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Governo garante vacina para 
todos os municípios da Paraíba
De acordo com João Azevêdo, Saúde está a postos para separar as 92.960 doses da CoronaVac em 223 lotes. Página 5
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A guerra contra o coronavírus

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

177.843

8.488.099

95.179.173

3.902

209.868

2.033.641
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Flávio Uchoa

Talvez o maior desafio para as pessoas é 
planejar este consumo para que a aquisição 

destes bens e serviços que as satisfaçam, que 
as façam felizes, seja uma ação sustentável. 

Será mesmo?  Página 17

Estreia de brilho 
A Coluna de Abelardo passa 
a circular no Jornal A União 
a partir de hoje, segundo o 
jornalista, com o mesmo 
entusiasmo e compromisso 
que fizeram do espaço 
uma das colunas mais 
prestigiadas do estado.  
Página 20

Paraíba

Economia
Fim do auxílio-emergencial  
preocupa setores econômicos
Na Paraíba, o benefício injetou R$ 6,6 bilhões desde abril do 
ano passado. Encerramento do programa deve causar queda 
no poder de compra e alta do endividamento. Página 17

Foto: Roberto Guedes

Sinal verde para mais um arco em CG
João Azevêdo autoriza o início das obras do Arco Metropolitano Leste e anunciou série de obras de mobilidade urbana no interior.  Página 3
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Dos 223 municípios da Paraíba, 
31 já ultrapassaram a marca mil 
casos de covid-19. Doença já matou 
3.902 pessoas no estado. Página 4

4
Dos 15 pacientes com covid-19 
que vieram de Manaus (foto), dois 
tiveram piora no quadro de saúde 
e precisaram ir para UTI. Página 7

4
Butantan admite atraso no crono-
grama de vacinação caso insumos 
para produção de imunizantes não 
cheguem até o fim do mês.  Página 15

Foto: Secom-PB

Enem tem número recorde
de abstenções no estado
De um total de 161.495 candidatos inscritos para o exame, 
quase 45% faltaram no primeiro dia de provas. Página 8
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Voltar é uma forma de  

renascer. Ninguem se 

perde na volta.

Jose Américo de Almeida

E O BOTAFOGO carioca hein?! O 

Glorioso é o lanterna do Brasile-

irão e já carimbou a sua passagem 

para a série B no próximo ano.

TAMBÉM o Cruzeiro de Belo Hor-

izonte, um dos mais tradicionais 

times do futebol brasileiro, deu 

adeus as suas chances de retornar 

à série A e vai permanecer na se-

gunda divisão.

AINDA sobre futebol: o Fumin-

ense não tenciona vender o passe 

do Sobrenatural de Almeida que 

tem sido decisivo em suas vitórias.

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!
19

Amanda Gaud 

(foto), Ana Carla 

Cruz, Ana Maria 

Ferreira Nóbrega, 

Ana Michele Freire 

de Araújo, Neto, Be-

nira Pereira, Bruno Bandeira, Bruno 

de Andrade, Denise 

Lima, Edineide 

Amorim, Eduardo 

Falcão, Giovanni 

Lombardi (foto), 

Érico Dutra Sátiro 

Fernandes, Eunildes 

Ayres, Francisco 

Marto, Germano 

Maria Barros, Júnior Flor Medeiros, 

Lourdes Santos, Márcia Amorim, 

Maria da Penha Batista Sousa, Maria 

Tereza Sales de 

Lima, Lae Trindade 

(foto), Olindina Ba-

tista, Ramon Brito, 

Robson Marcelo 

Muniz, Simone 

Cartaxo Rangel 

e Walmir Onofre 

Honório 

QUEM está em João 

Pessoa, a passeio, é a 

jornalista SUZANA ALCA-

NTARA que teve pas-

sagem brilhante pelos 

quadros da TV Correio 

e hoje está radicada em 

Miami onde comanda 

programa de TV destina-

do à grande colônia lati-

na nos Estados Unidos. 

Revê a família, os amigos, 

toma algumas providen-

cias e depois retorna aos 

Vacina à brasileira

Em todos os países do mundo, a che-

gada da vacina contra o coronavírus é 

saudada com extraordinário entusias-

mo. Pessoas vibram, dançam nas ruas 

e comemoram o grande passo da ciên-

cia em favor da humanidade. Enquanto 

isso, aqui no Brasil o assunto é tratado 

como “jogada de marketing”, como ob-

jeto de disputa política e o próprio pres-

idente da República anuncia que não irá 

se vacinar, estimulando o povo a fazer o 

mesmo.

Tiro ao alvo
 
É crescente o número de alunos 

na Escola de Tiro de João Pessoa, 

especialmente mulheres que 

encontraram na atividade, além 

de uma forma de se defender da 

violência urbana que provoca 

tantas vítimas, uma terapia para 

“descarregar o estresse”. A com-

pra de armas também “disparou” 

em João Pessoa segundo fon-

tes da Secretaria de Segurança 

Pública.

Surgem primeiros interessados

A empresa Hera Bank 

Pagamentos S/A e a A.G. 

Hotéis e Turismo S/A já 

apresentaram nos autos 

do processo a intenção 

para aquisição do Hotel 

Tambaú cujo leilão está 

marcado para acontecer 

no dia 4 de fevereiro no 

Juízo de Direito da 44ª 

Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro A primeira é 

de Goiania (GO) e a se-

gunda de Natal, no Rio 

Grande do Norte. Existe, 

ainda, uma outra empre-

sa de João Pessoa, cujo 

nome não foi divulgada 

porque os responsáveis 

estão evitando publici-

dade “por questões es-

tratégicas”. O lance míni-

mo será de R$ 40.000.00 

com entrada de R$ 10 

milhões e o restante em 

80 parcelas mensais cor-

rigidas. Há, ainda um de-

pósito de R$ 200 mil para 

a empresa que desejar 

participar do pregão.

Leilão do Hotel Tambaú

Desafio

O primeiro grande desafio a se 

enfrentado pelo desembargador 

Saulo Benevides, ao assumir a 

presidência do Tribunal de Justiça 

da Paraíba será resgatar o Palácio 

da Justiça, a sede oficial do órgão 

que está fechado há quase três 

anos, sepultando um século de 

história que estão guardadas em 

suas paredes. E os restos mortais 

do presidente Epitácio Pessoa, que 

jazem no subsolo do prédio, estão 

duplamente sepultados.  

A posse acontecerá dia 1º de fe-

vereiro, às 16h, de forma virtual por 

conta da pandemia, transmitida 

pelo canal do TJPB no You Tube. 

Prédio do antigo jornal 

O Norte é invadido 

Um dos mais emblemáticos en-

dereços da cidade, na avenida Pedro 

II, a antiga sede do jornal O Norte, 

que escreveu boa parte da história 

da Paraíba e que pertencia aos  

Diários Associado em João Pessoa, 

foi invadido pelos sem teto que já 

iniciaram até obras no seu jardim, 

com tijolo e cimento, desfigurando 

a sua fachada e depreciando o seu 

valor histórico. São várias famílias 

que se estabeleceram no local sob o 

olhar complacente dos poderes pú-

blicos que não lhe exigem, sequer, 

um alvará de construção.

Está mais do que em tempo de 

se promover uma campanha em 

favor da praia do Seixas, ponto 

mais oriental da América do Sul, 

conhecido em todo o mundo, 

que permanece abandonado e 

esquecido pelos Poderes públi-

cos, com invasões de áreas, con-

struções irregulares e absoluto 

desprezo pela sua importância 

como ponto de atração turística.

Confiança
 
Do médico Ítalo Kumamoto, di-

retor do Hospital Memorial São 

Francisco, um dos mais experi-

entes e conceituados cardiolo-

gistas da Paraíba:

- As vacinas estão chegando. 

Confiemos na Anvisa, confie-

mos na ciência. Vamos respeitar 

a sequência das prioridades e, 

enquanto isso, usem máscaras 

e lavem bem as mãos. Com o 

apoio de todos, vamos sair des-

sa pandemia”.

Guerra é guerra

 
Na guerra pela audiência 

local, a TV Correio contra-

tou Nilvan Ferreira, que 

obteve 160 mil votos nas 

eleições, para assumir o 

programa Correio Ver-

dade, principal atração 

da emissora, e confrontar 

com Samuka Duarte, que 

agora está na TV Arapuan. 

A briga vai ser boa!

Depois de passar por todos 

os jornais de João Pessoa - O 

Momento, O Norte e Correio - a 

coluna Abelardo Jurema chega 

hoje às páginas de A União, 

a maior escola do jornalismo 

paraibano, berço dos mestres 

da Imprensa tabajara, no auge 

da  maturidade que lhe impõe 

os seus 45 anos de existência. 

O entusiasmo é o mesmo e o 

compromisso continua.

Ponto final
 
A Anvisa, órgão do Governo 

Federal, a maior autoridade 

em saúde pública do País, 

reafirmou domingo, ao apro-

var a vacina, que não existe 

tratamento precoce contra a 

Covid-19, desautorizando o uso 

da cloroquina e da azitromicina 

no combate à doença. E agora, 

Arnaldo?

Melhoramentos

O Instituto Histórico e Geográf-

ico Paraibano recebeu melho-

ramentos, nova pintura, novos 

equipamentos e teve duplicada a 

velocidade do seu wifi. Aplausos ao 

presidente Ramalho Leite.

CURTINDO o verão em 

Areia Vermelha, que 

se apresenta lindo, de 

águas tépidas e sol 

generoso, JULIANA  E 

ELIANE CARLOS FREIRE, 

mãe e filha sempre 

sintonizadas no amor e 

no carinho, em todos os 

momentos

Aniversariando

Colunas
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É uma contagem regressiva. Um anseio geral, dos que têm 
bom senso e gostam da vida, que comece logo a vacinação con-
tra a covid-19, libertando a população do jugo da pandemia. E 
o Governo da Paraíba não está medindo esforços para que este 
processo seja iniciado o mais rapidamente possível, tendo em 
vista as prioridades impostas pelo número reduzido de imuni-
zantes.

A vacinação, felizmente, está bem próxima. Ontem, duran-
te o programa “Conversa com o governador”, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio Tabajara, João Azevêdo anunciou a 
distribuição das 92.960 doses da vacina contra a covid-19 para 
todos os municípios do estado. Segundo ele, tão logo a vacina 
chegue, os lotes serão separados e enviados aos municípios.

Atendendo ao cronograma determinado pelo Ministério da 
Saúde, 54.689 paraibanos serão contemplados, de início, divi-
didos entre profissionais da área de saúde, indígenas aldeados, 
pessoas idosas institucionalizadas e pessoas com deficiência 
institucionalizadas. Progressivamente, outras categorias en-
trarão na fila, até que toda a população esteja imunizada contra 
a doença.

O mais importante é principiar o procedimento de imuniza-
ção. Com a vacinação em andamento, a tendência é que aumente 
também progressivamente o bem-estar mental das pessoas, o 
otimismo, haja vista que a doença e os protocolos mais radicais 
de segurança sanitária, como o isolamento, têm afetado, em di-
ferentes graus, a saúde das pessoas.

