deputado.

De acordo com o parlamentar, 
enquanto maior o número de armas, 

mais ameaçadas ficam a segurança 
pública e a democracia no país. O 
congressista disse que é lamentável e 
preocupante essa ação do presidente.

“Enquanto a covid-19 já matou 
quase 240 mil pessoas, temos um che-
fe do Executivo nacional preocupado 
em armar a população. Com certeza, 
Bolsonaro tem um plano por trás de 
tudo isso. É uma situação preocupante. 
Até que ponto o plano de Bolsonaro 
não é armar seus apoiadores para 
ameaçar as instituições democráticas 
do país? A democracia está ameaçada 
e Bolsonaro encontrou uma forma de 
ganhar poder armando a população”, 
lamentou.

Frei Anastácio lembrou ainda que 
o presidente não está preocupado com 
a aquisição de vacinas, mesmo o país 
vivendo uma pandemia. “Hoje, nossa 
maior urgência são as vacinas e a volta 
do auxílio emergencial, mas essa não 
é a prioridade de Bolsonaro. Para ele, 
incentivar crimes e mortes é mais im-
portante que salvar vidas”, concluiu.

A necessidade de 
várias reuniões 

anteriores à votação é 
importante porque, 
qualquer que seja o 

posicionamento final, a 
legenda e a bancada 

precisam sair unidas do 
processo 

Parlamentares e oficiais de Justiça discutem projeto
O Sindicato dos Oficiais 

de Justiça da Paraíba (Sin-
dojus-PB) e deputados esta-
duais estão abrindo um ca-
nal de diálogo para debater 
o Projeto de Lei 2.396/2021 
enviado pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), 
que cria o fundo de custeio 
de diligência dos oficiais de 
Justiça.

O projeto de lei, que tra-
mita no Poder Legislativo, 
tem previsão para ser votado 
na próxima sessão extraor-
dinária da Casa em regime 
de urgência urgentíssima. 
Ele ainda não passou pelas 
Comissões de Constituição e 
Justiça e de Administração do 
Serviço Público e Segurança.

Na última segunda-feira 
(15), a deputada estadual Es-
tela Bezerra (PSB) participou 
de uma dessas reuniões com 

representantes dos oficiais de 
Justiça, que explicaram que 
eles se deslocam em seus pró-
prios veículos e o Poder Judi-
ciário economiza em frota e 
em motoristas. O projeto visa 
criar um método de verba in-
denizatória como recompen-
sa por produtividade.

Para Estela bezerra, os 
projetos de lei que são en-
caminhados ao Legislativo 
precisam ter amplo conheci-
mento da sociedade e é im-
portante que o Poder Judi-
ciário envie um projeto que 
seja mais aprimorado. “Esse 
projeto precisa ser debatido 
e analisado, e que seja bom 
para a sociedade, para o Ju-
diciário e para a categoria. 
São os oficiais de justiça que 
estão na ponta, que fazem o 
elo entre o poder da Justiça e 
os demandantes e demanda-

dos”, afirmou ela.
De acordo com Joselito 

Bandeira Vicente, diretor
-presidente do Sindicato dos 
Oficiais de Justiça da Paraíba, 
existem hoje 802 oficiais em 
atividade no estado. “O proje-
to de lei que tramita na ALPB 
é danoso ao Tribunal de Jus-
tiça, aos oficiais de Justiça, 

e à própria sociedade, além 
de não ter sido feito nenhum 
diálogo com a categoria”.

Na semana passada, o 
juiz auxiliar da Presidência, 
Euler Paulo de Moura Jan-
sen, esteve reunido na sede 
administrativa do Tribunal 
de Justiça da Paraíba com 
o deputado estadual Cabo 

Gilberto (PSL); o diretor ju-
rídico do TJ, Thiago Bruno; o 
presidente do Sindojus-PB, 
Joselito Bandeira; e oficiais 
de Justiça. Na pauta, estava o 
Projeto de Lei 2.396/2021, 
de iniciativa do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, que insti-
tui o fundo especial de cus-
teio das despesas com dili-
gências dos oficiais de Justiça 
do Poder Judiciário estadual.

O magistrado explicou 
que a reunião foi solicitada 
pelo deputado Cabo Gilberto 
ao presidente do TJPB, de-
sembargador Saulo Bene-
vides, para sanar algumas 
dúvidas que ele tinha quanto 
ao projeto. Euler Jansen es-
clareceu, igualmente, que o 
parlamentar teve a iniciativa 
de estabelecer uma linha de 
diálogo com o Sindicato dos 
Oficiais de Justiça.

“A reunião foi um verda-
deiro diálogo aberto, trans-
parente e respeitoso. Houve, 
ainda, uma apresentação fei-
ta por mim, no sentido de ex-
plicar elementos essenciais à 
compreensão do projeto, da 
visão da administração sobre 
as verbas indenizatórias das 
diligências realizadas pelos 
oficiais de Justiça, bem como 
os representantes do Sin-
dojus expuseram os pontos 
divergentes”, relatou Euler 
Jansen.

O juiz auxiliar da Presi-
dência observou ainda que 
ambos os lados contribuíram 
com informações, que per-
mitirão ao deputado Cabo 
Gilberto definir a sua posi-
ção em relação à legalidade 
e a motivação da matéria em 
tramitação na Assembleia 
Legislativa.

Texto encaminhado à ALPB prevê criação do fundo de custeio de diligências

Deputado federal Damião Feliciano estaria internado depois de contrair covid-19 

Foto: Gecom-TJPB

Presidente nacional do PDT confirma 
internamento do deputado Damião

O presidente nacional 
do Partido Democrático Tra-
balhista (PDT), Carlos Lupi, 
confirmou ontem ao Jornal 
A União que o deputado fe-
deral Damião Feliciano, de 
68 anos, está internado e se 
recuperando em um hospi-
tal de Brasília. No entanto, 
o estado de saúde do parla-
mentar ainda é uma dúvida, 
já que nenhuma informação 
oficial foi repassada por sua 
assessoria de comunicação 
ou pela família.

De acordo com Carlos 
Lupi, a família decidiu se res-
guardar e essa é a única in-

formação que ele poderia re-
passar para a imprensa. “Eu 
só posso falar que ele está in-
ternado em um hospital em 
Brasília. Não é uma questão 
de falta de informação, tem 
que respeitar o direito da 
família de se preservar neste 
momento difícil”, disse.

Ele completou ressal-
tando, mais uma vez, que 
não pode falar nada além 
de desejar a rápida recupe-
ração do deputado. “A única 
coisa que eu posso falar é 
desejar a sua pronta recu-
peração e que volte logo a 
ter a sua rotina habitual”, 
ressaltou.

Nos últimos dois dias, 
diversos blogs e sites pa-

raibanos vêm divulgando a 
informação de que Damião 
Feliciano foi diagnosticado 
com a covid-19, juntamente 
com sua esposa, a vice-go-
vernadora Lígia Feliciano 
(PDT), e o filho do casal, Gus-
tavo Feliciano.

Sem informações ofi-
ciais, as especulações vira-
ram notícias, apontando que 
o deputado federal estaria 
internado no Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo. No 
entanto, a reportagem de 
A União em contato com o 
hospital, foi informada pelo 
Sírio Libanês de que não 
consta em seu sistema ne-
nhum paciente com o nome 
do parlamentar. A unidade 

do Sírio Libanês em Brasília 
também foi procurada, no 
entanto informou que a polí-
tica do hospital não permitia 
a divulgação dos nomes de 
pacientes internados.

A assessoria de comu-
nicação do casal Damião e 
Lígia Feliciano informou que 
não tinha como informar so-
bre o estado de saúde ou o 
local onde o parlamentar 
estaria internado, pois não 
conseguiu entrar em contato 
com a família até o fecha-
mento desta edição. A reda-
ção também tentou entrar 
em contato com a chefia de 
gabinete do deputado fede-
ral, mas as ligações foram 
rejeitadas.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Foto: Agência Câmara

Crise no comércio
Dando continuidade ao ‘Câmara Itinerante’, os vereadores pessoenses visitaram, 
ontem pela manhã, o Centro da cidade e constataram in loco e com a CDL a 
informação de que mais de 200 lojas já fecharam por causa da pandemia. Página 14 Fo
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Políticas

Número de estabelecimentos prejudicados com as crises econômica e sanitária foi constatado pelos vereadores junto à CDL
Na manhã de ontem e fazen-

do parte do projeto ‘Câmara Itine-
rante’, os vereadores da Câmara 
Municipal de João Pessoa (CMJP) 
ouviram as reivindicações dos 
comerciantes do Centro da ca-
pital paraibana e da população. 
Os vereadores passaram pelas 
Ruas das Trincheiras e Duque 
de Caxias, pelo Largo do Ponto 
de Cem Réis, na Rua Padre Meira 
até chegar à Rua Treze de Maio, 
onde está instalada a Câmara de 
Dirigentes Lojistas de João Pessoa 
(CDL-JP). Lá, o presidente da insti-
tuição, Nivaldo Vilar, afirmou em 
audiência com os vereadores que 
mais de 200 lojas já fecharam no 
período da pandemia.

O presidente da CDL exal-
tou a ação da CMJP e destacou os 
principais problemas do comér-
cio no Centro da cidade. “É uma 
atitude louvável esta da ‘Câmara 
Itinerante’. Eu tenho 32 anos de 
participação no movimento de 
dirigentes lojistas e nunca vi uma 
ação assim, em que os vereadores 
nos convidam para uma conver-
sa e análise dos problemas que 
nos atingem para tentar resolver 
nossas questões. Neste período 
de pandemia, mais de 200 lojas 
fecharam em nossa cidade. Ano 
a ano, o Centro de João Pessoa 
tem perdido consumidores que 
deixam de visitar o Centro da ci-

dade por esta e outras questões”, 
enfatizou o presidente.

Ele ainda acrescentou que 
os problemas no Centro de João 
Pessoa são muitos e vêm de lon-
gas datas. “Temos a questão dos 
ambulantes, que deveriam ser 
colocados em locais adequados 
para suas atividades. Eles estão 
aglomerados nas calçadas do Cen-
tro e isso dificulta a circulação 
de consumidores. Há problemas 
para estacionar, falta de segu-
rança, nossas calçadas precisam 
ser revitalizadas e padronizadas, 
como em outras avenidas impor-
tantes da cidade que ganharam tal 
serviço, em suma, o Centro preci-
sa ser repaginado para se tornar 
mais atrativo”, elencou.

Josuel Gomes da Silva suge-
riu a implantação de um Centro 
de Gastronomia na área para in-
centivar o turismo. “É importan-
te, porque é uma reivindicação 
nossa. Quando chega um ônibus 
de turismo aqui no centro, não 
tem onde estacionar. Ele vai para 
a Igreja de São Francisco para 
que o turista possa descer e co-
nhecer o Centro. Aquela reforma 
na Lagoa era para ter deixado 
espaço para os ônibus de turismo 
estacionarem. Entrevistamos os 
candidatos a prefeito, inclusive 
o eleito, e apresentamos para ele 
uma lista com dez solicitações, 

Pandemia: mais de 200 lojas 
já fecharam no Centro de JP
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Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Projeto de pesquisa
Os professores Suellen Andrade e Eduardo 
França, do Departamento de Fisiotera-
pia da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), no campus I, em João Pessoa, 
coordenarão projeto de pesquisa com a 
finalidade de avaliar tratamento por meio 
de neuroestimulação em pacientes graves 
de covid-19, infecção causada pelo novo 
coronavírus (Sars-Cov2).Os testes serão 
realizados em pacientes voluntários in-
ternados no Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, em Santa Rita.

Decreto do Governo
Seguindo o decreto do Governo da Paraíba, 
que cancelou o ponto facultativo estadual 
no período de Carnaval, o Sebrae Paraíba 
também está mantendo, desde segunda-
feira (15), seu funcionamento normal, 
com atendimento ao público nas agências 
espalhadas por todo o estado. Atualmente, 
o Sebrae Paraíba realiza o atendimento 
presencial em suas agências durante o 
período da manhã, com exceção da agência 
Sul de João Pessoa.

Auxílio aos municípios
O Departamento Técnico de Educação da 
Federação das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup) elaborou planilhas 
com dados referentes ao Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb). O 
objetivo é auxiliar os 223 municípios parai-
banos a montar estratégias que garantam 
um melhor desempenho nas avaliações 
que serão elaboradas no final deste ano. Os 
dados podem ser solicitados pelos filiados 
por meio do e-mail educação@famup.
com.br.

Homenagem a Maranhão
Uma nova policlínica na cidade de Bayeux 
deverá ser construída em 2021. Com ca-
pacidade para atender ao menos 50% da 
população do município, a nova unidade 
deverá se localizar no Bairro do Rio do 
Meio. A ideia da prefeita de Bayeux, Lucie-
ne Gomes (PDT), seria homenagear o ex-
governador e ex-senador José Maranhão 
(MDB), que morreu no último dia 8, em 
decorrência das sequelas deixadas pela 
covid-19.

Novas tecnologias
Estão abertas até as 20h desta quinta-
feira (18) as inscrições para o webinário 
‘Novas Tecnologias no Judiciário’, com o 
tema ‘Painel PJe’. O evento é destinado 
aos magistrados e servidores do Poder 
Judiciário estadual e será realizado na sex-
ta-feira (19), das 11h às 13h, por meio da 
plataforma Zoom.Os interessados devem 
realizar suas inscrições, exclusivamente, 
pela internet.

Processos judiciais
Já está em funcionamento nos sistemas 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
uma nova versão do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), que vem para corrigir e 
implementar as versões anteriores, além 
de manter a celeridade na tramitação pro-
cessual e a eficiência na prestação juris-
dicional. A nova versão foi gerada pela 
Diretoria de Tecnologia da Informação 
do TJPB e traz a vantagem do ajuste do 
calendário de feriados para adequação ao 
plantão judiciário.

Capacitação a distância
O Curso de Adoção na modalidade EaD, 
que será concluído no próximo dia 22, 
tem levado a 123 inscritos a realidade e 
a importância do processo de adoção e 
desconstruído tabus sobre o tema. Toda a 
capacitação é feita por meio da plataforma 
digital da Escola Superior da Magistratura 
(Esma), do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB). A estratégia do curso foi desenvol-
vida pela equipe interdisciplinar da 1ª Vara 
da Infância e da Juventude da Comarca de 
João Pessoa.

que passam por essa parte de 
revitalizar o Centro, calçadas e os 
demais problemas como a falta de 
estacionamento e a insegurança. 
A Guarda Civil poderia estar mais 
presente”, indicou.

Melca Farias sugeriu a mu-
dança na legislação municipal 
para permitir a construção de 
edifícios garagens, possibilitando 
que a cidade fique mais atrativa 
aos compradores. “Solicito que 
vocês, nossos representantes, 
possam contribuir para tornar 
o Centro de nossa cidade mais 
atrativo, para garantir o desen-
volvimento econômico da região”, 
finalizou.

Participaram da ação os 
vereadores Bosquinho (PV), 
Bruno Farias (Cidadania), Car-
lão Pelo Bem (Patriota), Coro-
nel Sobreira (MDB), Damásio 
Franca (Progressistas), Odon 
Bezerra (Cidadania), Tarcísio 
Jardim (Patriota), Thiago Luce-
na (PRTB) e Zezinho Botafogo 
(Cidadania). Também estiveram 
na audiência, além do presiden-
te da CDL, o representante do 
Conselho Fiscal da instituição, 
Josuel Gomes da Silva; e a pre-
sidente e o vice-presidente da 
Associação Comercial da Paraí-
ba, Melca Farias e José Carneiro, 
respectivamente.

Vereadores no Centro de João Pessoa confirmam fechamento de estabelecimentos comerciais

Foto: Olenildo Nascimento

Banco Cidadão e outras alternativas propostas
O vereador Damásio Franca suge-

riu que, através do Banco Cidadão da 
Prefeitura de João Pessoa, a Câmara 
faça uma intermediação para resolver 
a situação dos comerciantes do Centro 
da cidade. “Nós pudemos ver muitas 
lojas fechadas com a placa de aluga-se. 
Isso enfraquece o comércio local e leva 
ao trabalho informal. Então é uma pro-
blemática da cidade de João Pessoa e é 
muito importante essa ação da Câmara 
para escutar essas demandas que va-
mos abordar através de requerimentos, 
audiências públicas e seremos interme-
diários junto à prefeitura para que se 
resolvam o quanto antes” afirmou.

Já o vereador Bruno Farias destacou 
que o papel da Câmara será apresentar 
uma série de alternativas para que o po-

der público possa sanar problemas reais 
do dia a dia dos pessoenses. “Muitos 
problemas graves vividos aqui no centro 
da cidade, de modo especial, além da 
mobilidade, da falta de estacionamento, 
é a ocupação irregular e desordenada 
dos passeios públicos. Como também a 
necessidade de preservação de prédios 
históricos, dando funcionalidade a esse 
imóvel oferecendo também vantagens 
para que comerciantes não cerrem as 
suas portas e fechem as suas ativida-
des”, ressaltou.

Ele ainda comentou que o país pas-
sa por um período de extrema dificul-
dade econômica e que o poder público 
tem que ser o mediador desses conflitos 
entre quem ocupa irregularmente o 
passeio público, aquele que está pa-

gando impostos e quem precisa de um 
“empurrão” para dar vitalidade à sua 
atividade econômica. “Isso aqui é um 
roteiro turístico a céu aberto. A prefeitu-
ra poderia investir em iniciativas do tipo 
‘Conheça o Centro de João Pessoa a Pé’, 
com guichês de informação turística”, 
sugeriu.

Os vereadores Odon Bezerra, Tar-
císio Jardim, Carlão Pelo Bem e Bos-
quinho ressaltaram a importância da 
Câmara servir como intermediadora na 
solução dos problemas dos comercian-
tes do centro da cidade, como a falta 
de estacionamento, de iluminação e 
segurança. Também sugeriram a maior 
presença da Guarda Municipal na re-
gião, além do incentivo do chamado 
turismo gourmet.

Comissão vai promover fóruns regionais e 
debater plano de recuperação da economia

A Comissão de Desenvolvi-
mento, Turismo e Meio Ambien-
te da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), presidida pelo 
deputado estadual Eduardo Car-
neiro (PRTB), está montando 
um calendário para a realização 
de fóruns regionais de desen-
volvimento, quando serão dis-
cutidas ferramentas que sejam 
capazes de resgatar os empregos 
que foram perdidos durante a 
pandemia. Entre as realizações 
também estarão reuniões com 
os setores produtivos e públicos, 
entidades de classe e sociedade 
para montar um plano de re-
cuperação da economia no pós
-pandemia.

“Vamos fazer esses debates 
com os gestores municipais e ve-
readores para que possamos de-
volver ao cidadão o emprego ou 
resgatar a empresa que fechou. 
Precisamos juntar entidades, es-
pecialistas e o poder público para 

encontrar alternativas viáveis 
para superar essa crise acusada 
pela pandemia do novo corona-
vírus”, disse o deputado.

O trabalho que será desen-
volvido na Comissão de Desen-
volvimento já era realizado pela 
Frente Parlamentar de Empreen-
dedorismo, também presidida 
por Eduardo Carneiro na ALPB. 

“Agora vamos aprimorar e am-
pliar cada vez mais as ações na 
Comissão de Desenvolvimen-
to, Turismo e Meio Ambiente. 
Durante a nossa passagem por 
essa presidência, vamos visitar 
os quatro cantos da Paraíba, bus-
cando esse desenvolvimento que 
é tão necessário, principalmente 
num pós-pandemia”, afirmou.

Para Eduardo Carneiro, o 
momento é de focar na recons-
trução do país e da Paraíba e, 
para isso, é preciso avançar na 
recuperação da economia. “Na 
Paraíba, o governador João Aze-
vêdo (Cidadania) vem desem-
penhando bem o trabalho, com 
investimentos em diversos se-
tores, sobretudo no turismo. A 
Assembleia Legislativa e nosso 
mandato estarão sempre pronto 
a contribuir”, destacou.

Além de Eduardo Carnei-
ro, integram a Comissão de 
Desenvolvimento, Turismo e 
Meio Ambiente os deputados 
estaduais Buba Germano (PSB), 
Jeová Campos (PSB), Jutay Me-
neses (Republicanos) e Moacir 
Barbosa (PSL), como titulares. 
Como suplentes estão Branco 
Mendes (Podemos), Edmilson 
Soares (Podemos), Chió (Rede), 
Taciano Diniz (Avante) e Doutora 
Paula (Progressistas).

Foto: Assessoria

Eduardo Carneiro 
preside a Comissão de 
Desenvolvimento, Turismo 
e Meio Ambiente da ALPB
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Crimes vão de estupro e recebimento de propina até contratação de funcionários fantasmas e fraude em licitação

Congresso: investigação atinge 
oito dos 14 nomes das Mesas
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A articulação do Palácio 
do Planalto com o Centrão 
para controlar o Congresso 
levou à cúpula da Câmara 
e do Senado parlamentares 
com extensa folha de pen-
dências com a Justiça. Dos 
14 integrantes das Mesas 
Diretoras de ambas as Casas 
(presidente, vices e secre-
tários), oito respondem ou 
são investigados por crimes 
diversos que vão de estupro 
e recebimento de propina 
até contratação de funcio-
nários fantasmas e fraude 
em licitação.