O governador manifestou alegria com a proximidade do início 
da campanha de vacinação. João Azevêdo e seus auxiliares da área 
de saúde, principalmente, trabalham incansavelmente para dotar 
a Paraíba da estrutura necessária para que a imunização aconteça 
sem atropelos. Isso desde o recebimento, o acondicionamento, a 
distribuição e a aplicação da vacina.   

A população também tem um papel fundamental a cumprir 
nessa história complexa que é a pandemia de covid-19. E a atitude 
mais louvável é, evidentemente, se vacinar, para que o surto tenha 
fim e as pessoas voltem a se relacionar sem medo de ser conta-
giadas pelo novo coronavírus. A vacinação é o prenúncio dos dias 
melhores. É preciso acreditar e colaborar.

Contagem regressiva A vacina do Brasil
Vai fazer um ano que a saúde mundial 

entrou em colapso. Uma epidemia, que teve 
início numa distante cidade da China, trans-
formou-se em pandemia, alastrou-se por todo 
o planeta causando morte e destruição. So-
mente no Brasil, são mais de 200 mil mortos 
contabilizados numa tragédia sem preceden-
tes que trouxe o medo e a angústia à vida dos 
brasileiros. Que provocou drástica mudança 
de hábitos e de costumes e que obrigou a po-
pulação a se reinventar para poder sobreviver 
à nova realidade que se impôs por conta de um 
vírus,  perverso e letal. 

Durante esse tempo, quando se esperava 
que o País se unisse contra esse adversário 
satânico, o que se viu foi um confronto entre 
os brasileiros, que se 
dividiram na aceitação 
da doença, estimulados, 
sobretudo,  por quem ti-
nha o dever de proteger a 
população e que decidiu 
contestar a ciência e mi-
nimizar os seus efeitos. 
Quanto mais necessi-
távamos nos fortalecer 
para o combate, de um 
líder que nos inspirasse, 
que nos orientasse para as estratégias de re-
sistência, nos deparamos  com um megalôma-
no, egocêntrico, ganancioso, que mostrou-se 
totalmente incapaz para a grande missão de 
liderar a sua gente no momento mais difícil da 
nossa história. 

Depois de tantas perdas, de tantas lágri-
mas, de tantas dores; de isolamentos e quaren-
tenas que nos afastaram uns dos outros; de as-
sistir cenas dramáticas nos hospitais lotados 
e pacientes desenganados, eis que surge uma 
vacina capaz de imunizar a todos, de nos blin-
dar diante do tiroteio ameaçador; de trazer de 
volta a alegria e nos reconciliar com nossa vida 
laboral e afetiva; de poder beijar quem ama-
mos e abraçar os nossos amigos; de restaurar 
a nossa confiança e fortalecer o espírito. 

Deveríamos, todos, estar comemorando. 

Soltando fogos. Dançando na rua e festejando 
essa fabulosa conquista. Enfim, os homens en-
contraram um remédio capaz de nos redimir, 
proteger contra essa doença que nos aflige e 
constrange; que nos desmoraliza; que conse-
guiu mostrar o quão frágil é o ser humano. 

Ontem, finalmente, assistimos à vacina-
ção da primeira cidadã brasileira. Uma mulher 
negra, enfermeira, que arriscou a vida nesses 
últimos dez meses trabalhando para salvar a 
vida dos seus semelhantes. Estava comovida 
ao se ver como protagonista de uma episódio 
marcante na história do seu país: 

- Quero apenas que sigam o meu exemplo. 
Vacinar não é uma decisão individual, é um ato 
coletivo que adotamos em respeito aos nossos 

semelhantes, ensinou. 
É preciso que o ensi-

namento dessa heroína, 
que colocou a sua vida em 
risco no campo de batalha, 
seja devidamente com-
preendido entre aqueles 
que não se rendem ao fa-
tos e continuam negando a 
pandemia; que se recusam 
a receber a vacina por ra-
zões estéreis que não tem 

amparo na ciência; por extremismos ideoló-
gicos e paixões políticas, desmedidas, desen-
freadas  e inconsequentes. 

Para esses ortodoxos, será necessário 
desenvolver uma vacina específica para um 
outro tipo de  vírus que aflige o Brasil e que 
contém muitas substância nocivas à saúde: a 
intolerância, o radicalismo, a agressividade, 
a insensatez, a virulência e a obtusidade de 
quem não gosta de ser contrariado, que não 
sabe conviver com as diferenças, que não 
aceita argumentações e não respeita a demo-
cracia. 

CoronaVac, Astrazeneca, Sputinick, Mo-
derna, Pfizer. Não importa de onde venham.  
Desde que aprovadas pelos órgãos de saúde, 
vamos à vacina que é o único caminho que te-
mos para ter de volta a vida que perdemos. 

Os horizontes turvos da democracia
O tema começa a frequentar os foros mais 

avançados da democracia: a influência da tec-
nologia e da inteligência artificial na esfera da 
política. O pressuposto central é o de que a per-
sonalidade de uma pessoa pode ser decifrada 
por processos de reconhecimento facial, que 
tem como base os estudos feitos por um con-
troverso professor da Universidade Stanford, 
o polonês Michal Kosinski. A polêmica ganha 
intensidade desde a campanha americana de 
2016, a da eleição de Donald Trump, que teria 
usado algoritmos extraídos de feições para 
identificar a orientação política de eleitores. E, 
a partir daí, influenciá-los com intensas cargas 
de conteúdos.

À sombra dessa hipótese, como pano de 
fundo, desenham-se imensos painéis que tra-
tam da crise da democracia, 
do conflito recorrente entre 
o escopo do liberalismo e o 
ideário democrático (podem 
conviver ou tendem a se afas-
tar?), os sistemas partidários 
e seus caminhos pelo centro, 
pela esquerda ou pela direita, 
o nacional-populismo, com 
seu movimento de vaivém.

Bobbio, em seu clássico 
O Futuro da Democracia, faz um alerta: “o pen-
samento liberal continua a renascer, inclusive sob 
formas capazes de chocar pelo seu caráter regres-
sivo, e de muitos pontos de vista ostensivamente 
reacionário, porque está fundado sobre uma con-
cepção filosófica da qual, agrade ou não, nasceu 
o mundo moderno: a concepção individualista da 
sociedade e da história. Concepção com a qual a es-
querda jamais fez seriamente um acerto de contas”. 
O filósofo italiano preocupava-se com o desman-
telamento do estado assistencial.

Não por acaso, o nacional-populismo tem 
expandido seus laços, fazendo emergir no palco 
da política figuras estrambóticas, impregnadas 
dos ideais de defesa de suas Pátrias contra “inva-
sões alienígenas”, nesse caso os imigrantes, acu-
sados de sugar riquezas nacionais, de aumentar 

a desigualdade e contribuir para avolumar os 
índices de insegurança pública. Com este discur-
so, tocam fundo no coração de uma “supremacia 
branca”, esta que se mostra capaz de ameaçar a 
estabilidade dos países democráticos.

Essa é a moldura sobre a qual se projetam 
as ferramentas da tecnologia e da inteligência 
artificial. Ou seja, pelo andar da carruagem, a im-
pressão é a de que o planeta caminha celeremente 
na trilha do Grande Irmão, o Big Brother, com seus 
olhos vigiando todos e tudo. Essa caminhada terá 
muito fôlego, não sendo coisa passageira.

Não se chegou, ainda, ao ponto de equilíbrio, 
pois os espaços do arco ideológico se imbricam e 
se confundem, a ponto de não se saber mais como 
caracterizar os sistemas políticos. 

Sobre esse espectro trabalha a engenharia 
da inteligência artificial, cujos 
impactos sobre a política são 
imprevisíveis. Imagine Fula-
no da Silva, andando no meio 
da multidão, apressado para 
não perder o compromisso, 
sendo capturado por milhares 
de micro-câmeras, que pin-
çam seu estado d’alma, prepa-
rando-o para se transformar 
em um “mutante político”? 

Esse retrato se parece com o quadro pintado por 
George Orwell no romance Big Brother, de 1984. 
Entra novamente na mesa de debates o crimina-
lista italiano Cesare Lombroso, defensor da ideia 
de que criminosos podem ser identificados por 
suas características físicas. A tese lombrosiana, 
rechaçada por muitos, agora recebe o impulso da 
tecnologia. Que tempos estranhos.

O tema volta a esquentar os ânimos nesse 
momento em que a maior democracia ociden-
tal, os EUA, padece do assalto ao Capitólio, em 
Washington, evento que abala a confiança da 
sociedade sobre a capacidade do país suportar 
a ascensão de políticos batizados nas águas da 
imponderabilidade.

O fato é que, a cada dia, os horizontes demo-
cráticos são cobertos por nuvens escuras.

 Os homens encontraram um 
remédio capaz de nos redimir, 

proteger contra essa doença que nos 
aflige e constrange; que nos 

desmoraliza; que conseguiu mostrar 
o quão frágil é o ser humano.     

 A impressão é a de que o 
planeta caminha celeremente 
na trilha do Grande Irmão, o 
Big Brother, com seus olhos 
vigiando todos e tudo   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Gaudêncio Torquato
Jornalista e professor titular da USP
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Serão investidos R$ 17,6 milhões no projeto, que terá extensão de 6,4 quilômetros e irá beneficiar 650 mil paraibanos
O governador João Aze-

vêdo autorizou, ontem, du-
rante o programa semanal 
‘Conversa com o governa-
dor’, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Taba-
jara, o início das obras do 
Arco Metropolitano Leste 
de Campina Grande, que irá 
interligar diretamente as 
rodovias BR-230, BR-104 e 
PB-095, numa extensão de 
6,4 Km. O investimento de 
R$ 17,6 milhões, oriundos 
do tesouro do estado, irá 
contemplar diretamente 650 
mil paraibanos.

“Essa obra vai facilitar a 
vida de quem vai para a re-
gião do Brejo e precisa com-
partilhar o trânsito urbano 
de Campina Grande. Nós 
vamos fazer com que cami-
nhões e carretas que passam 
por dentro da cidade para 
realizar esse trajeto possam 
utilizar essa alça e passar, 
já chegando em Lagoa Seca. 
Esse é o reconhecimento da 
necessidade de se implantar 
obras que tragam mobilida-
de urbana com um novo pa-

João Azevêdo autoriza obras do 
Arco Metropolitano Leste de CG

Secretário de Saúde da Paraí-
ba, Geraldo Medeiros ressalta 
que apenas a imunização em 
massa da população, durante 
todo este ano, poderá conter o 
avanço da covid-19: “Somente 
assim teremos a diminuição no 
número de novos casos e de 
mortes”. O secretário afirmou 
que tanto a CoronaVac quanto 
a vacina da Astrazeneca Ox-
ford/ Fio Cruz “são seguras”.