Todos foram alçados às 
funções pelos colegas par-
lamentares e com uma aju-
da extra do presidente Jair 
Bolsonaro. Como o Estadão 
revelou, o governo liberou 
ao menos R$ 3 bilhões em 
recursos extras para captar 
parte dos votos que elege-
ram Arthur Lira (Progres-
sistas-AL) presidente da 
Câmara e Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) para o comando 
do Senado e a consolidar 
uma maioria governista em 
postos-chave do Congresso.

As demandas judiciais, 
no entanto, passaram ao 

largo das discussões para 
a formação das respectivas 
Mesas. O único que sofreu 
algum desgaste por figurar 
no banco dos réus foi Lira, 
alvo da Lava Jato e de outros 
inquéritos. Mas, apesar do 
discurso anticorrupção re-
petido a exaustão na campa-
nha eleitoral de 2018, o his-
tórico do líder do Centrão 
não impediu Bolsonaro de 
abraçá-lo.

Lira é réu no chamado 
caso do “quadrilhão do PP”, 
formado por parlamentares 
que se articularam para des-
viar dinheiro da Petrobrás, 
segundo a Procuradoria-Ge-
ral da República. Também é 
acusado de corrupção por 
indícios de ter recebido R$ 
106 mil em propina para 
emprestar apoio político ao 
então presidente da Com-
panhia Brasileira de Trans-
portes Urbanos. Um asses-
sor de Lira, de acordo com a 
denúncia, foi escalado para 
levar o dinheiro de São Pau-
lo a Brasília. Foi descoberto 
ao camuflar cédulas pelo 
corpo.

Nos escaninhos do Ju-
diciário de Alagoas, o nome 
de Lira também se repete. 
Além de órgãos de fiscaliza-
ção, há litígios com pessoas 

Foto: Reprodução

comuns. Um deles se arras-
ta desde 2018. Fazendeiro, 
o deputado arrendou uma 
propriedade para criar 400 
cabeças de gado. Pouco de-
pois, disse que a terra só 
estava em condições de re-
ceber 50 e deixou de pagar 
o valor contratado. O pro-

prietário faleceu e a família 
segue sem receber. “Ele se 
recuperava de um câncer e 
nem isso amoleceu o cora-
ção do deputado. Recupe-
ramos a terra e continua o 
processo de cobrança dos 
débitos”, contou o advoga-
do Igor Manoel de Barros 

Bezerra, que representa a 
família

A 2ª Secretaria da Câ-
mara é da deputada Marília 
Arraes (PT-PE). Aliada de 
Lira, ela impôs uma derrota 
ao próprio partido ao ven-
cer a disputa interna e ficar 
com o cargo. O Ministério 

Com o apoio do Palácio do Planalto, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco venceram as eleições na Câmera e no Senado

Agência Estado 

O ex-comandante do 
Exército Eduardo Villas 
Bôas reagiu ontem à ma-
nifestação feita pelo minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Edson Fa-
chin, sobre os militares na 
segunda-feira, 15. Em sua 
conta no Twitter, o general 
ironizou o fato do ministro 
subir o tom sobre um fato 
ocorrido há três anos.

A polêmica envolven-
do o militar e o ministro 
do Supremo teve início 
após Villas Bôas afirmar, 
em um livro recém-lan-
çado, ter planejado com o 
Alto Comando da Força o 
tuíte que foi interpretado 
como pressão para que o 
Supremo Tribunal Federal 
não favorecesse o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva em 2018.

“Nessa situação que 
vive o Brasil, resta per-
guntar às instituições e 
ao povo quem realmente 
está pensando no bem do 
país e das gerações futu-
ras e quem está preocupa-
do apenas com interesses 
pessoais?”, escreveu Villas 
Bôas na ocasião, um dia 
antes da Corte julgar um 
habeas corpus ajuizado 
pelo petista, o chefe militar 
primeiro tuitou que a Força 
compartilhava “o anseio de 
todos os cidadãos de bem”. 
Depois, divulgou novo tuíte 
citando as instituições, com 
tom ainda mais político.

O texto chegou a ser 
interpretado como amea-
ça de golpe, caso Lula fosse 
libertado. O ex-presidente 
cumpria pena estabeleci-
da pelo juiz Sérgio Moro, 
no processo do triplex do 

Guarujá (SP). Sua liberta-
ção poderia ter influência 
na campanha eleitoral. A 
disputa foi vencida, no se-
gundo turno, por Jair Bol-
sonaro, derrotando o petis-
ta Fernando Haddad. Moro 
depois passou a fazer parte 
do governo como ministro 
da Justiça - mas deixou o 
cargo no ano passado.

Após a revelação - fei-
ta no livro “General Villas 
Bôas: conversa com o co-
mandante”, de Celso de 
Castro - repercutir, Fachin 
publicou uma nota na se-
gunda-feira (15), conde-
nando a ação dos militares. 
“Anoto ser intolerável e 
inaceitável qualquer forma 
ou modo de pressão inju-
rídica sobre o Poder Judi-
ciário”, afirmou Fachin. “A 
declaração de tal intuito, 
se confirmado, é gravíssi-
ma e atenta contra a ordem 
constitucional. E ao Supre-
mo Tribunal Federal com-
pete a guarda da Constitui-
ção”, completou o ministro.

Em 2018, Fachin era 
relator do pedido apresen-
tado pela defesa de Lula, 
que acabou sendo negado 
pelo plenário do STF.

Reação
A nota de Fachin pro-

vocou reações de depu-
tados bolsonaristas e de 
opositores do governo, que 
criticaram o ministro do 
STF ontem. No entanto, en-
quanto os aliados do presi-
dente miraram na subida 
de tom de Fachin em rela-
ção aos militares, deputa-
dos de partidos de esquer-
da criticaram a demora do 
ministro em se pronunciar 
sobre o caso e cobraram 
uma investigação.

Villas Bôas ironiza
declaração de Fachin

Público de Pernambuco 
ajuizou ação que pede a de-
volução de R$ 156 mil gas-
tos, segundo o órgão, para 
pagar quatro assessores 
que não davam expediente 
na Câmara do Recife. O caso 
é de quando ela era verea-
dora na capital pernambu-
cana.

Em novembro de 2020, 
a carreira política do se-
nador Irajá Silvestre Filho 
(PSD-TO) sofreu um abalo. 
Uma modelo de 22 anos 
acusou o parlamentar, de 
38, de a ter estuprado em 
um hotel, em São Paulo. O 
caso teve grande repercus-
são. Menos de três meses 
depois, antes de qualquer 
desfecho na investigação 
aberta pela polícia paulista, 
ele foi eleito pelos pares 1º 
secretário do Senado, fun-
ção com elevado poder po-
lítico e administrativo.

No Senado, dos sete 
integrantes da Mesa, seis 
são alvo de ao menos uma 
investigação. O 2º vice
-presidente, Romário (Po-
demos-RJ), é investigado 
em inquérito no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
que apura indícios do uso 
irregular da verba de ga-
binete.

Vinícius Valfré 
Agência Estado

54 milhões de doses

Governo compra vacina do Butantan

O Ministério da Saú-
de formalizou a compra 
de mais 54 milhões de 
doses da CoronaVac, no 
momento em que estados 
reclamam da falta da vaci-
na contra a covid-19 para 
darem prosseguimento à 
campanha de imunização. 

Segundo informou a pasta, 
o contrato para aquisição 
do imunizante foi assinado 
na noite desta segunda-fei-
ra, 15, com o Instituto Bu-
tantan. Somando-se às ou-
tras 46 milhões de doses já 
contratadas, a expectativa 
é que, até setembro, sejam 
distribuídas 100 milhões 
da vacina aos estados bra-
sileiros.

Em nota divulgada 
na tarde desta terça, 16, 
o ministério lembra que 
tinha opção de comprar 
essa remessa adicional da 
CoronaVac até 30 de maio. 
“Preferimos adiantar a 
confirmação para termos 
logo essas 54 milhões de 
doses”, afirma o secretário 
executivo do Ministério, 
Elcio Franco, na nota.

O Ministério da Saúde 
informou ainda que deve 
assinar nos próximos dias 
contratos de compra com a 
União Química, que deve-
rá entregar 10 milhões de 
doses da vacina Sputnik V, 
entre março e maio, e com 
a Precisa Medicamentos, 
que deve entregar, no mes-
mo período, mais 30 mi-
lhões de doses da Covaxin.

Senadores respondem ações nos seus estados
Além de Irajá e Romário, 

os outros quatro senadores são 
alvo de ações resultantes de atos 
praticados ainda como gestores, 
quando eram do Poder Executivo 
em seus respectivos estados. São 
casos que se arrastam há anos na 
Justiça e passam pelo chamado 
“elevador processual”, um vaivém 
de instâncias e esferas competen-
tes para cuidar dos processos.

Aliados minimizam as pen-
dências jurídicas e confidenciam 
o espírito de corpo do Congresso, 
porque, segundo eles, parlamen-
tares que foram ou pretendem ser 
gestores estão passíveis de serem 
processados pelo que chamam de 
“burocracias” da gestão pública.

É o caso de Rogério Carvalho 
(PT-SE), condenado em primeira ins-
tância, em 2019, por irregularida-
des em contratos assinados quando 
foi secretário de Saúde de Sergipe. 
Já o 4º secretário, Weverton Rocha 
(PDT-MA), comandou a pasta de 
Esportes do Maranhão e ainda 
responde a ação por indícios de 
fraudes em um contrato de 2008.

O 1º vice-presidente do Se-
nado, Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB-PB), e o 2º Secretário El-
mano Ferrer (Progressistas-PI), 
têm pendências relacionadas aos 

períodos em que foram prefeitos 
de suas cidades, Campina Grande 
(PB) e Teresina (PI), respectivamen-
te. Os casos envolvem suspeita de 
contratação de empresa fantasma 
a repasses eleitorais não declara-
dos - caixa 2 de campanha.

Na Mesa Diretora do Senado, 
a exceção é Pacheco. Aos 44 anos, 
tem uma ascensão meteórica. 
Antes do atual mandato de sena-
dor, teve apenas um de deputado 
federal. Fez carreira na advocacia. 
Costumava frequentar tribunais 
não como réu, mas como advoga-
do deles. Atuou em crimes varia-
dos, de homicídio a corrupção. No 
mensalão, defendeu o ex-diretor 
do Banco Rural Vinicius Samarane

Defesas
Os integrantes das Mesas da 

Câmara e do Senado alegam que 
os processos e investigações das 
quais são alvos têm inconsistências 
ou são motivados por adversários 
para gerar desgastes políticos.

Por meio da assessoria, Arthur 
Lira disse que há uma década vem 
apresentando esclarecimentos à 
Justiça. “Ao longo desses anos, 
os processos que vieram a jul-
gamento foram arquivados, em 
geral, porque não existiam provas. 

Tenho a tranquilidade de que os 
próximos que vierem a julgamento 
terão o mesmo desfecho.”

Marília Arraes afirmou que a 
ação a que responde é fruto de 
sensacionalismo político. Uma ação 
penal chegou a ser arquivada, mas 
um processo na área cível foi aberto 
em 2020. “Novamente no período 
eleitoral”, disse a deputada.

O senador Veneziano Vital 
do Rêgo chegou a ter quase 30 
investigações no Supremo Tribunal 
Federal. Ele disse que a maioria 
é fruto de denúncias infundadas 
de seus adversários políticos e a 
maior parte delas já foi arquivada.

O advogado do senador Irajá 
Silvestre Filho, Daniel Bialski, dis-
se não haver qualquer indício de 
crime e que, após a conclusão de 
perícia no celular da mulher que 
acusou o parlamentar de estupro, 
o caso deverá ser arquivado.

A assessoria do senador We-
verton Rocha informou que o 
parlamentar “provará que não 
houve ilícito”, mas uma “denúncia 
política”. Rogério Carvalho afir-
mou que não cometeu qualquer 
ato ilegal quando secretário em 
Sergipe. Elmano Férrer e Venezia-
no Vital do Rêgo também negam 
irregularidades.

Sandra Manfrini
Agência Estado
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Vários fatores contribuem para a desaceleração, entre eles a imunização em massa defendida pelo novo presidente, Joe Biden

Casos de covid-19 caem 39% 
em duas semanas nos EUA
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O número de novos ca-
sos de covid-19 vem caindo 
nos EUA - diminuição de 39% 
nas últimas duas semanas, 
de acordo com o New York 
Times. O país registra mil 
mortos por dia, queda de 18% 
no mesmo intervalo, e 67 mil 
pessoas internadas, redução 
de 28% no período. Vários 
fatores contribuem para a 
desaceleração, segundo espe-
cialistas, entre eles a imuniza-
ção em massa defendida pelo 
novo presidente, Joe Biden.

Na comparação com o 
pico, registrado em 8 de ja-
neiro, a redução do número 
de infecções diárias é ainda 
maior, segundo a Universida-
de Johns Hopkins: passou de 
249,8 mil para 90,2 mil, uma 
queda de 63%. Ainda assim, à 
medida que os Estados ame-
ricanos expandem o progra-
ma de vacinação, surge um 
grave problema no horizon-
te: a oferta não acompanha a 
demanda e cresce o risco de 
faltar vacina.

Sob ameaça crescente de 
variantes mais contagiosas e 
mortais, os EUA vêm gradu-
almente administrando mais 
doses de vacina a cada dia. Uma 
média de 1,7 milhão de pesso-
as são imunizadas diariamente.

Os Estados estão am-
pliando o acesso para além 
dos grupos mais vulneráveis 
e profissionais de saúde, e al-
gumas autoridades estaduais 
já se dizem prontas para ad-
ministrar milhares de doses 
a mais - se houver. Um dado 
curioso é que o país de 328 mi-
lhões de habitantes já garantiu 
1,2 bilhão de doses de labora-
tórios como Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca e Johnson & John-
son, segundo o Duke Global 
Health Innovation Center.

Na semana passada, a 
Califórnia anunciou que ex-
pandiria a vacinação para 
pessoas de qualquer idade 
com problemas de saúde ou 
deficiências graves. O Estado, 
porém, já usou 72% das doses 
e há escassez em várias re-
giões. O centro de vacinação 
do Dodger Stadium, em Los 
Angeles, foi fechado no fim 

de semana porque a cidade 
esgotou seu estoque, segundo 
o prefeito Eric Garcetti. “Não 
estamos recebendo (vacinas) 
em quantidade suficiente”, 
disse.

De acordo com Brian 
Kemp, governador da Geór-
gia, muitos bairros de Atlanta 
suspenderam os agendamen-
tos porque as entregas não 
acompanhavam a demanda. 
Especialistas dizem que ex-
pandir a elegibilidade requer 
um equilíbrio delicado entre 
priorizar os que estão em 
maior risco e garantir que 
nenhuma dose seja desper-
diçada.

Michael Osterholm, di-
retor do Centro de Pesquisa 
e Política de Doenças Infec-
ciosas da Universidade de 
Minnesota, disse que expan-
dir a vacinação rápido de-
mais pode ser um tiro no pé. 
“As pessoas ficarão irritadas 
quando a segunda dose pro-
metida não chegar a tempo.”

Fila de espera
O Estado de Nova York já 

usou 90% de suas doses, se-
gundo o governador Andrew 
Cuomo, mas está expandindo a 
elegibilidade para qualquer pes-
soa com problemas de saúde. 
Cuomo acredita que o Estado 
poderia vacinar mais rápido se 
tivesse mais doses. Mas, no do-
mingo, no primeiro dia de agen-
damento para os nova-iorquinos 
com doenças crônicas, dezenas 
de milhares recorreram aos sites 
e muitos tiveram de ser coloca-
dos na fila de espera.

Apesar de ser uma ferra-
menta fundamental na con-
tenção da pandemia, a vacina 
sozinha não é responsável 
pela queda de contágio nos 
EUA. A desaceleração, segun-
do Sarita Shah, professora 
da Escola de Saúde Públi-
ca Rollins, da Universidade 
Emory, é uma redução natural 
explicada também pelas fes-
tas de fim de ano.

“Já vimos aumentos e 
quedas algumas vezes. Eles 
parecem acompanhar os fe-
riados ou os movimentos das 
pessoas”, disse Shah. A sazo-
nalidade, com o fim do perío-
do mais rigoroso de inverno, 
é outro fator citado.

Em média, 1,7 milhão de 
pessoas são imunizadas 
diariamente nos 
Estados Unidos

Foto: Fotos Públicas

Militares de Myanmar 
garantem nova eleição
Agência Brasil 
Bangcoc

A junta  mil i tar  de 
Myanmar garantiu, ontem, 
que vai realizar uma nova 
eleição e que entregará o 
poder. Os militares negaram 
que a derrubada do governo 
eleito tenha sido um golpe e 
acusaram os manifestantes 
em todo o país de violência e 
intimidação.

A tomada do poder no 
dia 1º de fevereiro e a pri-
são da líder de governo Aug 
San Suu Kyi e outros foram 
sucedidas pelo retorno dos 
manifestantes às ruas. A China 
rebateu rumores espalhados 
nas redes sociais de que teria 
ajudado a consumar o golpe 
em Myanmar.

“Nosso objetivo é reali-
zar uma eleição e entregar o 
poder ao partido vencedor”, 
disse o brigadeiro-general 
Zaw Min Tun, porta-voz do 
conselho governante, na pri-
meira entrevista coletiva da 
junta militar desde a derru-
bada do governo de Suu Kyi.

Os militares não forne-
ceram uma data para a nova 
eleição, mas impuseram esta-
do de emergência pela dura-
ção de um ano. Zaw Min Tun 
disse, entretanto, que a junta 
militar não manterá o poder 
por muito tempo.

Questionado sobre a de-
tenção da ganhadora do Prê-
mio Nobel da Paz Suu Kyi e do 
presidente do país, Zaw Min 
Tun rebateu as acusações de 
que eles foram detidos, dizen-

do que eles estavam em suas 
casas por medida de seguran-
ça enquanto a lei seguia seu 
curso.

Ele também disse que a 
política externa de Myanmar 
não mudará, permanecendo 
aberta para negócios, e que 
os acordos vigentes serão 
mantidos.

Nevasca atinge Atenas e 
várias regiões da Grécia

Agência Estado

Uma forte nevasca 
atingiu Atenas e outras 
regiões da Grécia ontem, 
, e cobriu de branco a 
Acrópole, sítio arqueoló-
gico e importante patri-
mônio mundial, e todo o 
centro da capital. A neve 
forçou a interrupção de 
serviços de transporte e 
até a vacinação contra a 
covid-19.

A neve é comum na 
região de montanhas e 
no norte do país, mas 
raramente atinge a capi-
tal. Em 2019, uma outra 
nevasca do tipo chegou 
até Atenas. Nas sacadas 
de suas casas e nas ruas, 

atenienses se arriscavam 
com cuidado para regis-
trar o momento.

A frente fria atinge o 
país enquanto os mora-
dores são mantidos em 
“lockdown” devido a um 
aumento recente no re-
gistro de infecções pelo 
novo coronavírus. As res-
trições, que passaram a 
vigorar no dia 11 de feve-
reiro e devem durar duas 
semanas, atingem escolas 
e o comércio, além de in-
cluir um toque de reco-
lher noturno.

O porta-voz dos bom-
beiros de Atenas, Vassilis 
Vathrakoyannis, disse a 
uma TV local que o ser-
viço já havia recebido 

mais de 600 ligações. “A 
maior parte das chama-
das se devem a árvores 
que caíram e pessoas que 
ficaram presas em seus 
veículos durante a nevas-
ca”, afirmou. 

“A vacinação foi sus-
pensa, mas auxiliamos 
no transporte de equipes 
médicas e também de ele-
tricistas para o conserto 
de redes de energia que 
foram danificadas”, com-
pletou.

Apesar do clima con-
gelante, a situação deve 
mudar radicalmente até 
o final da semana. A ex-
pectativa é que as tempe-
raturas já cheguem aos 
14ºC amanhã, 18.

No sudeste e sul do país

Tornados e onda de frio matam 
sete pessoas nos Estados Unidos

Tornados registrados 
no sudeste dos Estados Uni-
dos e o frio histórico abaixo 
de zero em estados do sul, 
como o Texas, foram res-
ponsáveis ontem por sete 
mortes e por grandes cortes 
de fornecimento de energia 
que cancelaram a vacinação 
contra a covid-19.

O clima deve seguir as-
sim em muitas partes dos 
Estados Unidos até a próxima 
sexta-feira (19), com até 10 
centímetros de neve e chuva 
congelante previstos para os 
estados do sul e do nordeste.

Uma massa de ar do Ár-
tico, que atingiu grande parte 
do país, empurrou as tempe-
raturas para mínimas histó-
ricas ontem, segundo a me-
teorologista Lara Pagano, do 
Centro de Previsão do Tempo 

do Serviço Meteorológico Na-
cional em College Park, Mary-
land.

Em Lincoln, Nebraska, 
a temperatura chegou a -35 
graus Celsius (°C), quebrando 
o recorde anteriormente es-
tabelecido em 1978, de -27°C.

Em meio à falta de 
energia, autoridades fecha-
ram locais de vacinação e 
dobraram esforços para 
utilizar cerca de 8.400 do-
ses que exigem refrigera-

ção abaixo de zero, depois 
que um gerador falhou, in-
formou a juíza do condado 
de Harris Lina Hidalgo.

No sudeste dos Estados 
Unidos, um sistema de baixa 
pressão serviu de combus-
tível para tempestades que 
provocaram pelo menos qua-
tro tornados, disse o meteo-
rologista Jeremy Grams, do 
serviço climático do Centro 
de Previsão de Tempestades 
em Norman, Oklahoma.

Agência Brasil
Nova York

Os militares não 
forneceram uma data 
para a nova eleição, 

mas impuseram estado 
de emergência pela 
duração de um ano
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Setor sofreu com a pandemia de covid-19, mas espera que o avanço da vacinação incentive as viagens pelo país

O setor de turismo 
aguarda a recuperação das 
atividades a partir do segun-
do semestre deste ano, com 
o avanço da vacinação con-
tra a covid-19. A afirmação é 
do presidente da Associação 
Brasileira da Indústria de 
Hotéis na Paraíba (ABIH-PB), 
Rodrigo Pinto.

“Esperamos que comece 
a melhorar a partir do mês 
de julho. Estávamos com ex-
pectativa para antes, mas com 
essa nova volta da curva  (de 
contaminação) em São Paulo 
e em alguns outros estados, 
apesar da Paraíba estar com 
50% dos leitos ocupados, o 
que sai na mídia tem muita 
ressonância”, avaliou. 

Por enquanto, o setor 
está amargando prejuízos 
em razão da pandemia. Em 
janeiro de 2021, a queda na 
ocupação dos hotéis associa-
dos à ABIH em João Pessoa foi 
de 30% em relação ao índice 
registrado no mesmo perío-
do do ano passado, quando 
73,87% dos leitos estavam 
ocupados. “Estamos traba-
lhando abaixo do ponto de 
equilíbrio financeiro”, lamen-
tou Rodrigo. Para fevereiro, 
mês de Carnaval, a estimativa 
é de um decréscimo de 45% 
na comparação com o mesmo 
período de 2020, quando a 
ocupação foi de 61,23%. 

Do final do ano até ago-
ra, conforme analisou o pre-
sidente da ABIH, a ocupação 

está muito abaixo do que era 
esperado e bem menor do 
que no ano passado. Em de-
zembro de 2020 a ocupação 
foi de 57,9% nos 22 equipa-
mentos associados à ABIH na 
capital.  “Estamos esperando, 
de fato, que o programa de 
vacinação evolua para que as 
pessoas voltem a ter confian-
ça em viajar”, observou. 

Turismo regional
Rodrigo Pinto ressaltou 

que todos os hotéis de João 
Pessoa estão seguindo rigo-
rosamente os protocolos de 
segurança e higiene, mas que 
hoje o turismo tem atraído 
poucos turistas do Sul e Su-
deste. “O turismo hoje está 
majoritariamente regional. O 
pessoal está vindo de Natal, 
Fortaleza, Rio Grande do Nor-
te, Recife, Maceió. É um turis-
mo regional, com um fluxo pe-
queno do Sudeste”, comentou.

O fluxo de pessoas da 
terceira idade e do ramo de 
negócios está quase nulo. “Os 
idosos têm medo e, nos negó-
cios, toda e qualquer empresa 
está fazendo tudo para se pre-
venir. Inclusive, agora, com o 
advento das reuniões on-line, 
alguma coisa vai mudar lá na 
frente também nesse rela-
cionamento, porque antes as 
pessoas pegavam um avião 
para fazer uma reunião e hoje 
se ganha tempo evitando as 
viagens”. Além disso, o setor 
de eventos está parado e es-
tes contribuíam numa parte 
significativa da ocupação da 
rede hoteleira da cidade.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Turismo projeta recuperação 
de atividades no 2o semestre

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

Já saiu insatisfeito de algum 
estabelecimento devido a um mau 
atendimento? E na internet? Já desistiu de 
acessar determinados sites por causa da 
demora para carregar o site? Essa situação 
é muito frequente no meio digital e pode 
ter consequências muito ruins para seu 
negócio, já que a experiência negativa do 
cliente faz com que ele não volte a tentar 
utilizar a sua plataforma ou comprar o 
seu produto on-line. Na parte off-line não 
é muito diferente. Dados da plataforma 
de pagamentos Adyen mostram que 
experiências de compras ruins geram 
mais de US$ 2,5 trilhões de perdas às 
empresas. Desse total, US$ 481 bilhões 
são resultado de produtos fora de estoque; 
US$ 370 bilhões, de filas longas; e US$ 251 
bilhões, de falta de opções cross-channel.  
Em estudo realizado pela empresa 

estadunidense LogMeln foi constatado 
que cerca de 82% dos consumidores não 
voltam a comprar com uma determinada 
marca após terem alguma experiência 
negativa.

Basta acessar sites como 
ReclameAqui, Reclamão, NuncaMais, 
Denuncio e outras plataformas de serviço 
ao consumidor, e observar os feedbacks 
negativos quanto a grandes sites de 
e-commerce. São muitas as reclamações 
além da já citadas filas e produtos que 
não são encontrados em estoque, nos 
e-commerce’s, as mais frequentes são: 
desrespeito do prazo de entrega do 
produto; site travando durante o processo 
de compra; dificuldade ao cancelar 
pedidos. Para melhorar esta interação 
com o consumidor, trouxe aqui umas dicas 
bacanas:

• Crie uma database: com dados 
sobre as compras, preferências, atitudes e 
comportamentos é possível traçar um perfil 
que fará com que você o conquiste de uma 
vez por todas.

• Programas de fidelidade: pequenos 
prêmios (que podem ser dados em pontos, 
posteriormente trocados por produtos ou 
serviços ou descontos diretos no valor do 
produto) são fornecidos aos clientes que 
aderem a seus planos de fidelidade.

• Otimize o atendimento: é focada 
no fornecimento de serviços mais velozes e 
eficazes para os clientes.

• Interaja com o cliente: utilize as 
redes sociais e busque sempre falar a 
linguagem de seu público-alvo.

• Personalize o contato: evitar coisas 
extremamente padronizadas. Foque na 
pessoalidade do atendimento. 

82% dos consumidores não voltam a comprar 
da marca depois de uma experiência negativa

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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A experiência positiva do cliente, 
além de torná-lo fiel, pode o fazê-lo um 
advogado direto para a decisão de compra, 
de outras pessoas, inclusive. Já ouviu falar 
o termo ‘advogado da marca’? São clientes 
apaixonados, leais à sua empresa, que não 
param de comprar, indicam outros clientes 
e ainda podem te fornecer insights e ideias 
para atrair mais consumidores como ele. 
Estudos revelam que os ‘advogados da 
marca’ costumam gastar duas vezes mais 
com sua empresa do que clientes comuns. 

Baseado numa pesquisa que diz que 
86% dos consumidores estão dispostos 
a pagar mais por uma ótima experiência 
de compra, é importante ressaltar que 
estudar o comportamento do consumidor, 
como ele se relaciona com sua marca e 
quais as impressões positivas e negativas 
eles têm sobre ela, vai influenciar 
diretamente no aumento e constância 
das vendas. E é isso que toda empresa 
deseja, no mínimo ter esta constância e 
evitar a perda do seu cliente. Lembre-se: 
as pessoas não compram mais produtos, e 
sim experiências!

SAIBA MAIS
 

Um pesquisa da Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo 
(FecomercioSP) mostrou que o turismo brasileiro per-
deu R$ 55,6 bilhões em faturamento em 2020 em 
comparação ao ano anterior. Os R$ 113,2 bilhões 
significaram o pior resultado da receita desde que a 
entidade começou a fazer o estudo, em 2011, e re-
presentou um rombo de 33% em comparação com o 
que o setor faturou em 2019.

Feriado suspenso

Comércio registra pouco movimento 
em João Pessoa durante o Carnaval

Apesar de oficialmen-
te não ter sido feriado na 
Paraíba durante os dias de 
Carnaval, o comércio de 
João Pessoa sentiu a ausên-
cia dos foliões e se dividiu 
entre os que não abriram as 
portas (ou tiveram horário 
reduzido) e os que decidi-
ram pelo expediente, mas 
registraram movimentação 
muito abaixo do esperado. 
Ontem, o que mais se obser-
vou foi a falta de circulação 
de pessoas, em comparação 
aos dias normais e a outros 
carnavais, além de lojas fe-
chadas e queda nas vendas.

A operadora de caixa 
Carol Laurentino, da loja 
Pandora Biju, relatou que 
as vendas estavam para-
das, com poucos clientes, 
mesmo que o feriado não 
tenha sido decretado. “Ano 
passado estava bem me-

lhor. Como somos uma loja 
de bijuterias e maquiagem, 
no momento tem saído 
mais maquiagens, mas ano 
passado saiu muito glitter 
e sombras. E esse ano foi 
bem pouco”, contou. Além 
de itens como brincos e co-
lares, a loja possui diversas 
opções de tiaras e arqui-
nhos para os cabelos, aces-
sórios típicos na montagem 
de fantasias. 

Mesmo com o pouco 
movimento, Carol destaca 
que a loja segue tomando 
todos os cuidados com rela-
ção à covid-19, a fim de evi-
tar o contágio entre clientes 
e funcionários. Na entrada, 
o álcool em gel fica disposto 
para os clientes, além do uso 
das máscaras ser obrigatório 
para quem trabalha e para os 
consumidores.

A loja Cattan, também 
localizada nos arredores do 
Parque da Lagoa Sólon de 
Lucena, no Centro da cida-

de, foi uma das que se man-
teve aberta durante todos 
os dias de Carnaval. Porém, 
mesmo com o funciona-
mento normal, a circulação 
de clientes foi pouca - com 
alguns dias melhores do 
que outros. “Na segunda-
feira (dia 15) foi até um 
pouco melhor do que nessa 
terça”, disse Maria Edilene, 
uma das vendedoras. “Te-
mos álcool em gel espalha-
do pela loja e os clientes de-
vem usar máscaras, assim 
como a gente, e não pode 
usar o provador”, explicou 
ela, com relação à preven-
ção contra o coronavírus.

Ruas vazias
No Centro Comercial 

de Passagem, mesmo com 
muitos boxes de lojas fecha-
dos, os que permaneciam 
abertos se destacavam. 
Dentre eles, a loja de Inês 
Felipo, que trabalha há 9 
anos no local. “Nesse pe-

ríodo geralmente é melhor 
do que tivemos. Os outros 
anos foram bem melhores. 
Nesse ano as vendas caíram 
cerca de 60%”, destacou a 
empreendedora. 

Ruas como a Santo 
Elias e a Santos Dumont, 
que são locais movimenta-
dos diariamente não tive-
ram lojas abertas. Outras, 
como a Avenida Beaurepai-
re Rohan, conhecida como 
“B Rohan”, apenas duas ou 
três lojas foram abertas. 
Maria Gorete e Sara Cristi-
na, mãe e filha, respectiva-
mente, aproveitaram a cal-
maria do feriado para irem 
às compras. Para as duas, o 
momento foi propício justa-
mente devido à pouca cir-
culação de pessoas nas ruas 
do Centro. Durante a saída, 
os cuidados com a covid-19 
foram reforçados, afirmou 
Gorete, “sempre de máscara 
e usando álcool em gel vez 
ou outra nas ruas”.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Foto: Marcos Russo

Lojas fechadas e ruas vazias 
fizeram parte do cenário 

observado nos últimos dias 



Economia

Empreendedoras registraram R$ 7,8 bilhões em movimentações, equivalente a 2,9 milhões de operações no ano passado
O protagonismo no mi-

crocrédito urbano ficou com 
as mulheres em 2020, segun-
do levantamento feito pelo 
Escritório Técnico de Estu-
dos Econômicos do Nordeste 
(Etene), do Banco do Nordes-
te. Mesmo diante de um ce-
nário atípico da pandemia de 
covid-19, as empreendedoras 
registraram R$ 7,8 bilhões 
em crédito no ano passado, 
correspondente a 2,9 milhões 
de operações.

A redução do consumo 
das famílias e as medidas 
restritivas foram alguns de-
safios enfrentados pelos mi-
croempreendedores. Nesse 
contexto, a oferta de recursos 

foi essencial para manter pe-
quenos negócios, gerar renda 
e manter empregos no país. 

Pelo BNB, o Crediamigo 
superou a marca de R$ 12,1 
bilhões aplicados no ano pas-
sado, o maior valor aplicado 
na história do programa, em 
mais de 4,4 milhões de ope-
rações. O público feminino 
possui representatividade 
que chega a 65% no progra-
ma, o que denota a marcante 
presença de mulheres nas 
atividades financiadas pelo 
Crediamigo.

Para a superintendente 
de Microfinança e Agricultu-
ra Familiar do BNB, Lúcia de 
Fátima Barbosa, “o protago-

nismo feminino no Credia-
migo configura um reflexo 
do papel de liderança que a 
mulher exerce em meio ao 
público-alvo do programa, 
caracterizado essencialmen-
te pela informalidade dos mi-
cronegócios”.

O Crediamigo BNB é o 
maior programa de micro-
crédito produtivo e orienta-
do da América do Sul, atua 
com suporte financeiro a em-
preendedores individuais e 
grupos solidários. As ativi-
dades contam com crédito 
para investimento e capital 
de giro voltado para compra 
de mercadorias e reposição 
de estoques. Na vertente do 

desenvolvimento, o progra-
ma destaca-se ainda pela 
bancarização do seu público 
que, muitas vezes ausente do 
sistema bancário, passa a ter 
acesso a produtos e serviços 
financeiros.

Ainda segundo o Etene, 
dados apontam que o público 
mais jovem, com idade entre 
18 e 24 anos, recebeu o mon-
tante de R$ 832,8 milhões, em 
448 mil operações no Credia-
migo. A faixa etária é um dos 
fatores observados na análise 
do Escritório, tendo em vista 
o suporte ao público que en-
frenta maior dificuldade no 
acesso ao crédito e ao merca-
do de trabalho.

Setores
Em 2020, a exemplo dos 

anos anteriores, o comér-
cio continuou na liderança 
como setor que mais apor-
tou recursos do Crediamigo, 
com cerca de R$ 10,7 bilhões, 
o equivalente a 3,8 milhões 
de operações. Desse mon-
tante, o público feminino 
contratou R$ 7,2 bilhões em 
2,7 milhões de operações. 
O suporte financeiro foi ne-
cessário para manutenção 
dos pequenos negócios, com 
oferta de crédito para re-
posição e armazenamento 
de produtos no período de 
calamidade pública.

Já na indústria foram 

registrados R$ 155 milhões 
em empréstimos, o corres-
pondente a 56 mil operações. 
Aqui, mais uma vez o público 
feminino forma maioria, com 
contratações que ultrapas-
sam os R$ 95 milhões, em 
mais de 37 mil operações.

Os microempreendedo-
res com atuação na área de 
serviços contrataram R$ 1,1 
bilhão em 2020, em 492 mil 
operações do Crediamigo. O 
público masculino recebeu 
R$ 691,5 milhões em 284 
mil operações no período. 
As atividades com mulheres 
à frente no setor aportaram 
R$ 484,1 milhões em 208 mil 
operações.

Mulheres lideram busca por 
microcrédito em ano de covid
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Verduras estão entre os itens que 
mais apresentam diferenças nos 
valores observados em João Pessoa

Uma pesquisa da Secre-
taria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Pro-
con), em João Pessoa, cons-
tatou alta variação no preço 
de verduras. Na alface crespa, 
por exemplo, o índice chegou 
a 390,77%, com o preço osci-
lando entre R$ 0,65 (Varejão 
do Preço – Varjão) e R$ 3,19 
(Extra – Epitácio Pessoa), 
uma diferença de R$ 2,54. O 
levantamento também traz 
preços para produtos de hi-
giene pessoal e de limpeza 
para a casa, totalizando cole-
ta de 151 itens em nove su-
permercados da capital.

A maior diferença de 
preços entre todos os pro-
dutos foi encontrada no 
item fruta, R$ 11,00, com o 
quilo da ameixa oscilando 
entre R$ 8,99 (Extra – Epitá-
cio Pessoa) e R$ 19,99 (Big 
Bompreço – Centro), varia-
ção de R$ 122,36%. O secre-
tário Rougger Guerra alerta 
para as diferenças nos pre-
ços e orienta ao consumidor 
que consulte a pesquisa do 
Procon-JP antes de ir à fei-
ra. “Confira nossa tabela de 

preços na íntegra em nossas 
redes sociais porque a econo-
mia no orçamento doméstico 
será garantida”.

Entre as raízes, a maior 
diferença, R$ 9,10, ficou o 
quilo do alho, com os preços 
variando entre R$ 20,79 (Va-
rejão do Preço – Varjão) e R$ 
29,89 (Santiago – Torre), com 
43,77% de variação. Ainda 
no item alimentos, a mantei-
ga de 200g traz a diferença 
de R$ 4,50, com preços entre 
R$ 8,99 (Manaíra – Manaíra) 
e R$ 13,49 (Extra – Epitácio 
Pessoa). Quanto aos ovos, a 
única diferença de R$ 1,30, 
ficou na bandeja com 30 
unidades, indo de  R$ 12,69 
(Santiago – Torre) a R$ 13,99 
(Manaíra – Manaíra), varia-
ção de 10,24%.

Higiene e limpeza
O álcool em gel 70% de 

500ml está com uma dife-
rença de R$ 5,00 e variação 
de 62,58%, com preços os-
cilando entre R$ 7,99 (Su-
per Box Brasil – Geisel) e 
R$ 12,99 (Varejão do Preço 
– Varjão). Com variação de 

69,34%, o pacote com cinco 
unidades de sabão em bar-
ra tem diferença de R$ 4,50, 
com os preços oscilando en-
tre R$ 6,49 (Manaíra – Ma-
naíra) e R$ 10,99 (Extra – 
Epitácio Pessoa).

A pesquisa realizada pelo 
Procon-JP levantou preços 
nos seguintes supermerca-
dos: Santiago e Latorre (Tor-
re); Carrefour (Aeroclube); 
Extra (Epitácio Pessoa); Be-
mais (Bancários); Varejão do 
Preço (Varjão); Super Box Bra-
sil (Geisel); Manaíra (Manaí-
ra); e Big Bompreço (Centro).

Procon registra variação de 
390% no preço de alimentos

Acesse o QR Code para 
ver a pesquisa completa 
realizada pelo Procon-JP

Setor em expansão

Cooperativas abrem novas 
agências no país em 2020 

Enquanto os grandes 
bancos fecharam mais de 
mil agências no último ano 
- e planejam enxugar ain-
da mais -, as cooperativas 
de crédito ampliaram a 
presença física na pande-
mia e fincaram os pés em 
novos pontos do país.

Maior instituição do 
segmento, o Sicoob abriu 
197 agências em 2020, um 
crescimento de 6% da sua 
base, que alcançou 3,48 
mil postos. Com isso, em 
número de agências, só 
perde agora para o Banco 
do Brasil, que fechou de-
zembro com 4,4 mil uni-
dades. O Sicredi, segunda 
maior cooperativa finan-
ceira do país, com 2 mil 
agências, aumentou sua 
rede em mais 150 pontos 
na pandemia e tem outras 
250 unidades previstas 
para este ano, com investi-
mentos de R$ 200 milhões.

O movimento tem o 
apoio do Banco Central, 
que colocou como meta o 
aumento da participação 
das cooperativas no cré-
dito do Sistema Financei-
ro Nacional para 20% até 
2022 - hoje a fatia está em 
10%, o dobro do visto há 
cinco anos. O cálculo utili-
zado pelo BC tira da conta 
nichos em que as coope-
rativas não atuam, como 
crédito a grandes compa-
nhias. Se todo o sistema 

Fernanda Guimarães
Agência Estado

Com realização confir-
mada para o período entre 
5 e 8 de maio, a Feira Inter-
nacional de Negócios Criati-
vos e Colaborativos (FINCC), 
evento promovido pelo Se-
brae Paraíba, chega a sua 
terceira edição em 2021.  

Desta vez, o evento 
ocorrerá de forma 100% 
digital, por conta da pan-
demia do coronavírus. A 

expectativa é que esta ter-
ceira edição da FINCC reúna 
cerca de 200 lojas virtuais, 
além de palestras, rodadas 
de negócios, oficinas cria-
tivas, mesas redondas e 
workshops, com público de 
todos os estados brasileiros 
e de outros países.    

A intenção é promover 
a comercialização, a aber-
tura de novos mercados, o 

networking e estimular a 
capacidade de inovação dos 
pequenos negócios inseri-
dos nos diversos segmentos 
da economia criativa. 