Vacinas são seguras
No julgamento do STF sobre a 
vacinação obrigatória, a minis-
tra Carmem Lúcia argumentou: 
“[A Constituição] não garante 
liberdade a uma pessoa para 
ela ser soberanamente egoís-
ta”. Já Rosa Weber destacou que 
“quando legitimamente justifi-
cada por necessidade de saúde 
pública, a obrigatoriedade da 
vacinação sobrepõe-se à obje-
ção do indivíduo”. 

No projeto de lei do deputado Ricar-
do Barbosa, consta também outras 
sanções a quem se negar a tomar 
a vacina contra a covid-19, entre as 
quais a proibição de frequentar res-
taurantes e bares. Também prevê a 
proibição de receber os vencimen-
tos para servidores estaduais ou de 
fundações, empresas e sociedades 
mantidas pelo governo estadual. 

outras sanções 

Projeto Polêmico: alPB Votará ProPosta 
que estaBelece oBrigatoriedade de Vacina 

“soBeranamente egoísta”

“As liberdades individuais não podem sobrepor-se aos interesses coletivos, especialmente quando há 
vidas em jogo”. Do líder do governo na ALPB, deputado Ricardo Barbosa (PSB), em referência ao pro-
jeto de lei de sua autoria que estabelece sanções a quem se negar, sem justificativa plausível, tomar a 
vacina contra a covid-19. Entre aquelas está a proibição para inscrever-se em concurso públicos, as-
sim como ser empossado em cargos na Administração Pública estadual e renovar matrícula na Rede 
Estadual de Ensino. A matéria, que ainda passará pelas comissões permanentes da ALPB antes de 
ser votada em plenário, deverá gerar muita polêmica, sobretudo pelo alinhamento de alguns parla-
mentares – leia-se os deputados Cabo Gilberto e Moacir Rodrigues, ambos do PSL – com o posicio-
namento do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que defende a não obrigatoriedade da vacina. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidou o entendimento – em julgamento, em dezembro 
do ano passado – segundo o qual a obrigatoriedade da vacinação poderá ser determinada 

pelos governos federal, estadual ou municipal, enquanto que as penalidades a quem não 
cumprir a determinação deverão ser definidas em lei. Ou seja, a obrigatoriedade da vacina 
é constitucional, o que não significa dizer que alguém será forçado a tomar o imunizante. 
O fato é que tomar a vacina é uma decisão que representa mais que uma preocupação 
consigo mesmo: é um postura de responsabilidade perante os outros.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O governador João Azevêdo (Cidadania) aler-
tou a população para desconsiderar as notícias 
falsas que põem em dúvida a segurança das va-
cinas contra a covid-19. “Não vá na conversa de 
quem espalha fake news. Acredite na ciência”, 
disse no Programa ‘Fala, Governador’, na Rádio 
Tabajara, ressaltando que é a “esperança ven-
cendo o medo”.    

goVernador soBre Vacina: “É 
a esPerança Vencendo o medo”

contra o imPeachment

no segundo semestre

O deputado Efraim Filho (Democratas) foi 
provocado a falar se concorda com a aber-
tura de processo de impeachment do presi-
dente Jair Bolsonaro, como defende algumas 
lideranças da oposição. Para o parlamentar, 
esse tipo de debate, na atual conjuntura, é 
contraproducente, porque geraria “muita 
instabilidade” no país. 

As obras da nova sede da Câmara Municipal de João 
Pessoa deverão ser iniciadas no segundo semestre 
deste ano, informa o presidente do Legislativo muni-
cipal, Dinho (Avante). De acordo com ele, o terreno 
já foi comprado, mas falta ainda fechar o convênio 
com a Caixa Econômica para deflagrar o processo 
de construção.
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Exportações na PB

Programa de qualificação será executado pela FapesqPB
A Fundação de Apoio à 

Pesquisa da Paraíba (Fapes-
qPB), foi selecionada como 
entidade parceira da Agência 
Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos, 
a Apex-Brasil para executar 
o Programa de Qualificação 
para Exportação (Peiex). Esse 
programa vai apoiar o em-
preendedorismo na Paraíba 
como um todo, na qualifica-
ção de empresas para iniciar 
o processo de exportação de 
forma planejada e segura.

Para tanto, o Peiex na 
Paraíba contará com o aporte 
de R$ 700 mil da Apex-Brasil 

e a contrapartida de R$ 300 
mil do Governo da Paraíba. O 
Presidente da FapesqPB, Ro-
berto Germano Costa, infor-
mou que o Núcleo do Peiex 
em João Pessoa irá operar no 
Parque Tecnológico Horizon-
tes de Inovação. “Portanto, já 
temos o primeiro instrumen-
to para alavancar empresas 
exportadoras a ser implanta-
do nesse ambiente de Inova-
ção”, anunciou Roberto Ger-
mano. 

“A Fapesq, sendo uma 
fundação ligada à Secretaria 
Estadual da Educação e da 
Ciência e Tecnologia, integra 

o ecossistema de inovação do 
novo Parque tecnológico em 
implementação na Paraíba. 
O Núcleo sediado no Parque 
abrirá oportunidades para 
novas empresas estarem ca-
pacitadas a acessar mercados 
no exterior, inclusive na área 
de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, que está no 
foco de atuação do Parque”, 
complementou o presidente 
da Fapesq em entrevista. 

Campina Grande tam-
bém terá um polo do Pro-
grama. O programa possibi-
litará a qualificação de 100 
empresas para exportação, 

sendo 50 pelo Núcleo de João 
Pessoa e 50 pelo núcleo de 
Campina Grande. O setor da 
Cachaça ganha destaque no 
programa da Apex-Brasil. O 
Núcleo paraibano terá aten-
dimento especializado para 
engenhos e produtores da 
bebida de toda a região Nor-
deste, no direcionamento ao 
comércio exterior.

Os estudos realizados 
pela Apex-Brasil apontaram 
uma concentração de em-
preendimentos desse setor 
no Nordeste. De acordo com 
o Anuário da Cachaça 2020, 
(Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento) a 
região Nordeste possui 129 
estabelecimentos produto-
res de cachaça registrados e 
487 marcas. O município de 
Areia, na Paraíba, está entre 
as 10 localidades do país 
com maior densidade cacha-
ceira. E é na Paraíba onde se 
situa o maior produtor de 
Cachaça de Alambique do 
Brasil, com uma capacidade 
de produção anual de 6 mi-
lhões de litros. 

Além desse, “outros seg-
mentos que ainda não expor-
tam poderão se beneficiar da 
qualificação oferecida pelo 

Peiex e, a curto prazo, inte-
grar o esforço exportador 
paraibano”, conforme infor-
mações da Apex-Brasil: “Em 
2019, o valor exportado pela 
Paraíba posicionou o estado 
na 25ª colocação entre as 
unidades da federação brasi-
leira. Uma das explicações é 
que a pauta exportadora do 
estado não é concentrada em 
commodities, pelo contrário, 
73% do que a Paraíba ven-
deu a outros países em 2019 
adveio de indústrias de cal-
çados, fios têxteis, sucos de 
frutas ou verduras e de frutas 
não processadas.”

drão”, comentou.
Dentre os objetivos da 

obra estão o ordenamento 
do tráfego na zona central 
da cidade e melhoria da mo-
bilidade urbana; a redução 
do tempo de deslocamento 
das pessoas e dos índices de 

acidentes de trânsito; e a pro-
moção do desenvolvimento e 
elevação da qualidade de vida 
da população.

Serão executados serviços 
de terraplenagem em cortes 
e aterros, desmonte de rocha, 
implantação do sistema de 

drenagem para escoamento 
de águas pluviais, construção 
de um viaduto sobre a BR-104, 
pavimentação em concreto as-
fáltico, sinalização horizontal e 
vertical, colocação de defensas 
metálicas, recuperação de áreas 
degradadas e paisagismo.

Foto: Francisco França/Secom-PB

João Azevêdo fez o anúncio durante o programa “Conversa com o governador” transmitido pela Rádio Tabajara

Mais obras pela PB
O governador João Azevêdo anunciou também, 

ontem, durante o programa ‘Conversa com o gover-
nador’, a autorização de novas obras de mobilidade 
urbana nos municípios de Serra Branca, Barra de São 
Miguel e Santa Luzia.

Em Serra Branca, será realizada a travessia urbana, 
com a pavimentação e sinalização da Avenida Deputa-
do Álvaro Gaudêncio de Queiroz; Largo da Matriz de N. 
S. da Conceição; e das ruas Coronel Manoel Gaudêncio, 
Joaquim de Andrade Gaião, Antônio Bezerra de Souza 
e Leidson da Silva. A obra abrange uma extensão de 
2,3 km e representa um investimento de R$ 1,5 milhão.

A gestão estadual também irá implantar e pavi-
mentar a PB-160, no trecho de Barra de São Miguel 
até a divisa com Pernambuco. O serviço compreende 
uma extensão de 5,3 km e receberá um montante de 
R$ 5 milhões para a sua execução. 

Ele ainda assegurou a autorização do projeto de 
travessia urbana para o município de Santa Luzia. “Nós 
vamos atender ao pleito da cidade ainda neste primeiro 
semestre, dando um novo visual ao município, pois 
vamos fazer as obras da entrada de Santa Luzia até o 
Centro, passando pela igreja e chegando novamente 
até a BR-230”, acrescentou.
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Ontem, a SES confirmou mais 225 casos e 14 mortes no estado em decorrência do agravamento do novo coronavírus

Com novos 225 casos 
confirmados e 14 faleci-
mentos em decorrência do 
agravamento do novo co-
ronavírus, a Paraíba atin-
giu 177.843 contaminados 
pela doença, sendo 133.463 
considerados recuperados 
e 3.902 vítimas fatais da co-
vid-19. Ao todo, 31 das 223 
cidades paraibanas con-
centram mais de mil casos. 
Cerca de 22,76% dos casos 
totais estão abertos, ou seja, 
estão em recuperação.

De acordo com a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES), 17 (7,55%) dos 225 
novos casos são casos de pa-
cientes hospitalizados e 208 
(92,45%) são de pacientes 
considerados leves que se 
recuperam em casa. O Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar notificou novos 16 
pacientes internados entre 
o domingo e a segunda-feira.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o estado é de 56%, nas 
enfermarias o montante é 
de 47%. Na Região Metro-
politana de João Pessoa, a 
taxa de ocupação chega a 
55% nos leitos de UTI adul-
to e 54% nas enfermarias. 
Campina Grande tem uma 
ocupação de 65% e 37%, 
respectivamente, em leitos 
de UTI e enfermarias. No 
Sertão são 72% dos leitos de 
UTI para adultos e 41%.

Até o momento, 566.167 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram realiza-
dos detectando casos em to-
das as cidades e mortes em 
196, um total equivalente a 
87,89%.

Entre os falecimentos, 
11 ocorreram entre o do-
mingo e a segunda-feira. As 
vítimas foram sete homens e 
sete mulheres com faixa etá-

ria entre 32 e 90 anos, dois 
não possuíam comorbida-
des e os demais apresenta-
vam cardiopatia e diabetes 
como fatores de risco asso-
ciadas ao novo coronavírus. 
As mortes são datadas de 15 
a 18 de janeiro, uma aconte-
ceu em hospital privado e as 
demais em hospitais públi-
cos. As vítimas residiam em 
Campina Grande (3), João 
Pessoa, Caldas Brandão, 
Esperança, Guarabira, Mas-
saranduba, Pedro Régis,  Pi-
cuí, Remígio, Santa Rita, São 
Sebastião de Lagoa de Roça 
e Soledade, com um faleci-
mento cada.

Cinco municípios con-
centram a maioria entre os 
novos casos, com 71,11%. 
São eles: João Pessoa com 
77 novos casos; Campina 
Grande com 58 novos casos; 
Barra de Santa Rosa teve no-
vas 11 contaminações; San-
ta Luzia registrou 8; e Picuí 
confirmou 6.

A lista de maior concen-
tração de casos, consideran-
do o montante acumulado 
acima de mil, chegou a 31 
municípios, com a inclusão 
de Solânea. São eles: João 
Pessoa (45.154), Campi-
na Grande (16.372), Patos 
(7.556), Guarabira (5.373), 
Cabedelo (4.327), Santa 
Rita (4.311), Sousa (4.113), 
São Bento (4.038), Cajazei-
ras (3.692), Mamanguape 
(2.986), Bayeux (2.711), 
Ingá (1.838),  Queimadas 
(1.839), Alagoa Grande 
(1.775), Pombal (1.776), 
Monteiro (1.763), Itabaiana 
(1.560), Rio Tinto (1.523), 
Sapé (1.482), Pedras de Fogo 
(1.433), Catolé do Rocha 
(1.412), Sumé (1.362), Mari 
(1.306), Esperança (1.325), 
Itaporanga (1.245), Belém 
(1.192), Caaporã (1.162), 
Itapororoca (1.151), Alagoi-
nha (1.124), Conde (1.094), 
Solânea (1.056) e Brejo do 
Cruz (1.021).

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Paraíba tem 31 cidades com 
mais de mil casos de covid-19

Jonas Valente
Agência Brasil

Os serviços de ma-
nutenção da BR-230, no 
trecho entre João Pessoa 
e Cabedelo serão reto-
mados hoje, e seguirão 
até quinta-feira dia 21, 
pelo Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT).  
As equipes atuarão no 
km 15 (próximo da pas-
sarela da Concessionária 
Ford Cavalcanti Primo), 
sentido João Pessoa - Ca-
bedelo com fresagem e 
recomposição asfáltica 
do pavimento. 

Dezembro
Os serviços de manu-

tenção da BR-230 foram 
iniciados no dia 15 de de-
zembro do ano passado e 
são realizados em faixas 
opostas separadamente 
para evitar congestiona-

mentos. O Dnit informou 
também que sempre que 
acontece algum impre-
visto, os serviços são in-
terrompidos e reagenda-
dos em seguida.

O objetivo dos ser-
viços é oferecer melhor 
condição de direção se-
gura aos usuários da 
BR-230, dando inclusi-
ve melhor visibilidade à 
qualidade da informação 
dirigida aos condutores 
de veículos. O trabalho, 
faz parte do cronograma 
do órgão federal.

Dnit retoma serviços de 
manutenção na BR-230
José Alves
zavieira2@gmail.com

Mercado financeiro

Dólar tem dia de volatilidade com 
feriado nos EUA, mas fecha estável

Em um feriado nos 
Estados Unidos (EUA), o 
dólar teve um dia de vola-
tilidade, mas fechou próxi-
mo da estabilidade. A bolsa 
de valores recuperou-se da 
queda de sexta-feira (15) e 
voltou a superar os 121 mil 
pontos.

O dólar comercial en-
cerrou ontem (18) vendi-
do a R$ 5,304, com alta de 
0,01%. A cotação chegou a 

R$ 5,31 por volta das 11h, 
mas recuou e atingiu R$ 
5,23 na mínima do dia, por 
volta das 13h. A divisa, no 
entanto, não sustentou a 
queda e voltou a superar a 
barreira de R$ 5,30 perto 
do fim das negociações.

Além da expectativa 
com a reunião do Comi-
tê de Política Monetária 
(Copom) nesta semana, 
o mercado foi influencia-
do pela aprovação do uso 
emergencial das vacinas 
CoronaVac e AstraZeneca 

contra a covid-19 no Brasil. 
O início da vacinação con-
tribui para a retomada gra-
dual das atividades econô-
micas e tem o potencial de 
atrair capital estrangeiro 
para o país, diminuindo as 
pressões sobre o câmbio.

No mercado de ações, 
o dia foi marcado pela recu-
peração gradual. O índice 
Ibovespa, da B3, fechou a 
segunda-feira aos 121.242 
pontos, com alta de 0,74%. 
O indicador chegou a subir 
1,85% na máxima do dia, 

por volta das 12h30, mas 
desacelerou a alta durante 
a tarde.

Wellton Máximo
Agência Brasil

O Brasil passou das 
210 mil mortes ocasiona-
das pela pandemia do novo 
coronavírus. Nas últimas 
24 horas, as autoridades de 
saúde registraram 452 óbi-
tos pela covid-19. Com isso, 
o total de mortes chegou a 
210.299. Há 2.766 óbitos 
em investigação por equi-
pes de saúde.

A atualização da situa-
ção de casos e mortes cau-
sados pela pandemia foi di-
vulgada pelo Ministério da 
Saúde na noite de ontem.

A contabilização de 
pessoas infectadas desde o 
início da pandemia alcançou 
8.511.770. Entre anteontem 
e ontem, foram acrescidos 
às estatísticas 23.671 novos 
diagnósticos positivos. 

Ainda há 849.424 
pessoas com casos ativos 
em acompanhamento por 
profissionais de saúde e 
7.452.047 pessoas já se re-
cuperaram da doença.

Em geral, os registros 
de casos e mortes são me-

nores aos domingos e se-
gundas-feiras em razão da 
dificuldade de alimentação 
dos dados pelas secretarias 
de saúde aos fins de sema-
na. Já às terças-feiras, os 
totais tendem a ser maiores 
pelo acúmulo das informa-
ções de fim de semana que 
são enviadas ao Ministério 
da Saúde.

Estados
Na lista de estados com 

mais mortes o topo é ocupado 
por São Paulo (49.987), Rio de 
Janeiro (27.805), Minas Ge-
rais (13.483), Ceará (10.223) 
e Pernambuco (10.031). As 
unidades da Federação com 
menos óbitos são Roraima 
(811), Acre (837), Amapá 
(1.005), Tocantins (1.316) e 
Rondônia (2.031).

São Paulo também lide-
ra no número de casos, com 
1.628.272 casos registrados 
desde o início da pandemia, 
seguido de Minas Gerais 
(646.091) e Santa Catarina 
(543.389). Os estados com 
menor número de casos 
são Acre (44.775), Roraima 
(71.065) e Amapá (73.626).

Brasil: mais de 210 mil mortes

Além da expectativa 
com a reunião do 

Copom, nesta semana, o 
mercado foi influenciado 

pela aprovação das 
vacinas CoronaVac e 
AstraZeneca no Brasil

Foto: Agência Brasil

Os serviços de 
manutenção da 
BR-230 foram 

iniciados no dia 15 
de dezembro do 

ano passado 

A atacante Marta, cra-
que da seleção brasileira, 
publicou, no Instagram, 
ontem, uma mensagem 
enigmática após o futebol 
feminino do país ser alvo 
de crítica de Jair Bolsona-
ro A eleita seis vezes me-
lhor jogadora do mundo 
pela Fifa se pronunciou 
depois de Bolsonaro ter 
atacado uma questão na 
prova do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
sobre igualdade de gêne-
ro. O exercício comparava 
a remuneração de Marta 
com a de Neymar.

Na rede social, a jo-
gadora publicou uma foto 
treinando e colocou a le-
genda: “Uns serão lem-
brados como os melhores 
da história, já outros...”. A 
reação de Marta veio horas 
depois de Bolsonaro ter co-
mentado em uma conversa 
com apoiadores sobre uma 
questão do Enem, aplicado 
no último domingo. O pre-

sidente criticou o conteú-
do de um enunciado, por 
considerá-lo inadequado 
e “ridículo”, segundo suas 
palavras.

“Não tem que ter com-
paração. Futebol feminino 
ainda não é uma realidade 
no Brasil. O que o Neymar 
ganha por ano todos os ti-
mes de futebol juntos não 
faturam no Brasil por ano. 
Como é que vai pagar para 
Marta o mesmo salário?”, 
questionou Bolsonaro. 
“Isso se chama iniciativa 
privada, ela que faz o sa-
lário, ela que mostra para 
onde o mercado deve ir. 
Então, faz questões ab-
surdas sempre pregando 
igualdade, mas por baixo”, 
criticou.

“O banco de questões 
do Enem não é do meu go-
verno, é de governos an-
teriores. Têm questões ali 
ridículas ainda, ridículas, 
tratando de assuntos...”, jus-
tificou Bolsonaro, que está 
na presidência da República 
desde janeiro de 2019.

Jogadora Marta publica 
mensagem enigmática
Agência Estado

O dólar comercial encerrou 
ontem vendido a R$ 5,304, 
com alta de 0,01%



Paraíba
Pacientes no HU
Dos 15 pacientes que chegaram do Amazonas e 
estão internados no HULW, dois tiveram o quadro 
clínico agravado e estão na UTI.  Página 7
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Secretaria de Saúde já estruturou a logística para que o imunizante contra a covid-19 seja distribuído em todo o estado

Governo assegura que vacinas 
chegarão a municípios da PB

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de janeiro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Rogéria Araújo      Editoração: Ulisses Demétrio

O governador João Azevê-
do assegurou, nessa segunda-
feira (18), durante o progra-
ma semanal ‘Conversa com o 
governador’, transmitido em 
cadeia estadual pela Rádio 
Tabajara, a distribuição das 
92.960 doses da vacina contra 
a covid-19 para todos os mu-
nicípios paraibanos. O gestor 
destacou que a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) já está 
com toda a estrutura pronta 
para iniciar a separação dos 
lotes tão logo os imunizantes 
cheguem ao estado.

 As primeiras irão con-
templar 54.689 paraibanos, 
que representam 34% dos tra-
balhadores de saúde (42.925), 
indígenas aldeados (10.432), 
pessoas idosas institucionali-
zadas (1.212) e pessoas com 
deficiência institucionaliza-
das (120). O quantitativo é 
destinado para a primeira e 
segunda doses, atendendo 
o cronograma estabelecido 
pelo Ministério da Saúde. O 
registro das doses aplicadas 
será nominal e individualiza-
do, por meio do número do 
Cartão Nacional de Saúde ou 
número do CPF do usuário. 