De acordo com a gestora 
de turismo e economia cria-
tiva do Sebrae Paraíba, Re-
gina Amorim, as inscrições 
para os interessados em par-
ticipar do evento como ex-
positores terão início no dia 

primeiro de março, no site 
da instituição (http://www.
sebraepb.com.br/). “A Feira 
Internacional de Negócios 
Criativos e Colaborativos irá 
promover uma grande opor-
tunidade para comercializa-
ção, aprofundar conceitos, 
conhecer ferramentas, cases 
de sucesso e para ampliar o 
entendimento sobre o tema”, 
pontuou.

Sebrae-PB realiza terceira edição de 
Feira Internacional em formato digital

Economia criativa
A terceira edição da FINCC será realizada no 

ano estabelecido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como o “Ano Internacional da 
Economia Criativa para o Desenvolvimento Sus-
tentável”.  Entre os segmentos que participarão do 
evento, estão: artesanato, artes cênicas, música, 
literatura, gastronomia, design, artes plásticas, au-
diovisual, cinema, teatro, circo, games, websites, 
arquitetura, moda e museus. Em comum, os ne-
gócios que atuam nesses segmentos relacionados 
com a economia criativa utilizam o conhecimento, 
a criatividade, a cultura e a tecnologia para agre-
gar valor aos seus produtos e serviços.  

for contabilizado, a parti-
cipação das cooperativas 
seria em torno de 5%.

Muitas originadas no 
setor agrícola, as coope-
rativas extrapolaram o 
campo e agora atendem 
clientes de todos os seto-
res, tanto pessoas físicas 
como empresas, atrás de 
juros menores. Como não 
têm fins lucrativos - já que 
emprestam basicamente 
para seus próprios asso-
ciados, que são, portanto, 
os donos do negócio - elas 
conseguem taxas mais 
competitivas.

Atualmente há mais 
de 5 mil cooperativas no 
Brasil, sendo 827 de crédi-
to, com ativos totais de R$ 
310 bilhões e uma carteira 
de empréstimos de mais 
de R$ 156 bilhões, segun-
do último levantamento 
realizado pelo Sistema Or-
ganização das Cooperati-
vas Brasileiras (OCB). Em 
crédito especificamente, 
há mais de 10 milhões de 
cooperados e 6.043 postos 
de atendimento.

No ano passado, na es-
teira do covid-19, as coope-
rativas lideraram o ranking 
das concessões de emprés-
timos a pequenos negó-
cios, sendo responsáveis 
por 31% do total, segundo 
o Sistema Nacional de Cré-
dito Cooperativo (SNCC).

Para ampliar ainda 
mais a participação do 
segmento no Sistema Fi-
nanceiro Nacional, o BC 
quer mais flexibilização 
nas regras para associa-
ção, um movimento que já 
visto na última década. A 
ideia é permitir, por exem-
plo, que um cooperado de 
uma instituição possa to-
mar parte do crédito em 
outra, caso a sua não te-
nha recursos suficientes. 
Isso abre espaço para que 
companhias maiores se-
jam cooperadas.

Na avaliação do BC, 
as cooperativas são im-
portantes porque, além 
de irrigarem pequenas 
empresas e ampliarem a 
competição bancária, são 
alternativa de inclusão fi-
nanceira. O atendimento 
a regiões do país em que 
as transações envolvendo 
o papel moeda e cheques 
ainda são significativas, 
incluindo periferias de 
grandes centros urbanos, 
explica em parte a aber-
tura de agências das coo-
perativas. Para este ano, 
o Sicoob planeja alcançar 
2.144 municípios brasilei-
ros, aumento de 14%.

Maior instituição do 
segmento, o Sicoob 
abriu 197 agências, 

um crescimento 
de 6%, alcançando 

3,48 mil postos



Diversidade

Programa contém informação sobre os mais diversos assuntos, destacando o cotidiano da população jovem

Há dois anos surgia, na 
programação da Rádio Taba-
jara FM 105.5, uma política 
pública do Governo do Esta-
do para dar voz aos jovens da 
Paraíba. O ‘Fala Juventude!’ 
(FJ) é fruto de parceria entre 
a Secretaria de Estado da Ju-
ventude, Esporte e Lazer da 
Paraíba (Sejel-PB) e a Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC) e traz todas as quar-
tas-feiras, sempre das 20h às 
21h, informação e discussões 
sobre os mais diversos assun-
tos que permeiam sobre o co-
tidiano dos jovens e demais 
ouvintes e telespectadores 
que também acompanham 
pelas plataformas de pod-
casts como o Spotify, Castbox, 
RadioPublic e Deezer. 

A diretora presidente da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Naná Garcez, 
faz questão de ressaltar que o 
programa é uma forma práti-
ca de interação com o público 
mais jovem. “A Rádio Tabajara 
tem uma diversidade em sua 
programação para atender os 
vários públicos da Paraíba e 
nós sabemos que o ‘Fala Ju-
ventude’ busca um diálogo di-
reto com uma faixa etária de 
14 a 25 anos. Então, no futuro 
esses jovens vão se transfor-
mar em nossos novos ouvin-
tes. O conteúdo que a equipe 
que produz o programa ofe-
rece é de muita qualidade, 
aborda diversos assuntos que 
envolvem questões sociais, 
cultura, esporte e cidadania. 
Então, termina sendo para a 
Rádio Tabajara um atrativo a 
esse público”.

O programa, que inicial-
mente surgiu com intuito de 
informar aos jovens as opor-
tunidades do Governo do 
Estado para essa faixa etária 
da população, ganhou noto-
riedade e hoje já faz parte da 
programação oficial da Rádio 
Tabajara. “O ‘Fala Juventude’ 
é único. Sempre que converso 
com outros gestores e gestoras 
de Juventude, faço questão de 
mencionar essa nossa políti-
ca pública em forma de pro-
grama e todos sempre ficam 

surpresos, pois eles não têm 
um espaço como esse, que é 
proporcionado pela parceria 
da Secretaria Executiva da Ju-
ventude com a Rádio Tabajara 
e a Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC). O direito à 
comunicação e livre expressão 
está previsto no Estatuto da Ju-
ventude (Lei nº 12.852/2013) 
e é previsto que os governos 
devam prover de programas 
como o nosso Fala Juventude. 
Mas a coisa boa, é que o Gover-
no da Paraíba saiu na frente, 
desde 2019, sempre levando 
informação com qualidade 
para os nossos jovens!”, expli-
ca a secretária executiva de 
Juventude, Rafaela Camarense.

De acordo com a secre-
tária, o FJ tem parcerias com 
as Secretarias de Educação, 
da Saúde, Desenvolvimento 
Humano, da Mulher e Diver-
sidade Humana, Sine e Fu-
nesc para que todas as ações 
desses órgãos públicos que 
são direcionadas aos jovens 
possam chegar a todos. O es-
paço também é aberto para a 
UFPB, UEPB e UFCG, Ministé-
rio Público, Tribunal Regional 
do Trabalho e demais institui-
ções que queiram promover a 
juventude. 

“O Fala Juventude! é 
um espaço para divulgar es-
sas ações e tudo isso só está 
sendo possível graças à sen-
sibilidade da EPC, através 
da presidente Naná Garcez, 
que nos cedeu um horário na 
programação. Aproveito para 
agradecer pela oportunidade 
de falar com tantos jovens e 
poder trazê-los ao nosso pro-
grama, dando espaço para 
que suas demandas sejam 
ouvidas e que tenham acesso 
às políticas implementadas 
pelo Governo da Paraíba. As-
sim como também  agradeço 
à minha equipe do FJ, em es-
pecial aos nossos colabora-
dores, que são verdadeiros 
guerreiros, sempre dispostos 
a fazer o terceiro turno na Rá-
dio Tabajara, com muita ale-
gria e disposição que eu até 
me surpreendo! Mas é isso, 
não é? É o espírito do Fala 
Juventude! (risos) Viva o Fala 
Juventude e vida longa a este 
programa!”, celebra Rafaela.

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Fala Juventude comemora 
2 anos na Rádio Tabajara 

Edição: Marcos Pereira       Editoração: Bhrunno Fernando
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2021     |     A UNIÃO       19

Temas estão nas conversas dos jovens em escolas, praças e redes sociais
Atualmente, o ‘Fala Juven-

tude!’ é dirigido pelo jovem 
Wéverton Correia (estudante 
universitário de História e Co-
municação Institucional), que 
também apresenta o programa 
ao lado das assistentes sociais 
Denise Miranda e Ângela San-
to, do psicólogo Heitor Marinho 
e do educador físico Jônatas 
Castro e os trabalhos técnicos 
são dos operadores de áudio 
Zé Fernandes e Ivan Machado. 

“O Fala Juventude surgiu 
da ideia de termos um espaço 
onde pudéssemos ter vez e 
voz e com o apoio da Sejel-PB 
e da EPC escolhemos o nome 
do programa em alusão aos já 
existentes na Tabajara, o ‘Fala 
Governador’ – hoje, ‘Conversa 
com o Governador’ – e ‘Fala 
Paraíba’, porém com um dife-

rencial, agora era (e é) a juven-
tude falando para os jovens e 
toda a sociedade. No início, a 
bancada era formada por mim, 
Rayo Miranda, Rique Peres, 
Gegrório Medeiros e Juliana 
Silva. Ao longo desses dois 
anos, foram muitos desafios, 
que sempre me faz lembrar 
do pensador austríaco, Viktor 
Frankl que dizia: ‘nada nos 
faz mais capazes de superar 
obstáculos e desafios, do que a 
consciência de ter uma missão 
a cumprir na vida’ e é assim 
que é o FJ, nossa missão se-
manal, em que gostamos de 
trazer temas atuais, que estão 
nas conversas dos jovens nas 
escolas, na praça, no sho-
pping, em casa com a família 
e nas redes sociais com os 
amigos”, evidencia Wéverton.

O diretor acrescenta tam-
bém que “o rádio faz parte do 
cotidiano do povo brasileiro. 
Hoje temos a facilidade de 
ter vários aplicativos de rádio 
e a crescente migração do 
mesmo para as redes sociais 
e plataformas de streaming. 
Então, nesses dois anos temos 
aprendido a conviver com as 
novas tecnologias e o conteú-
do tem sido democratizado 
pelas redes sociais e aplicati-
vos de músicas. Temos ouvintes 
até das cidades de Dona Inês, 
Princesa Isabel, no Sertão pa-
raibano, em todo o Nordeste, 
na França, EUA, Coreia do Sul 
e por aí vai”.

Um dos apresentadores, 
Jonatas Castro, que também 
é auxiliar técnico da seleção 
brasileira de goalball, não es-

conde a satisfação em poder 
celebrar o segundo ano do FJ. 
“Fazer parte desse programa é 
poder contribuir com os jovens 
ouvintes de forma responsável 
para que todos possam formar 
suas próprias opiniões, a partir 
das informações dinâmicas que 
são levadas ao programa todas 
as semanas. É promover conhe-
cimento em um mundo cheio 
de desinformações, dando voz 
aos jovens ouvintes, indepen-
dente de classe social, credo, 
opções políticas e religiosas. É 
muito prazeroso e gratificante 
essa imensa responsabilidade 
de fazer parte da realidade dos 
jovens da Paraíba”.

Desde 14 de fevereiro de 
2019 que o FJ vem contribuin-
do com a formação de cons-
ciência dos jovens paraibanos. 

“Sou ouvinte da Rádio Tabajara 
e quando soube que ia come-
çar a ter um programa para 
os jovens sintonizei na 105.5 
FM e nesses últimos dois anos 
escuto toda semana. O ‘Fala 
juventude’ é uma utilidade 
pública, não só para os jovens, 
mas também para adolescen-
tes, adultos e idosos. Toda 
noite de quarta-feira podemos 
desfrutar de conteúdos com 
relevância social, de maneira 
simples e dinâmica. Ele sempre 
traz temas interessantes, como 
na entrevista com a deputada 
federal Tábata Amaral (PDT
-SP) que me fez refletir sobre o 
atual cenário da educação no 
país, que até hoje me levam a 
reflexões no meu dia a dia”, 
relatou o ouvinte e estudante 
de Direito, Antônio Oliveira.

Momento de alegria

O Hospital Estadual 
de Emergência e Trauma 
Senador Humberto Luce-
na, em João Pessoa, rea-
lizou, ontem (16), o Car-
naval da ‘ala pediátrica”. 
A criançada do Complexo 
Hospitalar confeccionou 
suas próprias máscaras 
e adereços, além de par-
ticiparem de momentos 
lúdicos com brincadeiras 
de torta na cara, pintura e 
desfile individual.

A terapeuta ocupacio-
nal Daniele Souza ressal-
tou que todos os pacien-
tes mirins participaram do 
evento. “Fizemos ativida-
des dentro da brinquedo-
teca, bem como em todas 
as enfermarias da pedia-
tria, pois sabemos que 

existem algumas crianças 
que ainda não podem se 
deslocar até o espaço fí-
sico, por isso trazemos 
as pinturas e brincadei-
ras até eles. 
É  m u i t o 
bom olhar 
e  ver  que 
c o n s e g u i -
mos lançar 
um sorriso 
mascarado 
no rosto”, 
explicou.

D e 
acordo com 
a  g e re n te 
d e  e n f e r -
magem, Jaqueline Pires, 
há crianças que por conta 
da cirurgia precisam per-
manecer um tempo maior 

na unidade de saúde. Pen-
sando nelas e seguindo 
todos os protocolos e re-
comendações sanitárias 
do Ministério da Saúde e 

Governo do 
E s t a d o ,  a 
respeito do 
c o r o n av í -
rus, foi pen-
s a d a  u m a 
maneira de 
ser feito um 
trabalho in-
dividualiza-
do e diver-
tido. 

“Preci-
sávamos vi-

venciar o Carnaval dentro 
do hospital, tínhamos que 
incluir os pacientes nesta 
festa tão popular. Então, 

a terapeuta ocupacional 
montou uma série de ati-
vidades para realizar com 
nossos pacientes, assim 
eles vivenciam a cultura e 
esquecem um pouco que 
estão em um ambiente 
hospitalar”, salientou.

Com os olhinhos bri-
lhando e um sorriso de con-
tagiar a todos, o pequeno 
‘Homem Aranha’ se diver-
tiu muito fazendo sua pró-
pria fantasia. “Passei a ma-
nhã pedindo a minha mãe 
para ir embora para casa, 
estava muito triste e com 
saudade de todos. Mas hoje 
foi tão bom que nunca mais 
tinha me divertido tanto. 
Dei boas gargalhadas. Amei 
essa festa de Carnaval, mui-
to obrigada”, comemorou.

A terapeuta 
ocupacional 

Daniele Souza 
ressaltou que todos 
os pacientes mirins 

participaram do evento

Foto: Secom-PB

Crianças internadas no Trauma 
de JP ganham festa de Carnaval

As crianças do complexo 
hospitalar confeccionaram suas 
próprias máscaras e adereços
e participaram de momentos 
lúdicos e brincadeiras
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Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

A vacina não é uma de-
cisão individual. É uma 
obrigação em nome do 

interesse coletivo.

Hamilton Mourão

Fale com Abelardo

É hoje!17

Augusto Correia 
Lima, Alana Candeia 
de Melo, Aldy Silva 
Henrique, Betania 
da Silva, Bruno 

Trindade, Caroline Cavalcante, 
Carollina Lima, Clélia María Pereira, 
Edna Coeli de Menezes, Fernanda 
Noronha Albuquer-
que, Fernando Melo, 
Luciana Zaccara 
S. Albuquerque, 
Franciraldo Loureiro 
Cavalcanti,  Karin-
ne Gabinio, Letícia 
Cavalcante, Lourdi-
nha Noyama, Luiz 
Cláudio Carvalho, 
Maria de Fátima Costa Lima, Maria de 
Fátima Feliciano, Maria do Socorro 

do Egypto, Mariana 
Enrique Duar-
te, Maria Nauzui 
Carvalho, Orlando 
Camboim, Paulo 
Feitosa, Rozeane 
Rodrigues Gondim 
e Vivianne Macêdo.

Aniversariando

A CoronaVac produzida pelo 
laboratório chinês  Sinovac em 
parceria com o Instituto Butantan, 
de São Paulo, tem sido responsável 
pela maior quantidade de vacinas 
distribuídas e aplicadas em todo o 
território brasileiro, desmistifican-
do a tese inicialmente levantada 
pelo Ministério da Saúde, que não 
acreditava na sua eficácia e des-
confiava de sua procedência.

A COLUNA lamenta informar o faleci-
mento da sra. Cristina Abath, esposa do 
médico Osório Abath Filho, referência 
na urologia paraibana. Ela morreu on-
tem, vítima de enfarte fulminante.

GISELE Cittadino e Márcio Tenembaum, 
que ano passado recepcionaram grupo 
de paraibanos em sua casa de Itaipava, 
desta vez passaram o carnaval saudo-
sos e cumprindo quarentena.

O JORNALISTA Ruy Galdino, que plei-
teia a posse do Hotel Tambaú, será o 
entrevistado de hoje no programa Van-
guarda, na TV Master, às 17hs.

O PADRE Marcelo Firmo realiza hoje 
missas às 07h, 11h15, 16h e 18h15 na 
Igreja Mãe dos Homens, no bairro de 
Tambía.

NA IGREJA Mãe Rainha, por trás do Car-
refour, duas missas, às 7h30 e 19h30.

Agora, sim!
Em plena pandemia o presidente Jair 

Bolsonaro assinou um decreto que 
poderá beneficiar , em muito,  a vida 
dos brasileiros: aumentou de 4 para 6 
o número de armas que um cidadão 
comum possa comprar e manter em 

casa, e permitiu a atiradores e caçadores 
adquirirem  até 60 ( sessenta ) armas 
e 2.000 munições de uso restrito das 

Forças Armadas.
Pode isso, Arnaldo?

ELA foi miss Paraíba 
no final dos anos 80 
quando o concurso 

tinha glamour e reco-
nhecimento nacional. 

Hoje, MADELEINE BRAGA 
pode se encontrada 

nas noites das sextas 
feiras comandando 

o programa Wekend 
Master, exibido pela TV 
Master, onde demons-
tra o seu talento e ver-
satilidade de atriz que 

já atuou em diversos 
programas da televisão 

brasileira.

A sétima edição da Expo 
Fashion Noivas, evento que 
reúne cerca de 400 exposito-

res do segmento de festas e casa-
mentos está sob nova administra-
ção e acontece nos dias 12, 13 e 14 
de novembro deste ano, no Centro 

de Convenções de Pernambuco. A empresária pernambucana, Priscilla 
Rodrigues está à frente da administração e organização do evento faz 
questão de ressaltar que será cumprido todo protocolo de higiene e saniti-
zação, exigido pelo Governo do Estado. Tudo para o público e os exposito-
res se sentirem seguros.

Expo Fashion 
Noivas será 
realizada em 
Recife

JOÃO LEUSON e 
Dione Medeiros, 
ele reitor da Uni-
fip, foram passar 
o “carnaval” em 
Jericoacoara, em 
Fortaleza, optan-
do pela folia eco-
lógica nas dunas 
e paisagens do 
lugar.

JOSÉ HELY TENÓ-
RIO - Em 1975 che-
guei nesta terra linda, 
aonde empreendi e 
colaborei para seu 
desenvolv imento, 
construí minha fa-
mília e excepcionais 
amizades. Sei que Dr. 
Carlos Pereira não 

precisa do meu endosso, mas em seu 

lugar também me orgulharia em rece-
ber declarações do quilate que vimos 
dos dois mais importantes políticos 
que tive a honra de conviver desde que 
aqui cheguei, Tarcísio Burity e José Ma-
ranhão. Posso, na condição de grande 
fornecedor de bens e serviços aos go-
vernos desses dois gigantes da nossa 
política, que ambos foram exemplo 
de autoridade, respeito e integridade 
como administradores e governantes!

Memória da cidade
A coluna volta a lembrar aos srs. verea-

dores a necessidade imperiosa da cidade 
homenagear três nomes que foram 

imprescindíveis à sua história contempo-
rânea e que precisam do reconhecimento 
público: os jornalistas Wills Leal, Otinal-
do Lourenço e Martinho Moreira Franco, 

todos da mesma geração e falecidos 
recentemente, ofereceram contribuição 

valiosa ao desenvolvimento cultural, 
social e intelectual à capital paraibana e 
precisam ter os seus nomes perpetuados 

em um logradouro público relevante.

Atitude coletiva
Em entrevista ao programa Vanguarda, 
na TV Master, o médico Roberto Maglia-
no, presidente do Conselho Regional de 
Medicina, criticou a demora no início 
do processo de vacinação no Brasil 
“embora o Governo venha fazendo um 
esforço para corrigir os erros iniciais e 
recuperar o tempo perdido”. Também 
lamentou a falta constante de equipa-
mentos e medicamentos em diversas 
unidades de saúde da rede pública. 
Reeleito para novo mandato à frente do 
CRM, Magliano foi duro com os “fura-
filas” - “é caso de polícia!” - e entende 
que a vacina deveria ser obrigatória:
- A vacina é atitude coletiva;  campanha 
medicinal que exige a participação de 
todos para o bem comum.