 “Nós estamos aguardan-
do o horário de chegada da 
vacina para que possamos, 
de imediato, fazer a separa-
ção dos 223 lotes que serão 

JP e CG 
seguirão 
plano 
federal

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

 
Os lotes da Corona-

Vac, fabricados pelo Ins-
tituto Butantan em par-
ceria com o laboratório 
chinês Sinovac, deveriam 
ter chegado ao estado da 
Paraíba na tarde desta se-
gunda-feira. Por erro de 
logística, o Ministério da 
Saúde alterou o horário 
de voos com os imuni-
zantes para os estados 
no começo da tarde de 
ontem, comprometendo 
o planejamento de dis-
tribuição para os muni-
cípios. Com a alteração, a 
previsão para o início da 
vacinação na terça-feira 
ainda é incerta.

Em João Pessoa, a 
prefeitura aguarda a 
distribuição para iniciar 
a vacinação dos profis-
sionais de saúde da li-
nha de frente. De acordo 
com Fernando Virgolino, 
coordenador do setor de 
imunização da Secreta-
ria Municipal de Saúde, 
a operacionalização do 
processo de imunização 
depende diretamente do 
montante destinado pelo 
Ministério da Saúde aos 
estados e, consequente-
mente, para os municí-
pios.

“Com aproximada-
mente 93 mil doses, vai 
dar para que a gente inicie 
a vacinação em profissio-
nais da saúde que atuam 
na linha de frente. Se fosse 
um quantitativo maior, a 
operacionalização estaria 
mantida com ginásios, va-
cinação de idosos em casa 
com agendamento prévio 
e drive thru. O início vai 
depender do horário que 
essas dosagens vão che-
gar”, declarou Fernando 
Virgolino.

Com planejamento 
específico de vacinação 
apresentado desde o 
dia 15 de dezembro, a 
vacinação em Campina 
Grande também deverá 
seguir as orientações 
do Ministério da Saúde. 
Segundo informações da 
assessoria de imprensa 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, o plano de 
imunização priorizará os 
profissionais de saúde e 
será realizado nas unida-
des hospitalares.

Para seguir o Plano 
Estadual de Operaciona-
lização da Vacinação con-
tra a covid-19 em todo o 
estado, a Paraíba precisa 
receber mais lotes da va-
cina. No entanto, segundo 
informações da assessoria 
do Ministério da Saúde, o 
envio de uma segunda 
remessa dos imunizan-
tes ainda não possui data 
marcada e nem previsão.

destinados a cada município 
nas quantidades estabeleci-
das pelo Ministério da Saúde. 
Vamos utilizar toda estrutu-
ra que montamos, a exemplo 
de 11 veículos refrigerados e 
as aeronaves do Governo do 
Estado e, em parceria com a 
Secretaria de Segurança, fa-
remos o traslado e armaze-
namento dos imunizantes. Eu 

estou muito feliz com esse iní-
cio da campanha de vacinação 
para proteger nossa popula-
ção”, comentou o governador 
João Azevêdo. 

O chefe do Executivo 
estadual também reforçou a 
importância da adesão dos 
paraibanos à campanha de 
imunização.

“A vacinação deve ser 

feita por todos para que a 
gente possa vencer essa do-
ença. 2021 será o ano da es-
perança pela aprovação do 
uso emergencial das vacinas 
CoronaVac e da Universidade 
de Oxford. Essa é uma vitó-
ria da ciência, da esperança 
vencendo o medo porque é a 
vacinação que vai fazer com 
que a economia e a vida das 

pessoas voltem ao normal. Por 
isso, é fundamental que todas 
as pessoas, principalmente, 
as que integram a ala prio-
ritária, busquem, no tempo 
devido, se vacinar. Eu espero 
que amanhã a gente já esteja 
em condição de começar em 
toda a Paraíba essa vacinação 
nos dando a certeza de dias 
melhores”, pontuou.

Vacinação

Primeira fase será dividida em quatro grupos
Iracema Almeida
iracemalubarino@gmail.com

As 92.960 mil doses de 
CoronaVac, vacina produzida 
pelo Instituto Butantan com a 
farmacêutica chinesa Sinovac, 
que estavam previstas para 
chegar à Paraíba na tarde des-
sa segunda-feira (18), no ae-
roporto Internacional Castro 
Pinto em aeronave comercial 
contratada pelo Ministério da 
Saúde, e segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) ainda 
não aportaram no estado.

Inicialmente serão vacina-
dos os quatro grupos prioritá-

rios, 42.925 trabalhadores da 
área da saúde, 10.432 indíge-
nas, 1.212 idosos que residem 
em casas de permanência e 120 
pessoas portadoras de deficiên-
cia que moram em instituições.

De acordo com o secre-
tário estadual de Saúde, o mé-
dico Geraldo Medeiros, essas 
primeiras vacinas só aten-
dem um pouco mais de 30% 
dos 111.453 profissionais da 
Saúde da Paraíba, que foram 
inseridos no Plano Estadual de 
Vacinação contra a covid-19. 
“Recebemos esse primeiro lote 
e a quantidade que chegou é 
inferior ao número das profis-

sionais de saúde que se enqua-
dram no grupo da 1ª fase de 
vacinação. Com isso, 34% dos 
trabalhadores dos 11.453 serão 
imunizados, exigindo que nós 
tenhamos um foco em vacinar 
os que estão na linha de frente 
do enfretamento da covid-19, 
ou seja, que estão trabalhando 
nas UTIs e enfermarias de co-
vid, pois estão mais expostos 
ao vírus e serão vacinados com 
preferência”, afirmou.

O transporte das vacinas 
até os 223 municípios parai-
banos será feito pela aeronave 
estatal e 11 veículos refrigera-
dos do governo estadual, mas 

não serão disponibilizadas nos 
postos de vacinação. 

Sobre a vacinação para 
os demais idosos da Paraíba, 
Geraldo destacou que esse 
grupo será vacinado em outra 
etapa de vacinação. “Poste-
riormente é que nós teremos 
uma segunda fase com a vaci-
nação dos idosos acima de 75 
nos de idade. Estava previsto 
anteriormente pelo plano de 
vacinação da Secretaria Es-
tadual de Saúde que esse pú-
blico também seria vacinado 
na primeira fase, mas com a 
diminuição no número de do-
ses que foram enviadas pelo 

Ministério da Saúde, ficou 
determinado que essa imu-
nização ocorrerá em breve”. 

O secretário reafirmou a 
importância de manter os pro-
tocolos de segurança contra a 
covid-19. “A população tem que 
se conscientizar que temos que 
manter o uso da máscara e a 
higiene pessoal, com o uso do 
álcool em gel e a lavagem das 
mãos, além de manter o distan-
ciamento social, pois a vacina 
só será oferecida à população 
durante os próximos meses. 
Consequentemente nós não po-
demos relaxar neste momento”, 
alerta o médico.

QUEm PodErá sE  
vaCinar nEsta  
PrimEira EtaPa:

n Profissionais de saúde 
que atuam na linha de 
frente
n  Indígenas aldeados
n Idosos que residem em 
lares de permanência
n Portadores de 
deficiência física em 
instituições

documentos
n O registro das doses 
aplicadas será nominal 
e individual, por meio 
do número do Cartão 
Nacional de Saúde 
ou número do CPF do 
usuário. 

doses
n Após a 1ª dose, a 
segunda deverá ser 
aplicada 28 dias depois.

De acordo com o governo, o quantitativo enviado vai garantir que o grupo prioritário receba as duas doses necessárias do imunizante Coronavac

Foto: Francisco França

Foto: Roberto Guedes

O secretário da Saúde Geraldo Medeiros explicou que é preciso manter todos os protocolos de segurança para se proteger do novo coronavírus
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Polícia Militar apreendeu 26 quilos de drogas e atuou também na dispersão de eventos que promoviam aglomeração 

Operações do fim de semana 
detêm 110 suspeitos no Estado

Com cinco operações 
em andamento para refor-
çar a segurança em vários 
pontos do estado, a Polícia 
Militar concluiu o traba-
lho do fim de semana com 
110 suspeitos detidos e a 
apreensão de 22 armas e 
26 kg de drogas, na Paraí-
ba. A PM atuou também na 
dispersão de eventos que 
estavam promovendo aglo-
merações e na fiscalização 
do período de  defeso do 
caranguejo-uçá.

A droga apreendida 
está avaliada em R$ 7 mil. 
A ação foi realizada pela 2ª 
Companhia Especializada 
em Policiamento com Mo-
tocicletas após denúncia 
sobre um suspeito de trá-
fico em uma casa, no bairro 
Estação Velha. Durante as 
diligências, a PM encon-
trou o suspeito e chegou 
até as drogas. 

As ações nas operações 
Cidade Segura e Nômade 
continuaram com a ocupa-
ção de locais estratégicos, 
em várias cidades. O tráfico 
de drogas liderou com 13 
envolvidos conduzidos às 
delegacias. As armas foram 
apreendidas em 14 muni-
cípios, conforme balanço 
divulgado pela Coordena-
doria de Estatística e Ava-

liação (EM/7) da Polícia 
Militar.

Para combater as aglo-
merações e evitar os riscos 
de propagação da covid-19, 
a PM encerrou pelo menos 
quatro eventos, nas cida-
des de Alagoa Nova, Cam-
pina Grande, João Pessoa e 
Pitimbu, com a atuação da 
operação Previna-se.  No 
bairro das Malvinas, em 
Campina Grande, foram 
encontrados menores de 
idade. No local, os policiais 
além de evitarem a aglome-
ração, encontraram drogas  
a exemplo de crack, loló e 
muita bebida. Tanto a pro-
prietária do imóvel como 
também o organizador da 
festa foram conduzidos à 
delegacia.

A outra festa com aglo-
meração foi encerrada em 
um sítio na cidade de Ala-
goa Nova. Segundo os poli-
ciais que participaram da 
ação, cerca de 100 pessoas 
estavam no local. Durante 
a dispersão, a PM encon-
trou 20 pequenos frascos e 
uma garrafa com substân-
cia semelhante à lolo, além 
de porção de maconha 

Na operação para pro-
teger o período de reprodu-
ção do caranguejo-uçá, que 
se encerra nessa terça (19), 

houve o resgate de 160 ani-
mais da espécie que foram 
capturados na cidade de 
Bayeux. Os animais foram 
soltos imediatamente à na-
tureza. Não houve prisões.

ENEM
A quinta operação rea-

lizada no f im de semana 
com a atuação da Polícia 

Militar, que também con-
tinua em andamento, foi a 
Operação ENEM, que ga-
rantiu a tranquilidade na 
aplicação do primeiro dia 
de prova. A corporação fez 
a escolta dos cadernos e 
folhas de respostas, bem 
como o policiamento ex-
terno de todos os locais de 
prova.

Droga apreendida no bairro Estação Velha, em Campina Grande, pela 2ª 
Companhia Especializada em Policiamento com Motocicletas, está avaliada 
em R$ 7 mil; em João Pessoa, o bairro de Mandacaru recebeu maior atenção

Um violento acidente 
ocorrido na manhã de do-
mingo (17) envolvendo uma 
moto e um carro matou o 
delegado da Polícia Civil da 
Paraíba, Eriberto Paulino da 
Costa Filho. Ele pilotava uma 
moto enquanto que o carro 
era dirigido por um homem 
identificado por Porciano 
Ferreira de Morais, que está 
internado em estado clínico 
grave no Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande.