O que os jovens estão fazendo 
com as pessoas idosas é cruel e 
revoltante, ignorando as restrições 
de proteção à pandemia, jogando 
para o alto as advertências, partici-
pando de festas e baladas, acre-
ditando que a juventude é eterna 
e que estão imunes às doenças, 
enquanto levam para casa - e para 
os seus pais e avós - o vírus que 
pode matá-los impiedosamente. 
Deveriam ser severamente punidos 
pelos rigores da Lei. Conquista

A TV Master está comemorando 13 anos 
de fundação como a única emissora com 
a totalidade de sua programação desen-
volvida por profissionais da Paraíba, fato 
que não encontra parâmetro em outras 
capitais brasileiras, gerando empregos 
para apresentadores, técnicos, pessoal 
administrativo e colaboradores.

Critérios
O escritor Palmari Lucena, que tem 80 
anos e sofre de diabetes, apresentou-se 
ontem para receber a vacina no posto 
instalado no Manaíra Shopping. Apre-
sentou documentos, mas foi recusado 
por que não atingia a faixa etária estipu-
lada para a ocasião que era de 90 anos. 
Saiu de lá revoltado e com razão: a saú-
de não espera e ele faz parte de grupo de 
alto risco por conta da comorbidade.

Sétimo dia. A missa de sétimo 
dia do jornalista Otinaldo Lourenço 
de Arruda Melo será realizada no dia 
19 de fevereiro, sexta-feira próxima, 
às 17h, na Igreja Auxílio dos Cristãos, 
no Jardim Oceania. 

Vacinada. Prestes a completar 
92 anos, atriz Lolita Rodrigues, uma 
das maiores expressões do teatro e da 
teledramaturgia brasileira, que há 6 
anos vive em João Pessoa, cidade que 
escolheu para se recolher após a sua 
aposentadoria, foi vacinar-se num dos 
postos municipais de saúde. Reconhe-
cida por alguns dos antigos fãs, reco-
mendou a necessidade da vacinação 
para todos os brasileiros.
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O Governo do Estado, 
através da Secretaria de Ju-
ventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), divulgou na edição 
do Diário Oficial da Paraíba 
de ontem (16), a listagem 
dos 266 atletas, paratletas 
e treinadores que irão ser 
contemplados com o “Bolsa 
Esporte” ao longo dos pró-
ximos 12 meses. Os benefi-
ciários do programa ou seus 
respectivos representantes 
legais devem comparecer 
na Vila Olímpica Parahyba a 
partir da próxima segunda-
feira (22) portando os docu-
mentos devidos e em acordo 
com cronograma estabeleci-
do na publicação oficial para 
que procedam com a assi-
natura dos termos de com-
promisso e assim possam 
passar a receber os recursos 
devidos.

A disponibilização desse 
recurso por parte do Gover-
no do Estado, especialmente 
dentro de um contexto ainda 

mais adverso para o esporte 
como o vivido desde o come-
ço da pandemia da covid-19,  
é visto como uma ferramen-
ta fundamental para o de-
senvolvimento das modali-
dades esportivas na Paraíba 
e a garantia de que atletas, 
paratletas e treinadores pos-
sam permanecer em ativida-
des e garantir condições mí-

nimas para a continuidade 
do seu desenvolvimento ou 
manutenção dos padrões de 
alta performance para aque-
les que já estão nesse nível.

Nesse sentido, Silvana 
Fernandes, paratleta garan-
tida nas Paralimpíadas de 
Tóquio pelo Parataekwondo 
e que está entre as contem-
pladas com o Bolsa Espor-
te, o benefício chega em um 
momento fundamental para 
a garantia das condições 
de treinamento e também 
como um reforço através da 
valorização do trabalho que 
vem sendo feito por ela e ou-
tros atletas, mesmo em meio 
às dificuldades que foram 
ainda mais agravadas pela 
pandemia.

“Todos nós, atletas, pa-
ratletas e treinadores, esta-
mos passando por momen-
tos de grande dificuldade ao 
longo de todo esse período. A 
pandemia, nos trouxe ainda 
mais incertezas, dentro de 
um meio que já é muito com-
plicado de se manter, que é o 
esporte. Nesse sentido, sem 

dúvida alguma o maior dos 
impasses é em relação a con-
dição financeira que, agora, 
com a chegada da Bolsa Es-
porte nós passaremos a ter 
uma segurança maior para 
que a gente possa dedicar 
todo o nosso tempo e esforço 
exclusivamente ao esporte 
e, assim, poderemos trazer 
resultados mais expressivos 
para a nossa Paraíba e para o 
país”, explicou Silvana.

O professor Aldivan 
Rodrigues é um persona-
gem conhecido no hande-
bol paraibano e brasileiro, 
com resultados expressivos 
dentro e fora das quadras. 
O seu trabalho ao longo das 
últimas décadas é conheci-
do pela união de uma ação 
com foco na valorização do 
esporte como ferramenta 
de inclusão social, aliado ao 
trabalho de detecção e lapi-
dação de talentos que tem 
servido nas seleções da mo-
dalidade na quadra, assim 
também como nas areias. 
Para Aldivan que foi, ao lado 
de atletas de sua equipe, um 

dos contemplados pelo Bol-
sa Esporte, esse é um mo-
mento de grande alegria e 
que pode marcar um novo 
tempo para a Paraíba.

“Eu estou muito feliz 
com esse momento, são anos 
de muita luta e abnegação 
onde as barreiras são enor-
mes e nos falta apoio. Nós 
investimos muito, às vezes 
de onde não se tem e ago-
ra, essa é uma oportunida-
de através do Bolsa Esporte 
para que possamos ter uma 
condição melhor no desen-
volvimento do nosso traba-
lho. A única diferença que 
temos em relação aos times 
e clubes de outras regiões é 
justamente o investimento e 
acredito que agora com esse 
programa acontecendo de 
forma perene, poderemos 
começar a virar esse jogo, 
pois se com todas as difi-
culdades sempre trouxemos 
resultados importantes, ago-
ra poderemos avançar mais 
com os talentos, o conheci-
mento e a nossa capacidade 
de superação e determina-
ção”, afirmou Aldivan.

O Bolsa Esporte 
O programa garante re-

cursos mensais que variam 
entre R$ 500,00 e 4 mil para 
esses desportistas, de acordo 
com o seu desempenho em 
competições no âmbito es-
colar, nacional e internacio-
nal. Ao todo, 38 modalidades 
foram atendidas entre es-
portes e paradesportos cole-
tivos e individuais. O progra-
ma investirá, ao todo, R$ 2,5 
milhões no período de um 
ano com foco no desenvolvi-
mento de atletas, paratletas 
e treinadores, além das suas 
respectivas modalidades no 
estado incentivando, assim, 
projetos sociais, clubes e 
equipes através da promo-
ção de condições básicas de 
treinamento e manutenção 
para talentos consolidados e 
em desenvolvimento.

 A distribuição das bol-
sas foi avaliada por uma 
equipe de técnicos formada 

por dois representantes da 
Sejel; um representante da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação e da Ciência e Tecno-
logia (SEECT); um represen-
tante do Conselho Regional 
de Educação Física; um re-
presentante das Federações 
Esportivas; e dois membros 
de notório saber, um despor-
tista e outro paradesportista. 

Os beneficiados foram 
divididos em cinco cate-
gorias: Bolsa Institucional 
- que contemplou treinado-
res, atletas de até 21 anos e 
paratletas de até 24 anos de 
idade que foram indicações 
oriundas das federações 
esportivas - com 91 con-
templados que receberão 
R$ 500,00; Bolsa Estudan-
til - para atletas, paratletas 
e técnicos com desempenho 
expressivo nos Jogos Esco-
lares da Juventude e nas Pa-
ralimpíadas Escolares Brasi-
leiras - com 35 beneficiários 
no valor de R$ 500,00; Bolsa 
Nacional - para atletas, trei-
nadores e paratletas com de-
sempenho em competições 
disputadas no Brasil - são 
90 contemplados com R$ 
700,00; Bolsa Internacional 
- para aqueles com resulta-
dos fora do país - 43 pessoas 
obtiveram esse auxílio que é 
no valor de R$ 1.200,00 -; e 
o Bolsa Representatividade 
- cuja atuação esportiva foi 
responsável pela divulgação 
do estado no âmbito nacio-
nal e internacional - foram 
7 contemplados com o valor 
de R$ 4 mil.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Novo amistoso
Botafogo paraibano faz mais um amistoso na tarde 
de hoje, na Maravilha do Contorno, diante da equipe 
do Vitória de Tabocas, de Pernambuco. Página 22
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Programa beneficia, nos próximos 
12 meses, 266 atletas, paratletas e 
técnicos em 38 modalidades esportivas

Bolsa Esporte  
fortalece a Paraíba
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Atletas de saltos ornamentais 
também fazem parte do 
Programa Bolsa Esporte lançado 
pelo Governo do Estado

Através do QR Code acima, 
confira o edital que disciplina 

o Programa Bolsa Esporte

 Todos nós, atletas, 
paratletas e treinadores, 
estamos passando por 
momentos de grande 

dificuldade ao longo de 
todo esse período. A 
pandemia nos trouxe 
ainda mais incertezas, 
dentro de um meio que 
já é muito complicado 
de se manter, que é o 

esporte 
Foto: CBP/Divulgação

Silvana Fernandes disse que esse 
benefício chega num momento 

importante diante dos problemas 
vividos com a pandemia da covid-19



Esportes

Marcelo Vilar fará novas observações no CT da Maravilha do Contorno diante da equipe pernambucana

O Botafogo faz hoje o seu 
segundo amistoso de pré-
temporada. O Belo enfrenta 
o Vitória das Tabocas de Per-
nambuco, às 15h30, no CT da 
Maravilha do Contorno, em 
João Pessoa. O adversário vai-
disputar a primeira divisão 
este ano. No primeiro teste, 
realizado no último sábado, 
o alvinegro da estrela verme-
lha venceu o CSP por 2 a 1. A 
expectativa é que hoje o time 
apresente uma evolução em 
relação ao jogo anterior, já que 
desde segunda-feira o técnico 
Marcelo Vilar vem trabalhan-
do em cima dos erros apre-
sentados até o momento. Ele 
gostou muito do desempenho 
das duas equipes que colocou 
em campo contra o Tigre.

“Eu gostei do que vi, por-
que a gente projeta o que a 
equipe pode render nos próxi-

mos dias. Foi muito bom para 
o primeiro jogo, porque eles já 
conseguiram aplicar o sistema 
de jogo treinado. Eles já come-
çam a assimilar a nossa ideia 
para pôr em prática nos jogos 
oficiais, a partir do próximo 
dia 27”, disse o treinador.

A exemplo do que aconte-
ceu contra o CSP, Vilar deverá 
mandar a campo duas equi-
pes, com a teoricamente titu-
lar começando a partida e os 
reservas entrando no segundo 
tempo. Isto vem provocando 
uma disputa sadia entre os 

atletas por um lugar no time 
titular, como confirmou o 
atacante Ramon Tanque, que 
entrou no segundo tempo do 
jogo de sábado e fez um dos 
gols da vitória.

“O grupo é muito bom 
e a nossa disputa é muito sa-
dia. O mais importante é que 
a equipe vença, mesmo sendo 
apenas um amistoso. A minha 
ideia é sempre dar o máximo 
de mim para pôr uma boa dú-
vida na cabeça do treinador na 
hora de escalar a equipe titu-
lar. Eu acho que a gente está 
no caminho certo e a expecta-
tiva é muito boa para a nossa 
estreia na Copa do Nordeste”, 
disse o atacante.

Sobre essa disputa para 
conseguir uma vaga no time 
titular, Marcelo Vilar já colo-
cou para os atletas a neces-
sidade de todos estarem em 
um nível só. “Eu já coloquei 
para eles que por conta da 
maratona de jogos que te-

remos nos próximos dias, 
não há titulares nem reser-
vas. Todo mundo tem de es-
tar cem por cento, porque a 
equipe vai ter de sofrer mui-
tas mudanças no decorrer 
das competições, com puni-
ções disciplinares, contusões 
e desgastes físicos. Temos 
um plantel muito reduzido e 
todos têm chances de jogar. 
Eles têm de estar no mesmo 
nível, para que a equipe não 
sinta qualquer substituicão”, 
disse o treinador.

Após o jogo de hoje, o 
Botafogo volta a campo no 
próximo domingo para en-
frentar o Náutico, no Estádio 
dos Aflitos, em Recife. Este 
será o último amistoso e o 
mais duro da equipe nesta 
pré-temporada. No fim de se-
mana seguinte, o Belo estreia 
na Copa do Nordeste, contra 
o 4 de Julho do Piauí, no dia 
27, às 16h, no Estádio Almei-
dão, em João Pessoa.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo tem novo amistoso
contra o Vitória das Tabocas
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 O grupo é muito 
bom e a nossa disputa é 

muito sadia. O mais 
importante é que a 

equipe vença, mesmo 
sendo apenas um 

amistoso 

Foto: Instagram/Botafogo/PB

O técnico Marcelo Vilar ganha mais uma oportunidade de ver todo o elenco em ação contra uma equipe pernambucana, hoje, na Maravilha do Contorno

Ivo Marques
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Um novo teste

Treze segue treinando para jogar
amanhã contra o América de Natal

O técnico Marcelinho 
Paraíba comanda hoje à tar-
de o último treino do Treze 
para o segundo amistoso 
da pré-temporada, que será 
disputado nesta quinta-feira 
contra o América de Natal. O 
jogo está programado para 
às 19h, no Estádio O Ami-
gão, em Campina Grande. 
Ontem, o elenco descansou 
na parte da manhã, e à tarde 
fez um treino técnico-tático 
para corrigir alguns defei-
tos apresentados na partida 
contra o Globo, no último sá-
bado, quando o Galo perdeu 
por 2 a 1.

Todos esperam um jogo 
mais difícil contra o Améri-
ca, que está em um ritmo de 
jogo mais forte, já que vem 
disputando amistosos há 

mais tempo do que o Treze. 
A equipe do Rio Grande do 
Norte promete vir forte para 
a temporada e é dirigida pelo 
técnico Evaristo Piza, que fez 
um grande trabalho recente-
mente no Botafogo.

“Eu gostei da atuação 
da equipe no primeiro tem-
po contra o Globo. Saímos 
na desvantagem, após uma 
falha nossa, e soubemos 
reagir, empatando a parti-
da e criando várias chances 
de virar o jogo. Na segunda 
etapa, com as várias substi-
tuições, o time levou muito 
tempo para se organizar e 
acabamos tomando o segun-
do gol. Mas, espero contra o 
América que a equipe renda 
muito mais do que rendeu 
contra o Globo. O momento 
é de fazer observações, tirar 
conclusões e o placar é o que 
menos importa. Queremos é 

que quando iniciar a Copa do 
Nordeste o time esteja pron-
to”, disse Marcelinho.

A expectativa para esse 
jogo contra o América é que 
o Galo entre em campo com 
a mesma equipe que come-
çou jogando contra o Globo. 
Sendo assim, o time consi-
derado titular será:  Leandro 
Santos, Paulinho, Adriano 
Alves, Rômulo e Bruce; Ré-
gis Potiguar, Romeu, Birun-
gueta e Cleiton Domingues; 
Daivison e Sony Anderson.

Sousa
A equipe do Sousa foi a 

última a dar início à pré-tem-
porada 2021. A apresenta-
ção do elenco só ocorreu na 
tarde da última segunda-fei-
ra, sob o comando do técnico 
Paulo Schardong, o prepara-
dor físico William Schmidt, 
o preparador de goleiros 

Valmir Filho e o analista de 
desempenho Arthur Trovão.

Por enquanto, apenas 
19 atletas deram início aos 
treinamentos, mas outros 
estão sendo esperados, ain-
da esta semana, para com-
pletar o grupo. Por enquan-
to, os jogadores em atividade 
são: goleiros - Ricardo, João 
Victor e Lucas Gabriel; late-
rais - Wesley (E) e Anderson 
Mello (D); zagueiros - Mar-
celo Duarte, Marcelo Praxe-
des, João Rafael e Adriano 
Lucas; volantes - Lucas Lins, 
Otávio Neto e Ryan Oliveira; 
meias - Natalício e Arthur, 
e atacantes - Almir, Jadson 
Oliveira, Liniker, Lucas Den-
tinho e Nicolas Davi. 

O “Dinossauro” estreia 
no Campeonato Paraiba-
no no dia 17 de março, às 
20h30, contra o Botafogo, no 
Estádio Marizão, em Sousa.

Não há uma rodada nesse Campeonato Brasilei-
ro de 2020 que o VAR - o famoso árbitro de vídeo - 
ganhe mais destaque que o trio de arbitragem. Todos 
os 20 participantes têm sempre uma queixa para fa-
lar de sua utilização. Esse recurso chegou ao futebol 
para ajudar os árbitros em lances polêmicos em que o 
olho nu não consegue enxergar com perfeição o lance 
até porque o ser humano não é infalível. Com a ajuda 
dos recursos tecnológicos se imaginou uma calmaria 
nas reclamações.

Infelizmente está sendo justamente o contrário. 
A demora nas decisões de interpretações tem ener-
vado jogadores, comissão técnica e dirigentes dos 
dois lados de um jogo, sem falar nos torcedores, dis-
tante dos estádios por conta da pandemia, mas liga-
dos na TV ou até mesmo em rádios, aflitos e esperan-
çosos de uma decisão correta. Sobram reclamações 
e já teve clube pedindo para que o recurso não fosse 
mais utilizado em seus jogos diante de tanta revolta 
pelas decisões.

Ainda tem a questão da demora na análise do 
lance que pode até chegar a quase cinco minutos de 
paralisação. Jogo parado e todos atentos ao árbitro 
central conectado com o árbitro de vídeo para anun-
ciar a decisão. No futebol internacional a gente não 
tem notícia de tanta polêmica e exagero em chama-
mentos para análise, mas aqui no Brasil o número de 
vezes que o VAR é acionado é exorbitante. Muitas de-
cisões já foram questionadas até na Justiça, sem su-
cesso e até a própria CBF reconheceu erros, mas o re-
sultado do jogo não foi modificado. Clubes como São 
Paulo, Grêmio, Internacional, Vasco, Flamengo, entre 
outros, já pediram a gravação da análise do lance po-
lêmico à Confederação Brasileira de Futebol, numa 
clara desconfiança das decisões tomadas e muitas 
delas insensatas. Quem foi o mais beneficiado ou o 
mais prejudicado com as decisões do VAR?

As polêmicas
decisões do VAR

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

E no final de semana passado não foi 
diferente. Os jogos Flamengo 2 x 1 
Corinthians e Vasco 0 x 2 Internacional 
estiveram no centro do debate diante 
das confusões, principalmente em São 
Januário, onde o Vasco se julga prejudi-
cado e com razão pelo fato do lance do 
primeiro gol do Inter não ter sido revi-
sado por defeito do equipamento. E se 
o Vasco for rebaixado, quem paga essa 
conta? Um gol em qualquer partida que 
dá vantagem ao adversário afeta o emo-
cional dos jogadores e força o técnico a 
variações táticas quando o gol é sem po-
lêmica. Imaginem de forma duvidosa! O 
descontrole é total. O Corinthians tam-
bém reclamou do gol da vitória do Fla.

Ainda o VAR

Paraibano
Os oito clubes integran-
tes do Campeonato 
Paraibano de 2021 já 
estão na pré-tempora-
da, uns mais adiantados 
que outros, mas todos 
treinando, de olho na 
primeira rodada, e 
buscando alternativas 
para fazer um equilíbrio 
entre receita e despesa.

Bolsa Esporte
Atletas, paratletas e 
técnicos comemoram a 
decisão do governador 
João Azevêdo em  con-
templá-los com o Pro-
grama Bolsa Esporte, 
num investimento de 
R$ 2,5 milhões mesmo 
em tempo de pande-
mia. Esporte também é 
prioridade no governo.

Ainda seguindo o roteiro do VAR, o protesto do 
Vasco encaminhado à CBF é apenas mais um dos tan-
tos já dirigidos à entidade e simplesmente arquivados 
sob a argumentação de que vale as decisões tomadas 
no campo de jogo. A verdade é que a utilização do VAR 
veio para ajudar, mas como muitas coisas no Brasil, 
acaba sendo ridicularizado por decsiões insensatas.

Não vai dar em nada



Esportes

Em partida atrasada da 33a rodada do Brasileirão, equipes medem forças hoje no Estádio da Vila Belmiro
O duelo entre rivais pau-

listas Santos e Corinthians, 
jogo atrasado da 33ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
é visto como um confronto 
direto na briga por uma vaga 
na Libertadores. A diferença 
de pontuação entre os dois 
é de apenas um ponto - 50 a 
49 em favor dos santistas - p 
que torna o jogo como uma 
grande decisão, afinal quem 
vencer dará um grande pas-
so em busca da vaga na Copa 
Libertadores.

O jogo na Vila Belmiro 
a partir das 19h é de fun-
damental importância para 
a equipe da casa que sofreu 
um abalo grande depois da 
perda da Copa Libertado-
res para o Palmeiras e veio 
mostrar reação na vitória 
de sábado passado por 2 a 0 
diante do Coritiba, tanto que 
a tendência do técnico Cuca 
é manter a mesma escala-
ção com João Paulo; Pará, 
Laércio, Luan Peres e Felipe 
Jonatan; Alison e Sandry; 
Marinho, Kaio Jorge, Lucas 
Braga e Soteldo.

No Corinthians, o técnico 
Vagner Mancini terá o desfal-
que de Fagner, que recebeu o 
terceiro amarelo. Vem de uma 
derrota para o Flamengo por 
2 a 1, mas está vivo na briga 
por uma vaga na competição 
sul-americana. Cazares e Je-
merson treinaram, ontem, 
com os reservas, e devem ser 
opções no jogo de logo mais. 
O substituto de Fagner será 
Michel Macedo e o time ain-
da terá a volta de Gabriel que 
cumpriu suspensão.

Além de Santos x Co-
rinthians, esta quarta-feira 
programa mais um jogo atra-
sado no Couto Pereira, entre 
o rebaixado Coritiba e o Pal-
meiras, a partir das 19h30. 
Já classificado para a Liber-

Santos e Corinthians jogam de
olho em vaga na Libertadores
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37ª Rodada
n Dia 20/1
18h30
Coritiba x Ceará
21h
Fortaleza x Bahia

n Dia 21/1
16h
Flamengo x Internacional
Corinthians x Vasco
Sport x Atlético-MG

18h15
Santos x Fluminense
Grêmio x Athletico-PR
20h30
Goiás x Bragantino

n Dia 22/2
20h
Palmeiras x Atlético-GO
Botafogo x São Paulo

JOGOS ATRASADOS
Hoje
19h
Santos x Corinthians
19h30
Coritiba x Palmeiras

n Dia 19/2
21h30
São Paulo x Palmeiras

Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A
Clubes PG J V e D GP GC sG
1o Internacional 69 36 20 9 7 60 33 27
2o Flamengo 68 36 20 8 8 65 45 20
3o Atlético -MG 62 36 18 8 10 59 43 16
4o São Paulo 62 35 17 11 7 56 38 18
5o Fluminense 60 36 17 9 10 52 41 11
6o Palmeiras 56 34 15 11 8 49 32 17
7o Grêmio 56 36 13 17 6 52 39 13
8o Athletico-PR 50 36 14 8 14 36 35 1
9o Santos 50 35 13 11 11 50 48 2
10o Corinthians 49 35 13 10 12 45 44 1
11o Bragantino 49 36 12 13 11 49 40 9
12o Ceará 46 36 12 10 14 50 50 0

13o Atlético-GO 46 36 11 13 12 36 43 -7
14o Sport 42 36 12 6 18 29 45 -16
15o Fortaleza 41 36 10 11 15 34 38 -4
16o Bahia 38 36 10 8 18 42 59 -17
17o Vasco 37 36 9 10 17 34 54 -20
18o Goiás 36 36 9 9 18 39 60 -21
19o Coritiba 28 35 6 10 19 29 49 -20
20o Botafogo 24 36 4 12 20 30 60 -30

O Santos vem se recuperando depois da perda do título da Copa 
Libertadores, segue em busca de vaga na competição sul-americana e briga 
com outro time paulista faltando três jogos para concluir o Brasileirão

tadores por ter sido o últi-
mo campeão, o Verdão deve 
poupar vários jogadores já de 
olho no jogo do dia 28 contra 
o Grêmio, em Porto Alegre, 

quando inicia a decisão da 
Copa do Brasil. E o mesmo 
deve acontecer na sexta-feira 
no confronto diante do São 
Paulo, no Morumbi, em mais 

uma partida atrasada por 
conta da participação do clu-
be no Mundial, no Catar.

O técnico Abel Ferreira 
vem reclamando do calen-

dário. O Palmeiras já fez 73 
jogos na atual temporada e 
ainda tem mais seis para rea-
lizar - quatro no Brasileirão e 
dois na Copa do Brasil.  Depois 

do Coritiba e São Paulo, na se-
gunda e quinta da próxima 
semana, os adversários serão 
Atlético-GO e Atlético-MG, 
respectivamente.

Torneio nos EUA

Seleção feminina estreia contra a Argentina
Como preparação para o Tor-

neio Olímpico de Futebol Feminino 
Tóquio 2020, partidas competitivas 
serão fundamentais para as equipes 
participantes. Três seleções com des-
tino a Tóquio 2020, Brasil, Canadá e 
EUA, disputarão a Taça SheBelieves 
2021, que começa amanhã, nos Es-
tados Unidos, em Orlando. A Argen-
tina também competirá depois de 
substituir o Japão, que desistiu da 
participação devido a covid-19 no 
país. O Brasil estreia justamente 
contra a Argentina, às 16h, no Es-
tádio Exploria de Orlando. Enfren-
ta os Estados Unidos no dia 21 e 
o Canadá no dia 24. A jornada de 
abertura do SheBelieves verá duas 
rivalidades atraentes reacenderem, 
primeiro com Brasil e Argentina, 
seguido por Canadá e EUA.

A Argentina, que está fazendo 
sua estreia no SheBelieves, buscará 
melhorar sua exibição digna na Copa 
do Mundo Feminina da FIFA França 
2019, onde registrou dois empates e 
seus primeiros pontos na história da 
competição. Na Copa América Femi-
nina de 2018, a Argentina terminou 
em terceiro lugar e caiu para o even-
tual campeão Brasil duas vezes; 3-1 
na fase de grupos e 3-0 na fase final.

Cada partida da SheBelieves 

Cup será uma batalha difícil para 
a equipe de Carlos Borrello, que 
atualmente está em 31º lugar no 
Ranking da FIFA. As outras três 
equipes envolvidas estão todas en-
tre as 10 primeiras: EUA (1), Bra-
sil e Canadá estão empatados em 
oitavo lugar. No entanto, não há 
dúvida de que esta é uma oportu-

nidade valiosa para a Albiceleste.
Canadá x EUA é uma das riva-

lidades mais ferozes do futebol in-
ternacional e o jogo de amanhã às 
19h será o 61º jogo da história, mas 
a primeira vez que os dois se en-
frentam na SheBelieves Cup, com os 
canadenses fazendo sua estreia no 
torneio. As duas seleções se enfren-

taram durante as eliminatórias da 
Concacaf em Tóquio 2020, onde as 
campeãs da Copa do Mundo Femini-
na, EUA, venceram por 3 a 0 graças 
aos gols de Lynn Williams, Lindsey 
Horan e Megan Rapinoe.

Os Estados Unidos defende-
rão o título da SheBelieves Cup em 
2020, onde terminaram à frente da 

Espanha, Inglaterra e Japão. Muitos 
nomes de estrelas foram incluídos 
na equipe de Vlatko Andonovski, 
incluindo Carli Lloyd, Megan Rapi-
noe, Alex Morgan, Crystal Dunn e 
Julie Ertz, mas uma série de jovens 
jogadores promissores devem 
aparecer como Catarina Macario, 
Sophia Smith e Midge Purce.

Foto: Mauro Horita/CBF

Técnica Pia Sundhage conversa com 
atletas durante treinamento. Atletas 
brasileiras vão estrear amanhã 
na Taça SheBelieves 2021, nos EUA

Foto: Ivan Storti/Santos
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Conhecer os trâmites burocráticos pode amenizar o fardo em um momento de vulnerabilidade como o luto

Burocracia aflige familiares no 
momento da morte de parente

Quando se perde alguém próxi-
mo, seja um familiar ou um amigo, 
a tendência é a pessoa ficar desnor-
teada e até inerte diante da morte, 
mesmo que já se esteja preparando 
psicologicamente. Imagina ser sur-
preendido por alguma fatalidade do 
destino. Na maioria das vezes, algum 
familiar mais distante toma a frente 
da situação, mas e se não houver nin-
guém nesse momento tão delicado? 
Portanto, conhecer as questões bu-
rocráticas, ainda que em circunstân-
cias tão ruins, pode amenizar o fardo 
em um momento de vulnerabilidade 
como o luto. A maneira como proce-
der diante da morte de alguém são 
definidas por cada município, mas 
de maneira em geral seguem um pa-
drão, que depende inicialmente de 
onde ocorreu a morte.

Algumas dessas situações, se-
gundo informações do Colégio Noto-
rial do Brasil e dos órgãos oficiais na 
Paraíba, podem ser melhor explicadas 
às famílias. Se o falecimento ocorre 

no hospital, por exemplo, uma situa-
ção mais comum., a própria unidade 
hospitalar emite uma Declaração de 
Óbito. Com o documento em mãos, o 
familiar pode contratar um serviço fu-
nerário. “Mas se por acaso o falecido 
tiver chegado no hospital com vida, 
mas não chegou a receber atendimen-
to a tempo, por exemplo, vítima de 
um infarto fulminante, o médico não 
é obrigado a atestar o óbito, pois não 
acompanhou o histórico do paciente, 
sendo, assim, o corpo encaminhado 
para o Serviço de Verificação de Óbi-
to (SVO)”, esclareceu Cristiane Helena 
Barbosa, chefe do Núcleo de Medicina 
e Odontologia Legal (Numol) e odon-
toperita do Instituto da Polícia Cientí-
fica (IPC) da Paraíba.

Se o falecimento ocorrer dentro 
de uma residência e a causa seja mor-
te natural, qualquer médico assisten-
te pode emitir a declaração de óbito, 
seja da Unidade de Saúde da Família 
mais próxima ou médico amigo da fa-
mília. Afinal, só existe um SVO na Pa-
raíba, localizado em João Pessoa. Se a 
localidade da morte não tiver médico, 
a declaração de óbito poderá ser emi-

tida em cartório, desde que compare-
çam três testemunhas.

Se a morte for de causa externa 
(afogamento, acidentes, arma de fogo, 
arma branca, choque elétrico, queda, 
homicídio, suicídio) que tenha a pos-
sibilidade de ter sido ocasionada por 
um crime, o corpo é encaminhado 
para o IPC para que seja feita a necróp-
sia. De acordo com o coordenador do 
SVO em João Pessoa, Jaílson de Sousa, 
o familiar não consegue enterrar o 
falecido apenas com a declaração de 
óbito, pois esse é um documento que 
possui duas condições. “A primeira 
é a função civil no qual possibilita a 
emissão da certidão de óbito (remo-
ver os dados pessoais do cidadão) e a 
epidemiológica, atestando a causa da 
morte, além de ajudar na construção 
de políticas de prevenção e contenção 
em saúde”, citou.

Via pública
Quando a morte acontecer em 

uma via pública (rua, avenida, praça 
etc.), o trâmite é similar ao da morte 
em residência. É necessário chamar 
a polícia, que irá encaminhar o corpo 

para o IPC. Mesmo que haja testemu-
nhas que afirmem se tratar de mor-
te natural, é obrigatório que órgãos 
oficiais atestem que não houve mor-
te suspeita. “Se o indivíduo tiver fa-
mília, documento de identificação e 
não for constatado indícios de morte 
externa, o corpo é encaminhado para 
o SVO. Mas se tiver indícios de um 
homicídio, por exemplo, permanece 
no Numol”, disse Cristiane Barbosa, 
chefe do Numol no IPC.

O SVO recebe corpos de hospital 
desde que esse não tenha 24 horas de 
internação. Após isso o serviço tem 
obrigação de emitir o documento (o 
Samu não emite declaração de óbitos 
e nem faz o transporte do corpo).

Vale ressaltar que, caso o falecido 
tenha deixado registrado em cartório 
a opção pela cremação (ou se a famí-
lia assim o desejar), a declaração terá 
de ser assinada por dois médicos. No 
Brasil, o processo de cremação é pre-
visto na Lei Federal 6.015/1973. A exi-
gência visa proteger o processo legal 
de um passo sem retorno. A cremação 
implica a destruição do material ge-
nético, o qual poderá ser necessário 

para atender a uma suposta demanda 
jurídica posteriormente. Esse decreto 
serve para qualquer tipo de morte, 
mas se a causa da morte for externa e 
esteja em uma investigação policial, a 
cremação só é autorizada por meio de 
ordem judicial, afinal poderá ocorrer 
novos desdobramentos que ajudem a 
elucidar o crime. O corpo é uma prova.

Se a família já possuir um terre-
no em um cemitério particular, só é 
necessário apresentar a certidão de 
óbito, pagar a taxa e a assinatura do 
titular do jazigo. A funerária fica res-
ponsável por todos os trâmites legais 
do sepultamento, urna e documen-
tação. O serviço funerário oferece 
planos mais básicos a completos. O 
básico, geralmente, dá direito a uma 
urna clássica, uma coroa de flores, um 
translado de 150 quilômetros, higie-
nização do corpo, sala para velório, 
ornamentação com flores naturais e 
documentação. Já o plano sofisticado 
às vezes dá direito a urna de luxo, kit 
café, cerimonial, música instrumental 
ao vivo, higienização do corpo, trans-
lado de 500 metros, documentação e 
duas coroas de flores.

Aforismo
“Não é da morte que temos medo, 

mas de pensar nela.”

(Sêneca)

364 — Joviano, imperador romano
1600 — Giordano Bruno, filósofo italiano
1673 — Molière, dramaturgo francês
1819 — Joaquim Silvério dos Reis, 
delator brasileiro
1909 — Gerônimo, líder apache
1939 — Venâncio Augusto de Magalhães 
Neiva, político e magistrado (PB)
1973 — Pixinguinha, 
músico e compositor brasileiro
1975 — George Marshall, 
cineasta norte-americano
1985 — Paschoal Carrilho Machado, 
radialista (PB)
1988 — Raimundo Viana de Macêdo, 
político e agropecuarista (PB)
1997 — Darcy Ribeiro, antropólogo, 
político e escritor brasileiro
2006 — Jorge Mendonça, 
jogador de futebol brasileiro

Mortes na História

Obituário
Francisco Cruz
15/2/2021 – Em Manaus (AM), de co-
vid-19. Ex-procurador-geral de Justi-
ça do Estado do Amazonas. Trabalhou 
no Ministério Público do Amazonas 
(MPAM) por 34 anos. Foi titular da Se-
cretaria Executiva Adjunta de Inteligên-
cia (Seai) em 2014 e secretário extraordinário de Relações 
Institucionais em 2015. Ele deixa esposa e dois filhos.

Foto: Divulgação

Marília Ottoni Pereira
15/2/2021 – Aos 88 anos. Professora 
pioneira no estudo de produtos natu-
rais no Departamento de Química da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG). Ela se tornou uma das 
primeiras brasileiras a realizar pes-
quisas da área nos Estados Unidos, ainda na década de 
1950. Na UFMG, foi uma das responsáveis pela criação 
do programa de pós-graduação em Química.

Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Matte
13/2/2021 – Militante que esteve pre-
sente na consolidação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no 
Rio Grande do Sul, desde o seu surgimen-
to, tendo contribuído significativamente 
na Frente de Massa, na organização dos 
acampamentos, e esteve sempre junto aos agricultores nos 
momentos de enfrentamento e repressão.

Foto: MST

Limério Moreira da Rocha
13/2/2021 – Em Recife (PE). Professor, 
escritor e historiador. Nasceu em Rus-
sas (CE) e era radicado no Recife, capi-
tal pernambucana. Lançou importantes 
obras sobre a história e a memória da 
cidade de Russas, como ‘Russas: sua 
origem, sua gente, sua história’, de 1977;  ‘Russas: 200 
Anos de Emancipação’, em 2001”; e ‘Russas: Biografias 
Ilustres, de 2016.

Foto: Divulgação

Zuíla Miranda
12/2/2021 – Aos 102 anos, em Brasília 
(DF). Poetisa nascida em 17 de fevereiro 
de 1918. Era mãe da escritora e poeta 
Ana Miranda, de 69 anos, e da compo-
sitora e artista Marluí Miranda, de 71 
anos. Sua história foi traçada em Bra-
sília, onde passou boa parte da vida. Chegou na capital 
federal no final de 1958 para acompanhar o marido, Raul 
Miranda, engenheiro convocado por Israel Pinheiro para 
a construção da cidade.

Foto: Instagram

René Ariel Dotti
11/2/2021 – Aos 86 anos, de parada car-
diorrespiratória. Advogado, um dos profis-
sionais da área criminalista mais respeita-
dos do Brasil. Nascido em Curitiba, a 15 
de novembro de 1934. Formou-se em Di-
reito pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) em 1958. Destacou-se na luta contra a ditadura mi-
litar, defendendo jornalistas, sindicalistas, professores, estu-
dantes e outros perseguidos pelo regime. Por quase seis dé-
cadas, contribuiu com o ensino jurídico, com diversos livros 
e pareceres. Participou em casos como a defesa da Petrobras 
nos julgamentos envolvendo a ‘Operação Lava Jato’. Na época 
da ditadura militar, defendeu senadores e ex-deputados.

Foto: Blog do Dotti

Marcelino da Mata
11/2/2021 – Aos 80 anos, de covid-19. 
Tenente-coronel considerado o militar 
mais condecorado do exército português. 
Foi um dos fundadores da tropa de elite 
‘Comandos’. Nasceu na Guiné-Bissau, em 
1940, e ficou conhecido pelos seus “atos 
de bravura e heroísmo” durante a Guerra do Ultramar.

Foto: Divulgação

Paulo Hilarião
11/2/2021 – Aos 72 anos, em Salvador 
(BA), vítima de complicações da co-
vid-19. Médico oftalmologista natural de 
Senhor do Bonfim (BA). Estava interna-
do desde novembro do ano passado. Sua 
esposa, Rita Hilarião, também morreu de 
covid-19 no dia 25 de janeiro. Além de médico, era tam-
bém músico e militante cultural.

Foto: Correio 24h

Joel Pina
11/02/2021 – Aos 100 anos, em Cascais 
(Portugal). Músico que foi viola baixo 
de Amália Rodrigues. Além de Amália, 
acompanhou vários intérpretes portu-
gueses e diferentes gerações do fado, 
como Maria Teresa de Noronha, Teresa 
Tarouca, Tony de Matos, Max e Tristão da Silva. Comple-
taria 101 anos no próximo dia 17 de fevereiro.

Foto: Mural Sonoro

Luiz Inácio Silva Rocha (Lula Rocha)
11/02/2021 – Aos 36 anos, em Serra 
(ES), de causa não divulgada. Um dos 
mais ativos militantes dos movimentos 
negro e de direitos humanos no Espírito 
Santo. Estava internado para fazer uma 
hemodiálise. Foi coordenador-geral do 

Foto: G1

Paulo Francini
10/2/2021 - Aos 79 anos, de parada res-
piratória após superar a covid-19. Eco-
nomista foi diretor do departamento de 
pesquisas e estudos econômicos da Fe-
deração das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp), onde coordenou negocia-
ções entre sindicatos patronais e de trabalhadores. Parti-
cipou da fundação do Instituto de Estudos para o Desen-
volvimento Industrial (Iedi) em 1989 e atuava na entidade 
como conselheiro desde então.

Foto: Beto Moussalli

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Izael Caldeira
15/2/2021 – Aos 79 anos, em São Paulo 
(SP), de covid-19. Músico integrante do 
grupo Demônios da Garoa. Ingressou no 
grupo em 1999. Tocava timba e cantava. 
Não era integrante da formação inicial 
da banda, que vai completar 78 anos de 
existência no próximo dia 23 de fevereiro.

Foto: Facebook

Jacinto Leopoldo Luque
15/2/2021 – Aos 71 anos, de covid-19. 
Jogador de futebol campeão mundial 
com a Argentina em 1978. Com a cami-
sa do River, disputou 207 partidas, mar-
cou 84 gols e conquistou cinco títulos. O 
ex-jogador também atuava desde 2017 
nas categorias de base do clube. Ele chegou a jogar cinco 
partidas pelo Santos.

Foto: Twitter

Centro de Apoio aos Direitos Humanos e do Círculo Pal-
marino; e também coordenador do Fórum da Juventude 
Negra do Espírito Santo.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10002/2021

Torna público, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Quinze de 
Novembro, 153, Centro - Alagoa Grande - PB, que o recebimento de documentos e propostas do 
Pregão Presencial n.º 10002/2021 foi adiado para às 08:00 horas, do dia 23 de fevereiro de 2021. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 15 de fevereiro de 2021.
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

Objeto: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades do 
Fundo Municipal de Saúde deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 
08h00min de 17/02/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 
01/03/2021 às 08h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informa-
ções e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Borborema/PB, sito a Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, 
Telefone: (083) 3360-1010, Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Borborema - PB, 12 de fevereiro de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021

Objeto: Aquisição parcelada de material médico hospitalar para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde deste Município. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 
09h00min de 18/02/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 
02/03/2021 às 09h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informa-
ções e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Borborema/PB, sito a Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, 
Telefone: (083) 3360-1010, Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Borborema - PB, 12 de fevereiro de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 16:00 horas do dia 02 de MARÇO 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO 
DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COMPROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRES-
TAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO, JUNTO A CONTRATANTE. 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 05/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. 
E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 16 de Fevereiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

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 MÉDICO HOSPITALAR DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão publica: 
09:00 horas do dia 01 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 01 de Março 
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, 15 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: 09:00 horas 
do dia 03 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 03 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 Federal nº 10.024/19; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; e legisla-
ção 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, 15 de Fevereiro de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

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 MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão publica: 08:30 horas do dia 02 
de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 02 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 Federal nº 10.024/19; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; e legislação pertinente, conside-
radas 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, 15 de Fevereiro de 2021 
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através da PregoeiraSubstituta e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Mobília, tipo Menor Preço 
por Lote, conforme especificações e quantitativos contidos no Termo de Referência, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Cabedelo/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 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário 08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br .