Consta de informações 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral, o acidente ocorreu no 
km 239, da BR-230, em Jua-
zeirinho, envolvendo a moto 
Honda/CB 500F e um Corsa 
Wind. O condutor do veículo 
Corsa, segundo testemunhas, 
teria feito uma manobra de 
retorno proibida, não vi-
sualizou a motocicleta, que 
seguia no sentido oposto e 
colidiu na lateral do veículo. 
O condutor da motocicleta, 

delegado Heriberto Paulino, 
morreu no local. O corpo dele 
e a moto ficaram parcialmen-
te dentro do carro. 

O corpo do delegado 
Eriberto Paulino foi levado 
para o Núcleo de Medicina 
Legal de Campina Grande e, 
na manhã dessa segunda-
feira (18) foi levado para ser 
sepultado no cemitério da 
cidade de Pocinhos. 

Eriberto Paulino tinha 
67 anos e estava de férias, 
mais era responsável pelas 
delegacias dos municípios 
de Boqueirão, Cabaceiras e 
São Domingos do Cariri. A 
Delegacia Geral da Polícia Ci-
vil emitiu nota lamentando a 
morte do delegado e se soli-
darizando com os familiares. 

A polícia deve aguardar 
a liberação do motorista Por-
ciano Ferreira de Morais por 
parte do hospital para ouvir 
o condutor do veículo Corsa 
para ter conhecimento das 
causas do acidente. 

Existe a informação de 
que Porciano havia ingerido 
bebida alcoólica. Porciano 
viajava sozinho e a polícia 
está realizando levantamen-
to de onde ele vinha e para 
onde se dirigia no momento 
do acidente. 

No Sertão
Na rodovia que liga os 

municípios de São José da 
Lagoa Tapada e Sousa houve 
um acidente que deixou qua-
tro pessoas com ferimentos 
leves.

Segundo informações 
colhidas pela polícia, as ví-
timas do acidente foram um 
homem e três mulheres que 
retornavam de uma festa na 
cidade de Coremas. Em de-
terminado momento a con-
dutora perdeu o controle do 
veículo que capotou caindo 
às margens da rodovia no 
sítio Lamarão, zona rural de 
Sousa. O Samu ainda esteve 
no local.

Delegado morre ao colidir 
moto contra carro na BR-230

A moto e o corpo do 
delegado ficaram presos nas 

ferragens do veículo Corsa

O Hospital de Emergência 
e Trauma “Senador Humberto 
Lucena”, em João Pessoa, aten-
deu 51 vítimas de acidente 
de motos. Esses casos foram 
superados por quedas, que 
registrou 57 atendimentos. 

O hospital durante o fim 
de semana atendeu 263 aten-
dimentos, desse total, 100 
foram considerados casos 
graves ou gravíssimos. Nesse 
período, a unidade de saúde 
realizou 42 procedimentos 
cirúrgicos de alta e média 
complexidade. O balanço tem 
como base as entradas reali-
zadas a partir da zero hora 
do sábado (16) até as 23h59 
desse domingo (17).

Outros casos de emer-
gência registrados na uni-
dade de saúde foram corpo 
estranho (24), atropelamen-
to (10), queimadura (10), 
agressão física (seis), aci-
dente de automóvel (seis), 
acidente de bicicleta (três), 
arma branca (três) e arma de 
fogo (três).

O bairro de Mangabeira 
lidera os atendimentos com 
19 entradas, seguido por Gra-
mame (nove), Alto do Mateus 
(seis), Valentina (seis) e Cris-
to (seis). Já em relação aos 
municípios, Santa Rita lidera 
com (23), Bayeux (11), Cabe-
delo (10), Lucena (quatro) e 
Mamanguape (três).

Perfil
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena 
atende casos de urgência e 
emergência.

Trauma recebe 
51 vítimas de 
acidentes de 
motocicletas

Uma mulher de 33 
anos, foragida da Justiça do 
Estado do Ceará foi presa na 
tarde de sábado (16) pela 
Polícia Civil da Paraíba, no 
momento em que realizava 
visitas íntimas a um presi-
diário de João Pessoa. A jo-
vem usava documentos fal-
sos e foi presa em flagrante 
por equipes da Delegacia 
de Defraudações e Falsifi-
cações de João Pessoa. Ela 
foi condenada por prática 
de tráfico de drogas.

Segundo a delegada 
Andréa Melo, a mulher es-
tava sendo investigada pela 
Polícia Civil da Paraíba des-
de outubro do ano passado. 
“A equipe da DDF descobriu 
que a foragida usou docu-
mentos falsos para se casar 

com um presidiário de João 
Pessoa”, declarou.

“Na época, foram feitas 
diligências, mas a equipe 
não localizou o cartório 
onde ocorreu o casamento 
com documento falso. Ape-
sar disso, continuamos as 
investigações”, completou. 
Após novas diligências, a 
polícia descobriu que a fo-
ragida faria visita íntima ao 
marido no Presídio Silvio 
Porto.  A mulher foi presa 
quando deixava o presídio. 
Ela foi autuada pela delega-
da Josenise Andrade. “A pre-
sa vai responder processo 
por uso de documentos fal-
sos, falsidade ideológica e 
ainda cumprirá o mandado 
de prisão decretados pela 
Justiça do Ceará”, afirmou.

Foragida do Ceará é 
presa em João Pessoa

Traficantes tentaram 
jogar, mais uma vez, droga 
para o interior do Presídio 
Padrão de Cajazeiras. Na 
madrugada dessa segunda-
feira (18), policiais penais 
e militares conseguiram 
interceptar um drone que 
acredita, iria transportar 
drogas e outros materiais 
ilícitos para o interior da 
unidade prisional.

De acordo com in-
formações do diretor da 
unidade prisional, Tales 
Cajazeiras, o pessoal que 
estava de plantão percebeu 
um objeto sobrevoando a 
área do presídio. Na ocasião 
foi efetuado um disparo de 
espingarda calibre 12 que 

derrubou o drone. Diligên-
cias foram realizadas pela 
área, no entanto, ninguém 
foi localizado, nem tão pou-
co algum material.

O drone foi apreendido 
pelos policiais penais e mili-
tares e será submetido a exa-
me através da Polícia Civil.

A tentativa para jogar 
droga e outros materiais 
para o interior de unida-
des prisionais já aconteceu, 
tanto em João Pessoa, como 
em Campina Grande e ou-
tros estados. Segundo in-
formações da Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria estão sendo realizados 
reforços para evitar essa 
prática criminosa.

Drone é usado pelo 
tráfico em Cajazeiras
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Quinze pessoas infectadas pela covid-19 foram trazidas para João Pessoa e estão internadas no HULW, na capital

Dois pacientes vindos de Manaus 
pioram e são levados para a UTI

Foto: Divulgação/assessoria HULW

Senar 
inscreve até 
dia 27 para 
dois cursos

Os interessados em par-
ticipar da seleção para os cur-
sos técnicos em Agronegócio 
e Fruticultura do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar) têm até o dia 27 de 
janeiro para se inscrever pelo 
site etec.senar.org.br. Ambos 
são gratuitos e a distância.  
Na Paraíba, para o curso téc-
nico em Agronegócio, são ofe-
recidas 90 vagas, em 3 polos 
de apoio presencial do Senar. 

A carga horária total é 
de 1.230 horas distribuídas 
em dois anos. Desse total, 
20% da são aulas teóricas, ati-
vidades práticas e avaliações. 
Disponibilizado pela primeira 
vez na modalidade a distân-
cia, o curso técnico em Fruti-
cultura oferece 30 vagas no 
estado distribuídas em polo 
de ensino de João Pessoa. A 
carga horária é de 1.350 ho-
ras, divididas em dois anos 
e meio. 

Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
0800 642 0999 com atendi-
mento de segunda a sábado, 
das 8h às 20h (horário de 
Brasília).

Pacientes foram transportados para João Pessoa na noite do domingo em um avião da Força Aérea Brasileira

Através do QR Code 
tenha acesso ao edital, 
visualize a lista de polos 

e efetive a inscrição

Folia cancelada

PMJP vai apoiar grupos carnavalescos

O prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena 
(PP), anunciou na ma-
nhã de ontem a sus-
pensão das festividades 
referentes ao Carnaval 
2020. A medida preven-
tiva, tomada em meio à 
pandemia do novo coro-
navírus, visa evitar aglo-
merações e o consequen-
te aumento no número 
de casos da doença.  Na 
oportunidade, o prefei-
to disse ainda que será 
desenvolvido um con-
junto de ações focadas 
nos pequenos grupos 
que atuam no carnaval 
da capital e garantiu o 
início do planejamento 
do que chamou de ‘gran-
de carnaval’ para  2022. 

A coletiva de im-
prensa, realizada no 
Paço Municipal, teve a 
participação da Funda-
ção Cultural de João Pes-
soa (Funjope), Secretaria 
de Saúde e Secretaria de 
Turismo de João Pessoa, 
além de representantes 
do Folia de Rua, Liga das 
Escolas de Samba e Ala 
Ursas. 

“Há a necessidade de 
termos que suspender 
essa atividade que é tão 
importante para a vida 
de tantas pessoas, para 
a preservação da cultura, 
para o desenvolvimento 
turístico de nossa cidade. 

Mas temos que ter a com-
preensão de que esse não 
é o momento”, colocou o 
gestor. Cícero Lucena dis-
se ainda que 2021 será um 
ano de preparação e diálo-
go entre prefeitura e entes 
culturais que trabalharão 
ações preparatórias visan-
do o carnaval do próximo 
ano. 

“Vamos estabelecer 
um calendário para pre-
pararmos o próximo car-
naval, quando esta etapa 
da pandemia deve estar 
vencida devido à vacina. 
Isso será preparado já a 
partir de agora”, 

Marcus Alves, presi-

dente da Funjope, falou no 
“silêncio provisório” que 
marcará uma das maiores 
festas de rua da capital. A 
importância da saúde foi 
destacada pelo gestor. 

“Estamos reafirman-
do o valor da vida. Não 
faz sentido diante de tudo 
que estamos vivendo no 
mundo, realizar um car-
naval. Conversamos com 
o segmento e chegamos ao 
consenso de que é impossí-
vel fazer esta festa”. Ações 
pontuais como oficinas e 
seminários, voltados para 
o setor, marcarão as festi-
vidades deste ano. 

Para o presidente do 

Folia de Rua, Sérgio Nóbre-
ga, a decisão tomada pela 
prefeitura de João Pessoa 
não poderia ter sido dife-
rente. “ Não foi fácil, mas é 
preciso ter esse respeito ao 
próximo. Em nome do Folia 
de Rua a gente agradece ao 
prefeito pelo apoio e en-
tendimento, e que juntos 
em 2021 a gente consiga 
muitas parcerias para o Fo-
lia de Rua do próximo ano”. 
Dal Zapata,  representante 
das Ala-Ursas, destacou o 
lado social da folia, que 
será reforçado em tempos 
de pandemia. 

“Será um carnaval sem 
festa e mais voltado para o 

social. Então vamos traba-
lhar os indivíduos em for-
ma de oficinas, em grupos 
reduzidos, para que a gente 
faça um trabalho de cons-
cientização, confiscação 
de adereços, entre outras 
atividades”. 

Prefeito Cícero Lucena 
comunicou oficialmente 

o cancelamento do 
carnaval 2021 e o início 
da preparação da festa 

do próximo ano.

O prefeito Cícero Lucena fez o anúncio oficial do cancelamento das festividades carnavalescas ao lado de auxiliares ontem pela manhã

Foto: Roberto Guedes

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br CG recebe hoje 

18 amazonenses
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Além dos 15 pacientes 
que já estão hospitalizados no 
Hospital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW), em João 
Pessoa, a Paraíba receberá 
mais pacientes  de Manaus, 
no Amazonas. A assessora da 
Secretaria de Saúde de Campi-
na Grande informou que rece-
beu do Ministério da Saúde o 
comunicado que 18 pacientes 
serão transferidos hoje para 
a cidade. 

A prefeitura municipal 
cedeu 10 leitos do Complexo 
Hospitalar Municipal Pedro I. 
Ao todo, a Rainha da Borbore-
ma contará com 20 leitos de 
enfermaria para receber pa-
cientes manauaras, todos equi-
pados com pontos de oxigênio. 
Além dos dez leitos no Comple-
xo Hospitalar Municipal Pedro 
I, a prefeitura contratou outros 
dez no Hospital Universitário 
Alcides Carneiro, gerido pela 
Universidade Federal de Cam-
pina Grande (UFCG).

Os leitos passaram por 
vistoria do prefeito da cidade, 
Bruno Cunha Lima, a primei-
ra-dama, Juliana Brito Cunha 
Lima, Filipe Reul, secretário 
municipal de saúde, e o dire-
tor do Complexo Hospitalar, o 
médico Tito Lívio.

O Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW-U-
FPB) informou, ontem, o estado 
clínico dos pacientes com co-
vid-19 que foram transferidos 
de Manaus, capital do estado 
do Amazonas, para João Pessoa 
na noite de domingo. Dos 15 
pacientes internados no HULW, 
dois tiveram o quadro clínico 
agravado e foram para a Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI). 
Os outros 13 pacientes conti-
nuam estáveis na enfermaria.

A Paraíba foi o quarto esta-
do do país, além do Distrito Fe-
deral, a receber pacientes para 
o tratamento de covid-19. Os 15 
pacientes de Manaus, capital do 
estado do Amazonas, transferi-
dos para o Hospital Universitá-
rio Lauro Wanderley (HULW), 
em João Pessoa, desembarca-
ram no Aeroporto Castro Pinto, 
às 23h deste domingo (17) e 
foram transportados em am-
bulâncias disponibilizadas pela 
Secretaria de Estado da Saúde. 
A ação humanitária faz parte de 
uma parceria entre a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospita-
lares (Ebserh/MEC), estatal que 
administra 40 hospitais univer-
sitários federais, e o Ministério 
da Saúde,

Segundo informações da 
Ebserh, disponibilizadas pela 
estatal que administra o HULW, 
a média de idade gira em torno 

de 50 anos e todos apresentam 
condição clínica estável. Eles fo-
ram trazidos no avião da Força 
Aérea Brasileira (FAB).

“A Secretaria de Estado da 
Saúde se prontificou a organi-
zar toda a logística de transpor-
te dos 15 pacientes do aeropor-
to Castro Pinto para o HULW, 
através da mobilização de 15 
ambulâncias, sendo dez unida-
des de suporte avançado e cinco 
unidades com suporte básico, 
com o apoio de médicos, en-
fermeiros, fisioterapeutas que 
permitiram a esses 15 amazo-
nenses, a segurança e manuseio 
terapêutico durante o transpor-
te desses pacientes. Apenas dois 
pacientes apresentaram des-
conforto durante o voo, mas não 
houve necessidade de métodos 
invasivos”, declarou o secretá-
rio de Saúde, Geraldo Medeiros, 
sobre a chegada dos pacientes 
à Paraíba.

Os 15 pacientes, dos 
quais 12 são homens e três 
mulheres, foram submetidos 
à coleta swab, para RT-PCR, e 
também a exames de sangue, 
a fim de identificar o estado 
geral de saúde. Segundo a SES, 
as amostras se encontram no 
Laboratório Central de Saúde 
Pública da Paraíba (Lacen-PB) 
para fazer o sequenciamento. O 
intuito é saber se os pacientes 
são portadores de uma variante 
do coronavírus

O superintendente do 
HULW, Marcelo Tissiani, ressal-

tou a importância dessa ação 
humanitária que visa acolher 
os pacientes de Manaus nesse 
momento tão caótico. “O hos-
pital está de braços abertos 
para atender os irmãos ama-
zonenses. Gostaria de agradecer 
também o esforço e dedicação 
de todos os colaboradores que 
se dedicaram com afinco para o 
êxito dessa operação, prestando 
uma assistência de qualidade 
aos pacientes”, afirmou.

Estrutura
A equipe do HULW reali-

zou três simulações de admis-
são desses pacientes, uma no 
sábado à noite, e mais duas 
no domingo, com a finalidade 
de treinar a equipe para a re-
cepção dos amazonenses. Pelo 
menos 60 profissionais da área 
assistencial foram recrutados 
para atuar na linha de frente. O 
acompanhamento dos pacien-
tes será realizado por uma equi-

pe multidisciplinar formada por 
médicos, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fisioterapeuta, 
além de apoio psicológico.

O espaço contava com qua-
tro leitos de enfermaria. Para re-
cebê-los, ocorreu uma ampliação 
e a unidade passou a comportar 
19 leitos para pacientes com co-
ronavírus. O hospital também 
dispõe de sete leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) para 
o tratamento da covid-19.



Paraíba
Edição: Rogéria Araújo     Editoração: Joaquim Ideão8  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 19 de janeiro de 2021

De acordo com dados do Inep, 72.457 candidatos não compareceram aos locais de prova no primeiro dia do exame

Um total de 161.495 
candidatos paraibanos esta-
vam inscritos para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem-2020). Desse total, 
72.457 ou 44,9% faltaram no 
primeiro dia de provas, rea-
lizado domingo passado. Um 
recorde de abstenções. Ba-
seado no número de faltosos, 
somente 89.038 candidatos 
estarão aptos às provas do 
próximo domingo (24). O es-
tado dispõe de 6.282 salas de 
provas em 55 municípios.

Segundo informações 
do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), 
pouco mais de 10 mil can-
didatos havia solicitado a 
reaplicação das provas por 
apresentarem sintomas da 
covid-19 ou outras doenças 
infectocontagiosas. 

Porém, o órgão, pelo me-
nos até o meio-dia de ontem, 
só havia aceitado a reaplicação 
de provas para 8.180 candi-
datos mediante apresentação 
de laudo médico. Por causa 
da pandemia, os participantes 
que apresentassem sintomas 
da covid-19 ou de outras doen-
ças infectocontagiosas não po-
deriam comparecer ao exame.

José Alves
zavieira2@gmail.com 

Na pandemia, Enem 2020 tem 
abstenção de 45% na Paraíba
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Quem perdeu o primeiro 
dia de provas pode participar 
do segundo dia, por expe-
riência, mas sabendo que já 
está eliminado. 

Em todo o Brasil, dos 
5.523.029 inscritos para a 
versão impressa, 2.842.332 
faltaram às provas, o que re-
presenta 51,5% de absten-
ção. Ou seja, o maior número 
de faltosos dede que o exame 
foi criado no Brasil.

As provas do domingo 
passado foram as seguintes: 
linguagens, ciências humanas 
e redação com o tema ‘O estig-
ma associado às doenças men-
tais na sociedade brasileira’. 

O Enem 2020 segue no 
próximo domingo, momento 
em que serão aplicadas as 

provas de Matemática e ciên-
cias da Natureza.

No primeiro dia de pro-
vas os portões foram abertos 
às 11h30 e fechados às 13h. 
As provas foram iniciadas às 
13h30 e encerradas às 19h. 

No segundo dia de pro-
va do Enem no próximo do-
mingo (24), os portões serão 
abertos às 11h30. As provas 
terão início às 13h30 e serão 
encerradas às 18h30.

Próximas provas
Os candidatos devem 

voltar, no próximo domingo 
(24), para fazer a segunda 
etapa do Exame Nacional. 

As provas a serem apli-
cadas serão as de ciências da 
Natureza e Matemática.

Candidatos retornam, no próximo domingo, para a segunda prova do Enem

Foto: Agência Brasil

Para ajudar os estu-
dantes privados de liber-
dade na preparação para o 
Exame Nacional de Ensino 
Médio (Enem), a Secreta-
ria de Estado da Educação 
e da ciência e Tecnologia 
(SEEcT), em parceria com 
a Secretaria de Administra-
ção Penitenciária (Seap), 
vai realizar um aulão para 
lançamento do projeto ‘Se 
liga no Enem PPl - Educan-
do para liberdade’.  A ação 
acontece hoje (19), a partir 
das 15h, no Presídio Padrão 
de Santa rita.

O projeto é uma ex-
periência inicial no campo 
da Educação em Presídios 
desenvolvida em 53 uni-
dades prisionais no estado 
da Paraíba, que visa ofe-
recer às pessoas privadas 
de liberdade (PPl) um ma-
terial didático de estudos 
preparatório para o Enem. 
No total, 764 estudantes 
privados de liberdade – en-
tre homens e mulheres – se 

inscreveram no Enem 2020. 
O secretário de Estado 

da Educação, cláudio Furta-
do, destacou a importância 
da iniciativa. “O Governo da 
Paraíba tem encontrado vá-
rias formas de universalizar 
o ensino e as ferramentas 
para todas as comunidades. 
O lançamento do Se liga 
No Enem PPl vai preparar 
a comunidade carcerária 
para o Exame, dando a eles 
oportunidade de acesso às 
universidades públicas, e 
assim ajudando no proces-
so de ressocialização”, falou. 

Já o secretário de Esta-
do da Administração Peni-
tenciária, Sérgio Fonseca de 
Souza, considera que são de 
suma importância os bene-
fícios que terão essas mais 
de 760 pessoas que alme-
jam cursar uma faculdade.  
“O governador João Aze-
vêdo tem dado total apoio 
visando beneficiar o maior 
número possível de apena-
dos com alfabetização, en-

sino fundamental, ensino 
médio, culminando com o 
Enem PPl”.