Cabedelo - PB, 16 de Fevereiro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

PregoeiraSubstituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Peixes para serem 
distribuídos pela Secretaria de Assistência Social, para o exercício de 2021. 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; 
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/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 16 de Fevereiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Índios - PB, às 
08:00 horas do dia 02 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS DE COM-
PROMISSOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM MEIO FISICO TECNOLOGICO, 
JUNTO A CONTRATANTE. 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 001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 16 de fevereiro de 2021
KECIA CRISTIA C DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Pneus/outros para melhor funcionamento das Secretarias Municipais até dezembro de 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISAUTO ALINHAMENTO E 
SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA - R$ 94.042,00; ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA 
- R$ 136.060,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM 
- R$ 64.434,00; NORCOL NORDESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 232.268,00. Ficam 
os licitantes convocados para assinatura dos contratos nos termos do instrumento convocatório.

Guarabira - PB, 01 de Fevereiro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00018/2021 

 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conhecimento dos 
interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00018/2021: onde lê-se : 26 de Janeiro de 
2020 , leia-se 26 de Fevereiro de 2021. Informações: no horário das 08h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-
1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

                                                                             Guarabira - PB, 16 de fevereiro de 2021

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00018/2021 

 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conhecimento dos 
interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00018/2021: onde lê-se : 26 de Janeiro de 
2020 , leia-se 26 de Fevereiro de 2021. Informações: no horário das 08h00min as 18h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-
1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

                                                                             Guarabira - PB, 16 de fevereiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

PregoeiraI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de CONTENÇÃO, PAVIMENTAÇÃO 
E DRENAGEM DA RUA AURORA, NO BAIRRO MIRAMAR, JOÃO PESSOA/PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA 
DE PROPOSTAS COMERCIAIS

SBQC Nº 91001/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão de Avaliação Técnica, 
após a análise das Propostas técnicas apresentadas pelos candidatos, chegou à seguinte conclusão:

CONSÓRCIO ENGECONSULT / TECGEO 80,00 Pontos
Consultoras que não apresentaram propostas:
CONSÓRCIO SETEC / ARCHITECTUS / JWURBANA
CONSÓRCIO TPF / ARCO / ENGECORPS
CONSÓRCIO COBRAPE / TRACTEBEL
CONSÓRCIO QUANTA/TECHNE
CONSÓRCIO IDOM / BOLDARINI
As Propostas técnicas foram analisadas Comissão de Avaliação Técnica de acordo com os 

critérios estipulados na Solicitação de propostas – SDP e no Termo de Referência (TDR), em con-
formidade com os procedimentos estabelecidos nos §§ 2.15, à 2.19 das Políticas para Seleção e 
Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 
2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. A cópia  da Proposta 
Técnica e do Relatório de Avaliação Técnica para a Seleção e Contratação de Consultores estão 
à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, através 
do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4533. 

Em prosseguimento ao certame de SBQC nº 91001/2020, ficam convocadas as licitantes de 
demais interessados a participar da sessão de abertura das propostas comerciais, que ocorrerá 
no dia 22/02/2020, às 10:00h, por VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo através 
da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento dos interessados no 
Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/
UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ.  Qualquer proposta entregue posteriormente à data estabelecida 
não será recebida. A Nova Solicitação de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame 
também estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4533. 
Qualquer informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NA RUAS: TENENTE LUIZ BATISTA DE 
OLIVEIRA NO BAIRRO MANGABEIRA, LUIZ GONZAGA MENDES LIRA NO BAIRRO JOSÉ AMÉ-
RICO E JOSÉ LINS SOBRINHO NO BAIRRO JOÃO PAULO II, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.009/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2019/145373/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1078, datada de 28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão 
em Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 
34.356.435/0001-95, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de Concorrência Pública Nº 07.009/2020, 
tendo como objeto a  Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de 
Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro do Valentina, Ruas: Antônio Firmino 
Macedo e Rua João Alves Cordeiro e Bairro Mumbaba Ruas: Cidade Serra Redonda, Trav. Cid. 
Salgado de São Félix, Trav. Cidade de Manaíra, João Pessoa - Pb - LOTE 12. Comunica que o 
Recurso Administrativo interposto pela referida empresa, foi conhecido como tempestivo, mas 
no mérito lhes foi negado provimento,  CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente prolatada 
para ratificar e manter o julgamento da HABILITAÇÃO. Informa também que apenas para efeito 
elucidativo as alegações apresentadas foram analisadas pela Assessoria Jurídica e que o inteiro 
teor da resposta ao Recurso Administrativo interposto foi ratificado pela Senhora Secretária de 
Infra Estrutura e encontra-se inserida no respectivo processo administrativo na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.008/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2019/145376/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1078, datada de 28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão 
em Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 
34.356.435/0001-95, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de Concorrência Pública Nº 07.008/2020, tendo 
como objeto a  Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas Ruas: 
Cidade de Remígio, Cidade de Bom Sucesso, Cidade São Miguel de Taipu e Cidade de Mari - Lote 
11. Comunica que o Recurso Administrativo interposto pela referida empresa, foi conhecido como 
tempestivo, mas no mérito lhes foi negado provimento,  CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente 
prolatada para ratificar e manter o julgamento da HABILITAÇÃO. Informa também que apenas para 
efeito elucidativo as alegações apresentadas foram analisadas pela Assessoria Jurídica e que o 
inteiro teor da resposta ao Recurso Administrativo interposto foi ratificado pela Senhora Secretária 
de Infra Estrutura e encontra-se inserida no respectivo processo administrativo na Sala da Comissão 
Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.007/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2019/145563/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1078, datada de 28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão 
em Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 
34.356.435/0001-95, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de Concorrência Pública Nº 07.007/2020, tendo 
como objeto a  Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implanta-
ção de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas 
Ruas: Cidade de Areia, Sermão da Montanha, Motorista José Pontes da Silva, Cidade de Catolé 
do Rocha e Cidade de Gurinhém - LOTE 10. Comunica que o Recurso Administrativo interposto 
pela referida empresa, foi conhecido como tempestivo, mas no mérito lhes foi negado provimento,  
CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente prolatada para ratificar e manter o julgamento da 
HABILITAÇÃO. Informa também que apenas para efeito elucidativo as alegações apresentadas 
foram analisadas pela Assessoria Jurídica e que o inteiro teor da resposta ao Recurso Adminis-
trativo interposto foi ratificado pela Senhora Secretária de Infra Estrutura e encontra-se inserida 
no respectivo processo administrativo na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.006/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2019/145374/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1078, datada de 28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão 
em Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 
34.356.435/0001-95, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de Concorrência Pública Nº 07.006/2020, tendo 
como objeto a  Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Serviços de Implan-
tação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João 
Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Monte Horebe, Rua Das Macaíbas, Rua Motorista 
Olavo Faustino de Oliveira e Trav. Cidade de Monte Horebe), (Bairro Jardim Oceania: Rua Profª Ana 
Lianza Lombardi e Rua Waldir Braga) - Lote 09. Comunica que o Recurso Administrativo interposto 
pela referida empresa, foi conhecido como tempestivo, mas no mérito lhes foi negado provimento,  
CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente prolatada para ratificar e manter o julgamento da 
HABILITAÇÃO. Informa também que apenas para efeito elucidativo as alegações apresentadas 
foram analisadas pela Assessoria Jurídica e que o inteiro teor da resposta ao Recurso Adminis-
trativo interposto foi ratificado pela Senhora Secretária de Infra Estrutura e encontra-se inserida 
no respectivo processo administrativo na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.005/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2019/145371/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1078, datada de 28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão 
em Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 
34.356.435/0001-95, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de Concorrência Pública Nº 07.005/2020, tendo 
como objeto a  Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Serviços de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedo no Bairro Mumbaba na Cidade de João Pessoa/Pb nas 
Ruas: Cidade Salgado de São Félix, Cidade de Aparecida, Cidade de Princesa Isabel, Cidade de 
Conceição e Cidade de Bom Jesus - LOTE 07. Comunica que o Recurso Administrativo interposto 
pela referida empresa, foi conhecido como tempestivo, mas no mérito lhes foi negado provimento,  
CONSERVANDO-SE a decisão anteriormente prolatada para ratificar e manter o julgamento da 
HABILITAÇÃO. Informa também que apenas para efeito elucidativo as alegações apresentadas 
foram analisadas pela Assessoria Jurídica e que o inteiro teor da resposta ao Recurso Adminis-
trativo interposto foi ratificado pela Senhora Secretária de Infra Estrutura e encontra-se inserida 
no respectivo processo administrativo na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2020/005466/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1078, datada de 28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições 
legais, torna público para o conhecimento dos interessados: Considerando os termos da decisão 
em Recurso Administrativo interposto pela empresa: 1) COENCO Saneamento Ltda.– CNPJ 
34.356.435/0001-95, da Comissão Setorial de Licitação concernente ao Recurso Administrativo 
interposto por essa empresa, referente ao certame de Concorrência Pública Nº 07.004/2020, tendo 
como objeto a  Contratação de Empresa especializada de engenharia para Serviços de Implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/
Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São Francisco e Rua Cidade de 
Itabaiana), (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo: Rua Horácio Trajano) - 
LOTE 06. Comunica que o Recurso Administrativo interposto pela referida empresa, foi conhecido 
como tempestivo, mas no mérito lhes foi negado provimento,  CONSERVANDO-SE a decisão 
anteriormente prolatada para ratificar e manter o julgamento da HABILITAÇÃO. Informa também 
que apenas para efeito elucidativo as alegações apresentadas foram analisadas pela Assessoria 
Jurídica e que o inteiro teor da resposta ao Recurso Administrativo interposto foi ratificado pela 
Senhora Secretária de Infra Estrutura e encontra-se inserida no respectivo processo administrativo 
na Sala da Comissão Setorial de Licitação da SEINFRA.

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 33044/2018/SEPLAN

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.106/2019/SEDEC –Lote 06 – Serviços de Manutenção 
Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na 
EMEF Olívio Ribeiro Campos, localizada no Bairro dos Bancários na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A  CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução dos Serviços e Contratual por mais 90 (NOVEN-

TA) dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Fagne 

Custódio Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura: 16/02/2021

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 095050/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.001/2021
DATA DE ABERTURA: 03/03/2021 – ÀS: 13:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 

HOSPITALAR - LUVAS LATEX E SILICONE PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará 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 856917, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas 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. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.716/2006, 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, 16 de Fevereiro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
A V I S O D E L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO Nº 078948/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.041/2020
DATA DE ABERTURA: 04/03/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino torna público, 

para conhecimento dos interessados, que fará 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 846587, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas 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. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.716/2006, 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, 16 de Fevereiro de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2021.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A 
POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO DE PEDRO RÉGIS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS, torna público que a reunião para análise das 
propostas, lances e habilitação do Pregão nº 001/2021 que aconteceria no dia 18 de Fevereiro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 25 de Fevereiro de 2021 as 11h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da impossibilidade da pregoeira conduzir a reunião, por motivos de saúde. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponibilizado através do 
link https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal 
de Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 16 de Fevereiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

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

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: Contratação dos serviços 
de implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão–PEC da Estratégia e–SUS AB 
do Ministério da Saúde, assim como, do e–SUS AB Território para uso dos Agentes Comunitários 
de Saúde do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EDER BATISTA DE SOUSA - R$ 45.600,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 05 de Fevereiro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de implantação e manutenção do Prontuário Eletrônico 

do Cidadão–PEC da Estratégia e–SUS AB do Ministério da Saúde, assim como, do e–SUS AB 
Território para uso dos Agentes Comunitários de Saúde do Município de São Sebastião de La-
goa de Roça. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02.110 – Fundo Municipal de Saúde 
02110.10.301.2007.2024 – 3390.39.00.00– 211 – 214. VIGÊNCIA: até 12/02/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00011/2021 
- 12.02.21 - Eder Batista de Sousa - R$ 45.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefeitura de Solânea/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA 
EPP - R$ 160.230,00.

Solânea - PB, 11 de Fevereiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta 

Prefeitura de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea:02:00 – SECRETARA DE GESTAO PÚBLICA – 
04.122.1002.2004 – 04:00 – SECRETARA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA 
FAMILIAR – 20.122.2003.2011 – 05:00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12
.361.2005.2019/12.361.2005.2022 – 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.3
01.2008.2042.10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.302.2010.2046/10.301.2008.2053 – 07:00 
– SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2015.2055/08.244.20
15.2058/08.244.2015.2060/08.243.2013.2063 – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.452.1002.2066 – 09:00 – SECRETARA DA INDUSTRIA 
COMERCIO E TURISMO – 22.122.1002.2071 – 10:00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073 – ELEMENTO DE DESPESA – 
3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00025/2021 - 11.02.21 - PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA EPP - R$ 160.230,00.

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de fevereiro de 2021 25
Publicidade



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar a construção de Unida-
de Básica de Saúde – UBS PORTE I, no Município de Solânea/PB. Recursos: PROPOSTA Nº 
13857.317.0001/19–002–MIN.SAÚDE. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor 
total da contratação: S & L – CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP - Valor: R$ 
488.866,19. Foram desclassificadas as propostas das empresas: ROQUE CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS EIRELI e CONSTRUTORA BRTEC LTDA, por desatenderem aos itens: 9.2.3 e 9.2.4 do edital. 
Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 12 de Fevereiro de 2021
MARIA JOSE DA COSTA MARANHÃO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação da Rua Ceará, na cidade de Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR 
e respectivo valor total da contratação: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - Valor: R$ 
150.435,10. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaoso-
lanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 12 de Fevereiro de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DP00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2021, 
que objetiva: Contratação de instituição sem fins lucrativos, para a realização de cursos de qua-
lificação profissional, para contribuir com a promoção do desenvolvimento econômico e social do 
Município de Solânea/PB, através da capacitação de 128 pessoas; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS-
TRIAL SENAI - R$ 79.000,00.

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de instituição sem fins lucrativos, para a realização de cursos de qualifica-

ção profissional, para contribuir com a promoção do desenvolvimento econômico e social do Município 
de Solânea/PB, através da capacitação de 128 pessoas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:07.00 – FUNDO 
MUN. DE ASSIS. SOCIAL (SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL E CIDADANIA). 08.244.2015.2060. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00026/2021 - 15.02.21 - SERVICO NACIONAL DE 
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI - R$ 79.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de 
materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: APOGEU CENTER COM. DE PROD. HOSP. E MED. LTDA ME - R$ 
71.986,70; CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - R$ 
2.920,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 49.950,00; ODONTOMASTER 
COM. DE PRODUTOS PARA A SAÚDE EIRELI - R$ 107.443,85; ODONTOMED COMERCO DE 
PRODUTOS MEDICO HOSPT. LTDA ME - R$ 203.354,20; ORTOSHOP COMÉRCO LTDA ME - R$ 
308.587,25; PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA ME - R$ 159.882,00. Convocamos as 
empresas vencedoras 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.

Solânea - PB, 15 de Fevereiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021 

OBJETO Contratação de veículos para prestação de serviços de transporte das equipes de 
Saúde deste Município, durante o exercício de 2021. Foram considerados vencedores do certame, 
os licitantes: ALCEU RANNILY ROCHA E VIANA 04533945406 - Valor: R$ 25.200,00; ALTEMIR 
CESAR DA SILVA - Valor: R$ 25.200,00; ARMANDO MATIAS DOS ANJOS 03510810465 - Valor: 
R$ 25.200,00; EVALDO DOS SANTOS LIMA 91716667453 - Valor: R$ 25.200,00; SUERLANDO 
BATISTA VIEIRA 00094496471 - Valor: R$ 33.588,00. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, a Rua Per-
nambuco, S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 16 de Fevereiro de 2021

JUSCELINO SOARES DA SILVA 
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0013/2021, para o dia 02 
de Março de 2021 às 15:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: na Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 às12:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Em virtude de correções no edital. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosola-
nea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 16 de Fevereiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: Aquisição de Teste rápido para detecção qualitativa especifica de IGG e IGM covid–19, 
metodologia imunocromatográfica, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R.V. IMOLA TRANSPORTES 
E LOGISTICA LTDA - R$ 10.640,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Fevereiro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2021, 
que objetiva: Aquisição de Teste rápido para detecção qualitativa especifica de IGG e IGM covid–19, 
metodologia imunocromatográfica, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e plasma; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R.V. IMOLA TRANSPORTES 
E LOGISTICA LTDA - R$ 10.640,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 11 de Fevereiro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Teste rápido para detecção qualitativa específica de IGG e IGM covid–19, 

metodologia imunocromatográfica, podendo ser utilizado em amostras de sangue total, soro e 
plasma. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02110.10.301.2007.2096–000486 
3190.04.00.00–211/214. VIGÊNCIA: até 11/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00010/2021 - 11.02.21 - R.V. IMOLA 
TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - R$ 10.640,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
02 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: REGISTRO 
DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA 
MUNICIPAL 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, 16 de Fevereiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS  Nº 33/2020
Registro CGE Nº 21-00194-1 04/03/2021 10:00

Recuperação e Ampliação da Passa-
gens Molhadas, localizada na traves-
sia do Rio da Paraíba, segmento da 
PB-186(Cabaceiras)
Valor  es t imado da obra:  R$ 
485.765,51
Prazo de execução: 120 (cento e 
vinte) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa soli-
citante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas. 
licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço,  de  acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONVITE  Nº 06/2020
Registro CGE Nº 21-00194-1 25/02/2021 10:00

Manutenção da Marquise Metálica, Caixa 
D´Água e Pavimentação do Terminal de 
Embarque de Passageiros da Rodoviária 
de Patos
Valor estimado da obra: R$ 194.701,39
Prazo de execução: 90 (noventa) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail As reuniões das referidas 
.licitações poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 16 de fevereiro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 a Unimed 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: 6105495 CPF: 042367864XX, CONTRATO: 2602728 CPF: 164107414XX, CON-
TRATO: 2234850 CPF: 034372854XX, CONTRATO: 2602174 CPF: 028404844XX, CONTRATO: 
2604044 CPF: 166486434XX, CONTRATO: 2234222 CPF: 058089374XX, CONTRATO: 2602319 
CPF: 052170194XX, CONTRATO: 2401518 CPF: 013127374XX, CONTRATO: 2230965 CPF: 
140533614XX, CONTRATO: 2167852 CPF: 106607644XX, CONTRATO: 2223187 CPF: 
051211764XX, CONTRATO: 2603005 CPF: 164696254XX, CONTRATO: 2401274 CPF: 
147653614XX, CONTRATO: 2700113 CPF: 010957944XX, CONTRATO: 2213397 CPF: 
138889974XX, CONTRATO: 6200393 CPF: 325106594XX, CONTRATO: 21105261 CPF: 
146371964XX, CONTRATO: 2605546 CPF: 026764744XX, CONTRATO: 2140153 CPF: 
109441484XX, CONTRATO: 2607599 CPF: 167366574XX, CONTRATO: 2233022 CPF: 
073903554XX, CONTRATO: 2701508 CPF: 714094164XX, CONTRATO: 2235630 CPF: 
063001724XX, CONTRATO: 2603383 CPF: 603735984XX, CONTRATO: 2231376 CPF: 
952058884XX, CONTRATO: 2401522 CPF: 172350314XX, CONTRATO: 2701252 CPF: 
131456884XX, CONTRATO: 2700349 CPF: 107812454XX, CONTRATO: 2232606 CPF: 
111588684XX, CONTRATO: 2234265 CPF: 108653974XX, CONTRATO: 2700273 CPF: 
158736564XX, CONTRATO: 2605283 CPF: 714739124XX, CONTRATO: 2208551 CPF: 
107768224XX, CONTRATO: 2234730 CPF: 309235574XX, CONTRATO: 2401801 CPF: 
133970264XX, CONTRATO: 6106267 CPF: 798670144XX, CONTRATO: 2603775 CPF: 
008550720XX, CONTRATO: 2231248 CPF: 146176404XX, CONTRATO: 2234919 CPF: 
087117774XX, CONTRATO: 2607021 CPF: 155416784XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 
050262044XX, CONTRATO: 2605210 CPF: 139041204XX, CONTRATO: 2701403 CPF: 
044928724XX, CONTRATO: 2606257 CPF: 169698514XX, CONTRATO: 2604045 CPF: 
713920254XX, CONTRATO: 2603332 CPF: 165189944XX, CONTRATO: 2604500 CPF: 
167183974XX, CONTRATO: 2608717 CPF: 059478014XX, CONTRATO: 21100422 CPF: 
104752114XX, CONTRATO: 2230351 CPF: 042247724XX, CONTRATO: 2600368 CPF: 
083159394XX, CONTRATO: 2607286 CPF: 885084984XX, CONTRATO: 2602619 CPF: 
044706234XX, CONTRATO: 2609824 CPF: 172447294XX, CONTRATO: 2401511 CPF: 
158582074XX, CONTRATO: 21101947 CPF: 109679984XX, CONTRATO: 2601566 CPF: 
160258564XX, CONTRATO: 2602445 CPF: 140166024XX, CONTRATO: 2235314 CPF: 
020593474XX, CONTRATO: 2165621 CPF: 088966374XX, CONTRATO: 2603491 CPF: 
124104804XX, CONTRATO: 2140480 CPF: 110578544XX, CONTRATO: 2605007 CPF: 
164626904XX, CONTRATO: 2199176 CPF: 137380514XX, CONTRATO: 2701620 CPF: 
710947024XX, CONTRATO: 2234676 CPF: 080748184XX, CONTRATO: 2603691 CPF: 
125716804XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 097303104XX, CONTRATO: 2609410 CPF: 
161012134XX, CONTRATO: 21104517 CPF: 143477304XX, CONTRATO: 2231576 CPF: 
715738434XX, CONTRATO: 2605934 CPF: 161939034XX, CONTRATO: 2607774 CPF: 
171903764XX, CONTRATO: 2234221 CPF: 135497634XX, CONTRATO: 2401528 CPF: 
123516844XX, CONTRATO: 2701067 CPF: 128164304XX, CONTRATO: 21102836 CPF: 
146711624XX, CONTRATO: 2177037 CPF: 061004664XX, CONTRATO: 2233539 CPF: 
072587984XX, CONTRATO: 2601842 CPF: 717566954XX, CONTRATO: 2701469 CPF: 
085838024XX, CONTRATO: 6201548 CPF: 204014694XX, CONTRATO: 2610109 CPF: 
106141904XX, CONTRATO: 2235473 CPF: 165303784XX, CONTRATO: 21104221 CPF: 
142007104XX, CONTRATO: 6104103 CPF: 873713404XX, CONTRATO: 6105910 CPF: 
007598224XX, CONTRATO: 2400021 CPF: 100209404XX, CONTRATO: 6105829 CPF: 
077061304XX, CONTRATO: 2608898 CPF: 106096754XX, CONTRATO: 2156017 CPF: 
109131994XX, CONTRATO: 2234951 CPF: 128838614XX, CONTRATO: 2601341 CPF: 
115464654XX, CONTRATO: 2609904 CPF: 884613784XX, CONTRATO: 2601610 CPF: 
139492244XX, CONTRATO: 2401510 CPF: 165551854XX, CONTRATO: 21103854 CPF: 
241431204XX, CONTRATO: 2608668 CPF: 042596695XX, CONTRATO: 2701145 CPF: 
098308904XX, CONTRATO: 2609954 CPF: 139325484XX, CONTRATO: 6105375 CPF: 
204922354XX, CONTRATO: 2234128 CPF: 070842074XX, CONTRATO: 4103091 CPF: 
035305754XX, CONTRATO: 2701058 CPF: 108308784XX, CONTRATO: 2607752 CPF: 
014748024XX, CONTRATO: 2606556 CPF: 048279434XX, CONTRATO: 2606325 CPF: 
159977224XX, CONTRATO: 2120522 CPF: 018465684XX, CONTRATO: 2401220 CPF: 
088134204XX, CONTRATO: 2608699 CPF: 079660734XX, CONTRATO: 2610265 CPF: 
173446414XX, CONTRATO: 2235823 CPF: 168402194XX, CONTRATO: 2235995 CPF: 
154504074XX, CONTRATO: 2608435 CPF: 046564384XX, CONTRATO: 21100762 CPF: 
068841664XX, CONTRATO: 2235317 CPF: 171573214XX, CONTRATO: 2607251 CPF: 
068531204XX, CONTRATO: 2608914 CPF: 102392474XX, CONTRATO: 2601985 CPF: 
154436454XX, CONTRATO: 2604080 CPF: 124385724XX, CONTRATO: 2232016 CPF: 
884361444XX, CONTRATO: 2232415 CPF: 149268504XX, CONTRATO: 2235811 CPF: 
486192644XX, CONTRATO: 2608787 CPF: 020729724XX, CONTRATO: 2604000 CPF: 
166110244XX, CONTRATO: 2232988 CPF: 095430284XX, CONTRATO: 21103289 CPF: 
119851744XX, CONTRATO: 2232375 CPF: 126864434XX, CONTRATO: 2700174 CPF: 
136847744XX, CONTRATO: 6106087 CPF: 032350894XX, CONTRATO: 2608723 CPF: 
097168614XX, CONTRATO: 6104299 CPF: 046207864XX, CONTRATO: 2609106 CPF: 
701547264XX, CONTRATO: 21103279 CPF: 139270374XX, CONTRATO: 0233808 CPF: 
190931794XX, CONTRATO: 6106266 CPF: 076512414XX, CONTRATO: 2609926 CPF: 
172924374XX, CONTRATO: 2226331 CPF: 102641374XX, CONTRATO: 2606676 CPF: 
170659774XX, CONTRATO: 2608498 CPF: 011273084XX, CONTRATO: 2212945 CPF: 
137552234XX, CONTRATO: 2701328 CPF: 700706504XX, CONTRATO: 2609906 CPF: 
161348754XX, CONTRATO: 2608765 CPF: 117601054XX, CONTRATO: 2500181 CPF: 
172719584XX, CONTRATO: 2604205 CPF: 078597594XX, CONTRATO: 2233854 CPF: 
050899434XX, CONTRATO: 2604757 CPF: 713420924XX, CONTRATO: 2234293 CPF: 
779402372XX, CONTRATO: 6202600 CPF: 804612714XX, CONTRATO: 2610120 CPF: 
059646994XX, CONTRATO: 2233752 CPF: 107129234XX, CONTRATO: 2610056 CPF: 
109359984XX, CONTRATO: 2235268 CPF: 109155674XX, CONTRATO: 2606569 CPF: 
119219814XX, CONTRATO: 2607280 CPF: 051313474XX, CONTRATO: 2600448 CPF: 
138528854XX, CONTRATO: 2609244 CPF: 839935924XX, CONTRATO: 2608901 CPF: 
142347914XX, CONTRATO: 2605625 CPF: 709115854XX, CONTRATO: 2128570 CPF: 
675229984XX, CONTRATO: 2606505 CPF: 170331434XX, CONTRATO: 2607109 CPF: 
170982784XX, CONTRATO: 5102804 CPF: 035776794XX, CONTRATO: 2607083 CPF: 

156859454XX, CONTRATO: 2233687 CPF: 700695834XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 
123338484XX, CONTRATO: 2234711 CPF: 009881184XX, CONTRATO: 2235443 CPF: 
162313374XX, CONTRATO: 2607053 CPF: 395079738XX, CONTRATO: 2605205 CPF: 
718589084XX, CONTRATO: 2607222 CPF: 171113054XX, CONTRATO: 21100084 CPF: 
088937524XX, CONTRATO: 2602873 CPF: 164872394XX, CONTRATO: 2606904 CPF: 
130894584XX, CONTRATO: 2607643 CPF: 113640554XX, CONTRATO: 2230987 CPF: 
715422234XX, CONTRATO: 2173134 CPF: 806879895XX, CONTRATO: 2606539 CPF: 
165344014XX, CONTRATO: 2604421 CPF: 166370304XX, CONTRATO: 2218079 CPF: 
719068874XX, CONTRATO: 2234557 CPF: 102640134XX, CONTRATO: 2140333 CPF: 
009725150XX, CONTRATO: 2235593 CPF: 133253234XX, CONTRATO: 2607389 CPF: 
703742594XX, CONTRATO: 2605849 CPF: 140302604XX, CONTRATO: 2400055 CPF: 
157098154XX, CONTRATO: 2609203 CPF: 090583404XX, CONTRATO: 21100210 CPF: 
088531214XX, CONTRATO: 2700902 CPF: 154863604XX, CONTRATO: 2606358 CPF: 
368761118XX, CONTRATO: 2605592 CPF: 700016024XX, CONTRATO: 2605872 CPF: 
168438844XX, CONTRATO: 2401771 CPF: 160514314XX, CONTRATO: 2603099 CPF: 
152859244XX, CONTRATO: 2235448 CPF: 153236744XX, CONTRATO: 21100480 CPF: 
111141217XX, CONTRATO: 2222741 CPF: 454841204XX, CONTRATO: 2235644 CPF: 
170222954XX, CONTRATO: 6105911 CPF: 008263584XX, CONTRATO: 2602599 CPF: 
042719784XX, CONTRATO: 2231446 CPF: 701719094XX, CONTRATO: 2606674 CPF: 
702094734XX, CONTRATO: 2234680 CPF: 705828284XX, CONTRATO: 2600477 CPF: 
145828244XX, CONTRATO: 2606367 CPF: 126872174XX, CONTRATO: 2234328 CPF: 
080330604XX, CONTRATO: 2400521 CPF: 042373984XX, CONTRATO: 2606622 CPF: 
162780074XX, CONTRATO: 2400848 CPF: 822237424XX, CONTRATO: 2608118 CPF: 
089574634XX, CONTRATO: 6103566 CPF: 057863514XX, CONTRATO: 2600491 CPF: 
063857604XX, CONTRATO: 6201833 CPF: 058373064XX, CONTRATO: 2229711 CPF: 
010274884XX, CONTRATO: 2234387 CPF: 703863334XX, CONTRATO: 6201832 CPF: 
087887514XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 140539764XX, CONTRATO: 2609975 CPF: 
110637204XX, CONTRATO: 2141252 CPF: 084523594XX, CONTRATO: 2608332 CPF: 
010670454XX, CONTRATO: 21103694 CPF: 108131634XX, CONTRATO: 2609873 CPF: 
134168624XX, CONTRATO: 2500128 CPF: 046195284XX, CONTRATO: 2605601 CPF: 
105468164XX, CONTRATO: 2610159 CPF: 069833414XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 
116416714XX, CONTRATO: 2229716 CPF: 140324514XX, CONTRATO: 2601142 CPF: 
142463524XX, CONTRATO: 2603889 CPF: 166389954XX, CONTRATO: 21100553 CPF: 
131208744XX, CONTRATO: 2602913 CPF: 013036414XX, CONTRATO: 2606500 CPF: 
292236808XX, CONTRATO: 2235537 CPF: 021497551XX, CONTRATO: 2606923 CPF: 
129595054XX, CONTRATO: 2604574 CPF: 062390287XX, CONTRATO: 2198150 CPF: 
109830854XX, CONTRATO: 2119220 CPF: 113640594XX, CONTRATO: 2602133 CPF: 
011583184XX, CONTRATO: 2400763 CPF: 155818264XX, CONTRATO: 6106113 CPF: 
885043364XX, CONTRATO: 2401575 CPF: 170935194XX, CONTRATO: 2608918 CPF: 
616704644XX, CONTRATO: 2606765 CPF: 146010054XX, CONTRATO: 2603987 CPF: 
139666134XX, CONTRATO: 2606628 CPF: 157424694XX, CONTRATO: 2603038 CPF: 
075669584XX, CONTRATO: 2188680 CPF: 073480994XX, CONTRATO: 2609965 CPF: 
162585664XX, CONTRATO: 21104187 CPF: 709586414XX, CONTRATO: 2606512 CPF: 
080909874XX, CONTRATO: 2605987 CPF: 267856414XX, CONTRATO: 2601384 CPF: 
705563144XX, CONTRATO: 2602853 CPF: 164907124XX, CONTRATO: 2601449 CPF: 
141094894XX, CONTRATO: 2232969 CPF: 110579154XX, CONTRATO: 21105178 CPF: 
692417164XX, CONTRATO: 2605876 CPF: 150513754XX, CONTRATO: 6202562 CPF: 
019866783XX, CONTRATO: 2701351 CPF: 706245994XX, CONTRATO: 2701022 CPF: 
081951114XX, CONTRATO: 2606712 CPF: 170824104XX, CONTRATO: 2610146 CPF: 
055025233XX, CONTRATO: 2609639 CPF: 008868324XX, CONTRATO: 5102071 CPF: 
569603874XX, CONTRATO: 2602958 CPF: 700810874XX, CONTRATO: 2609426 CPF: 
156734024XX, CONTRATO: 2604763 CPF: 142346334XX, CONTRATO: 2607074 CPF: 
108734064XX, CONTRATO: 2607331 CPF: 133974504XX, CONTRATO: 2607659 CPF: 
113640434XX, CONTRATO: 21103203 CPF: 089420684XX, CONTRATO: 2231014 CPF: 
710872024XX, CONTRATO: 2603033 CPF: 013734344XX, CONTRATO: 2606430 CPF: 
158378884XX, CONTRATO: 6106480 CPF: 301393844XX, CONTRATO: 2607800 CPF: 
138308524XX, CONTRATO: 2603415 CPF: 165445344XX, CONTRATO: 2602707 CPF: 
162238804XX, CONTRATO: 2609353 CPF: 108624883XX, CONTRATO: 2168142 CPF: 
013221744XX, CONTRATO: 6104546 CPF: 008368407XX, CONTRATO: 2606096 CPF: 
169286094XX, CONTRATO: 2603492 CPF: 013934844XX, CONTRATO: 2601627 CPF: 
058046574XX, CONTRATO: 2701747 CPF: 036062454XX, CONTRATO: 2608782 CPF: 
095729334XX, CONTRATO: 2606989 CPF: 917796424XX, CONTRATO: 2601992 CPF: 
162779784XX, CONTRATO: 2232278 CPF: 129132894XX, CONTRATO: 2604057 CPF: 
035801954XX, CONTRATO: 2400896 CPF: 137159584XX, CONTRATO: 2603831 CPF: 
343186314XX, CONTRATO: 6201496 CPF: 461193374XX, CONTRATO: 2235152 CPF: 
712160024XX, CONTRATO: 2178444 CPF: 713664884XX, CONTRATO: 2604999 CPF: 
110286164XX, CONTRATO: 2234735 CPF: 709715054XX, CONTRATO: 2606074 CPF: 
145272184XX, CONTRATO: 2601403 CPF: 035635104XX, CONTRATO: 2231806 CPF: 
702129074XX, CONTRATO: 6105160 CPF: 010177964XX, CONTRATO: 2609495 CPF: 
078755664XX, CONTRATO: 2700954 CPF: 163724754XX, CONTRATO: 2230809 CPF: 
145015234XX, CONTRATO: 2610129 CPF: 107707534XX, CONTRATO: 6105327 CPF: 
008112024XX, CONTRATO: 2609979 CPF: 510369164XX, CONTRATO: 2601035 CPF: 
158696054XX, CONTRATO: 2216839 CPF: 129334044XX, CONTRATO: 2231002 CPF: 
145578654XX, CONTRATO: 2606484 CPF: 115838744XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 
061035924XX, CONTRATO: 2401490 CPF: 136709434XX, CONTRATO: 2604509 CPF: 
789882094XX, CONTRATO: 6106502 CPF: 027288664XX, CONTRATO: 2608264 CPF: 
067081744XX, CONTRATO: 2235599 CPF: 159313924XX, CONTRATO: 2605910 CPF: 
007535714XX, CONTRATO: 2235409 CPF: 173947384XX, CONTRATO: 2500192 CPF: 
095644844XX, CONTRATO: 2232414 CPF: 147792454XX, CONTRATO: 21100904 CPF: 
141769464XX, CONTRATO: 21104347 CPF: 033619891XX, CONTRATO: 2234521 CPF: 
170407404XX, CONTRATO: 2609265 CPF: 161470214XX, CONTRATO: 2608713 CPF: 
124600724XX, CONTRATO: 2233172 CPF: 154130564XX, CONTRATO: 2603326 CPF: 
116020834XX, CONTRATO: 6104697 CPF: 860774902XX, CONTRATO: 2602910 CPF: 
704941404XX, CONTRATO: 2606662 CPF: 169163244XX, CONTRATO: 2401675 CPF: 
166164524XX, CONTRATO: 2604314 CPF: 053219394XX, CONTRATO: 2604469 CPF: 
798763154XX, CONTRATO: 2701151 CPF: 661302474XX, CONTRATO: 2234595 CPF: 
169937464XX, CONTRATO: 2609298 CPF: 025892954XX, CONTRATO: 6106634 CPF: 
049179984XX, CONTRATO: 2234513 CPF: 171561394XX, CONTRATO: 2605780 CPF: 
140109544XX, CONTRATO: 2604584 CPF: 144261147XX, CONTRATO: 2604954 CPF: 
022897255XX, CONTRATO: 2234906 CPF: 098411414XX, CONTRATO: 2605181 CPF: 
118300494XX, CONTRATO: 1101407 CPF: 425026914XX, CONTRATO: 2235263 CPF: 
154920944XX, CONTRATO: 2700418 CPF: 160346634XX, CONTRATO: 2233867 CPF: 
021890484XX, CONTRATO: 2232175 CPF: 014060244XX, CONTRATO: 2700779 CPF: 
710194604XX, CONTRATO: 2606614 CPF: 705640364XX, CONTRATO: 21103053 CPF: 
111949694XX, CONTRATO: 2602001 CPF: 083265804XX, CONTRATO: 2229500 CPF: 
140110174XX, CONTRATO: 21101174 CPF: 102295924XX, CONTRATO: 2701353 CPF: 
163424244XX, CONTRATO: 2142109 CPF: 113308824XX, CONTRATO: 2604168 CPF: 
700492814XX, CONTRATO: 2606734 CPF: 057366184XX, CONTRATO: 21104830 CPF: 
154625124XX, CONTRATO: 21104105 CPF: 149107434XX, CONTRATO: 2602555 CPF: 
141312564XX, CONTRATO: 2600870 CPF: 223513103XX, CONTRATO: 2607015 CPF: 
152885854XX, CONTRATO: 6105589 CPF: 007469264XX, CONTRATO: 2234864 CPF: 
030037864XX, CONTRATO: 2604576 CPF: 165699984XX, CONTRATO: 2214014 CPF: 
118832764XX, CONTRATO: 6105146 CPF: 379939094XX, CONTRATO: 2234597 CPF: 
930225304XX, CONTRATO: 2605102 CPF: 106603974XX, CONTRATO: 2608977 CPF: 
173113664XX, CONTRATO: 2604956 CPF: 096333314XX, CONTRATO: 2604553 CPF: 
716825584XX, CONTRATO: 2602630 CPF: 162031764XX, CONTRATO: 2605440 CPF: 
700364584XX, CONTRATO: 2604723 CPF: 102538184XX, CONTRATO: 6104985 CPF: 
004717634XX, CONTRATO: 2137575 CPF: 134499418XX, CONTRATO: 21104928 CPF: 
045395944XX, CONTRATO: 2607471 CPF: 146529514XX, CONTRATO: 2701165 CPF: 
169552784XX, CONTRATO: 2235302 CPF: 049613374XX, CONTRATO: 21104344 CPF: 
032067524XX, CONTRATO: 2604191 CPF: 165093654XX, CONTRATO: 2234758 CPF: 
172928174XX, CONTRATO: 6202119 CPF: 086257564XX, CONTRATO: 21104578 CPF: 
022334654XX, CONTRATO: 2605486 CPF: 168161544XX, CONTRATO: 2604271 CPF: 
095933964XX, CONTRATO: 2608442 CPF: 952266724XX, CONTRATO: 2232183 CPF: 
148650294XX, CONTRATO: 2607400 CPF: 123991564XX, CONTRATO: 2600332 CPF: 
162508854XX, CONTRATO: 2607172 CPF: 169297874XX, CONTRATO: 6106190 CPF: 
007584734XX, CONTRATO: 21104273 CPF: 118767294XX, CONTRATO: 6201821 CPF: 
056547174XX, CONTRATO: 2604288 CPF: 132289654XX, CONTRATO: 2233153 CPF: 
110192814XX, CONTRATO: 2602537 CPF: 152415784XX, CONTRATO: 2229697 CPF: 
110656254XX, CONTRATO: 2608685 CPF: 150841734XX, CONTRATO: 2609801 CPF: 
109250214XX

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
JOÃO BEZERRA JUNIOR, portador da Carteira de Identidade RG nº 932185, expedida pela 

SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.583.694-00.

DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 02 de 

agosto de 2012, sua intenção em exercer cargo de administração no Banco Cooperativo Si-

credi S.A., inscrito no CNPJ/MF 01.181.521/0001-55.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documenta-

ção comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio 

do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divul-

gação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os decla-

rantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na internet). Selecionar, no 

campo "Assunto": Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para 

Integrantes do SPB Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Or-

ganização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo.

João Pessoa/PB, 17 de fevereiro de 2021. 

Banco Central do Brasil

Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF

Rua 7 de Setembro, 586 - Centro

90010-190 - Porto Alegre - RS
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