Eliane Aquino conta 
que a iniciativa para a ela-
boração do projeto surgiu 
a partir de pedido de aulas 
para o Enem dos próprios 
estudantes PPl. “A popula-
ção carcerária quer a opor-
tunidade de recomeçar a 
vida através dos estudos, e 
nós da SEEcT, junto com a 
Seap, apoiamos esse inte-
resse”, disse.

As provas para pessoas 
privadas de liberdade e jo-
vens sob medida socioedu-
cativa serão realizadas nos 
dias 23 e 24 de fevereiro de 
2021, nas próprias unidades 
prisionais ou socioeducati-
vas. O conteúdo tem o mes-
mo nível de dificuldade do 
exame tradicional e conta 
com 180 questões objetivas 
divididas em linguagens e 
códigos, ciências humanas, 
ciências da Natureza e Ma-
temática, além da redação.

Projeto prepara pessoas 
privadas de liberdade
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‘A Medida do Sal’
Cantor e compositor paraibano Vítor Serrano se prepara 
para gravar seu primeiro disco, com nove canções no 
formato voz e violão. Página 12
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Aprovado pela Lei Aldir Blanc, projeto comemorativo da banda paraibana terá documentário, singles, clipes e um álbum

As comemorações para 
Os Fulano em 2021 não fal-
tam: completando dez anos de 
grupo, eles mantêm a essência 
da cultura nordestina através 
do forró e da poesia em uma 
identidade que conversa com 
o atual. Para concretizar a data, 
foi lançada uma campanha no 
site Catarse para um financia-
mento coletivo onde qualquer 
pessoa pode participar. A par-
tir de valores que variam entre 
R$ 15 e R$ 3 mil, sendo este 
último um show completo, é 
possível contribuir com a his-
tória do quarteto.

Formado por Lucas Dan 
(sanfona), Thiago Melo (za-
bumba), Betinho Lucena (tri-
ângulo) e Jader Finamore (ca-
vaquinho), o grupo ganhará 
um  documentário, que será a 
base para os seguintes lança-
mentos: cinco singles, video-
clipes e um álbum. O filme, já 
aprovado pela Lei Aldir Blanc 
através da Funjope, o filme 
deve ter as gravações iniciadas 
no próximo mês. Já os outros 
projetos devem acontecer aos 
poucos, no decorrer do ano. Ao 
final, há ainda o plano de sair 
em turnê pelo Brasil, mas devi-
do à pandemia, esta fase pode 
ser adiada para 2022. 

De acordo com Betinho 
Lucena, a intenção do 
grupo é atingir pelo 

menos uma parte da meta fi-
nanceira no Catarse para cus-
tear a gravação e o lançamento 
dos singles e videoclipes. “Na 
verdade, o projeto todo se in-
terrelaciona”, justifica Lucena. 
No documentário deverão ser 
abordados aspectos que envol-
vem toda a trajetória do gru-
po, desde antes da formação 
atual. “Entre as falas entrarão 
algumas das músicas que serão 
lançadas durante o ano. É nesse 
aspecto que acontece a relação 
do documentário com os sin-
gles e disco”. 

O formato que traz aos 
dois projetos algo unificado 
vem como atrativo a mais para 
o público que acompanha Os 
Fulano. “Pensamos que seria 
ainda mais interessante entre-
gar o material com algo a mais 
além do documentário, e por 
isso pensamos que seria baca-
na entregar algumas músicas 
que também contassem todo 
esse processo. Algumas, inclu-
sive, com participações muito 
especiais”, adianta Betinho, ain-
da sem especificar quais serão. 
“Será uma liga para entregar o 
melhor ao público, como tudo 
que a gente já faz”. 

Por enquanto não há datas 
para vacina e para a retomada 
de atividades culturais presen-
ciais, como shows, por isso o 
grupo estuda as possibilidades 
de lançamento de forma on-line. 

Betinho menciona ainda 
que podem ser 

realizadas algumas lives. “Mas 
ainda esperamos que a turnê 
possa acontecer neste ano”.

A banda Os Fulano teve 
um início despretensioso a 
partir dos irmãos Lucas Dan, 
Thiago Melo e Lavínia Melo, 
sob influência do avô, Francis-
co Gomes de Melo, um grande 
admirador do gênero. “A gente 
começou brincando, em 2007, 
tocava as mesmas cinco músi-
cas todos os dias até que co-
meçamos a ser chamados para 
tocar em festinhas do bairro, 
aniversários de criança… rece-
bemos muito lanche de cachê”, 
relembra o músico Thiago 
Melo. Em 2011, já cursando 
graduação na UFPB, Lavínia 
deixou o grupo para se dedicar 
à profissão e os dois irmãos 
conheceram Betinho Lucena. 
“Esta foi a primeira formação 
no modo profissional, para 
sair fazendo shows pela re-
gião, por João Pessoa, Recife e 
Natal”, enumera.

Em 2014, o trio paraibano 
virou quarteto com a inserção 
do cavaquinho a partir do mú-
sico Raphael Cardoso, “que era 
do samba, mas sempre gostou 
do forró”, como destacado por 
Thiago Melo. Com a saída de 
Raphael, entrou Jader Finamore 
assumindo o posto. “Foi quan-
do começamos a gravar os pri-
meiros discos e clipes do grupo. 
Passamos a realizar algumas 
turnês pelo lado do Sudeste”, 
aponta o zabumbeiro.

Nos dez anos de Os Fula-
no, Betinho Lucena analisa um 
sentimento constante: “A preo-
cupação de nos posicionar como 
aprendizes mesmo, sempre em 
busca de conhecimento”, analisa. 
“Somos uma banda de forró que 
também bebe de outras fontes, 
outros gêneros. Hoje fazemos 
uma misturada com tudo o que 
se coloca”. Há também a inser-
ção de gêneros populares como 
coco de roda, maracatu e ciran-
da e a utilização de instrumenta-
ção eletrônica.

No vasto caminho da dé-
cada de atividades, Os Fulano 
têm como destaque parcerias 
como Jessier Quirino, Pinto do 
Acordeon, Os 3 do Nordeste, 
Antônio Barros e Cecéu, Trio 
Nordestino, Silvério Pessoa, Flá-
vio José, Elba Ramalho, Santan-
na, Cabruêra e outros. Já foram 
realizadas três turnês nacionais 
com shows nos principais es-
paços do gênero, a exemplo do 
Festival Nacional de Forró de 
Itaúnas (ES), Festival Rootstock 
Brasil (MG), Canto da Ema (SP) 
e Remelexo (SP).

Com um pé no atual e ou-
tro no tradicional, o grupo Os 
Fulano segue buscando um 
aprendizado e também trazen-
do aos colegas um ensinamen-
to. “É uma troca permanente. 
Atualmente tem muita gente 
jovem fazendo forró aqui no 
Nordeste, mas o diferencial é 
a forma como cada grupo se 
organiza para entregar o pró-

prio material ao público”, conta 
Betinho Lucena. 

Forró nos dias de hoje
A Paraíba herda uma tradi-

ção de grandes forrozeiros que 
influenciam diretamente as ge-
rações mais novas, embora as 
releituras e a inserção de novi-
dades resultem em nuances de 
uma nova identidade.

Para Betinho Lucena, o 
forró é um elemento da cultura 
popular que já está enraizado 
nos paraibanos, sejam amantes 
do gênero ou não. “Faz parte 
da vivência do ser humano que 
nasceu aqui. Mesmo que o pú-
blico curta rock ou seja de ou-
tra tribo, ele também frequenta 
shows de forró pé de serra por-
que está no sangue”. 

Atualmente, entretanto, o 
público amante do forró seguia 
disperso no que se refere aos 
eventos espalhados por João 
Pessoa, especificamente, mas 
esse hábito está começando a 
mudar. “Percebo que o forró 
vem num processo de junção 
de público, que já frequenta di-
ferentes lugares e eventos des-
tinados ao gênero pé de serra. 
Ainda não do jeito que a gente 
almeja, mas existe uma dife-
rença em relação a alguns anos 
atrás. A cena está mais eferves-
cente”, comenta Lucena. 

Nesse aspecto, Thiago Melo 
concorda. “Até 2016 os jovens 
de João Pessoa ainda tinham 
muita resistência de consumir o 
forró pé de serra tradicional, era 
algo realmente mais frequenta-
do pelo pessoal de idade mais 
avançada. Os jovens até consu-
miam, mas não iam aos shows. 
Acredito que o avanço tecno-

lógico e a alta das redes sociais 
tenham levado o forró para esse 
público”, argumenta.

Além d’Os Fulano, Os Gon-
zagas é outro grupo dedicado 
ao forró tradicional que investe 
na divulgação de novos traba-
lhos pelas redes sociais. Men-
cionado por Thiago, que defen-
de: “Hoje a gente vê um público 
de todas as idades nos eventos. 
Criança, adulto e idoso. A cena 
tem melhorado muito”. 

Os Fulano têm dois álbuns 
lançados, Forrobodó Parahyba 
(2015) e Etá Forró (2017), e 
também contribuiu para a co-
letânea Music From Paraíba 
(2016). Em uma parceria com 
o grupo Cabruêra, em 2018, 
o quarteto desenvolveu um 
projeto de pesquisa e apresen-
tações musicais em homena-
gem ao centenário de Jackson 
do Pandeiro e, no período que 
precede a pandemia, o gru-
po realizou por quase quatro 
anos o projeto ‘Forró dos Fu-
lano’, realizado em frequência 
mensal no Centro Histórico de 
João Pessoa. O evento oferecia 
o show musical com participa-
ções de artistas da cena tanto 
local quanto nacional.

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Os Fulano lança campanha 
para celebrar seus 10 anos 

Através do QR Code acima, 
acesse a campanha de 

financiamento no Catarse

Ao lado, algumas “recompensas” 
para campanha de financiamento 
coletivo na Internet do grupo, 
que vão desde discos, camisas, 
prints, oficinas (presenciais com 
limite de participantes e on-line) 
e até um ‘pocket’ show ou uma 
apresentação completa

Im
a

g
em

: D
iv

ul
ga

çã
o

No documentário que começará a 
ser produzido no próximo mês, serão 
abordados aspectos que envolvem 
toda a trajetória do grupo, desde 
antes da sua formação atual
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Iniciada quatro anos antes, com a estreia, nos cinemas, de 
Bonnie & Clyde: Uma Rajada de Balas (1967), a “Nova Holly-
wood” lançaria, em 1971, três ótimos espécimes do movimento 
que deu uma baita renovada criativa na indústria do cinema. De 
quebra, esses três filmes receberam um total de 16 indicações 
ao Oscar, arrebatando sete estatuetas. Portanto, saudemos, este 
ano, o cinquentenário das obras-primas Operação França, Perse-
guidor Implacável e A Última Sessão de Cinema.

Operação França e Perseguidor Implacável (junto com 
Bullitt, lançado em 1968) entraram para a história como a trinca 
que revolucionou o cinema policial. Dirigido com maestria por 
William Friedkin (que dois anos depois lançaria O Exorcista) e 
vencedor de nada menos que cinco prêmios Oscar, incluindo 
Filme, Diretor e Ator, Operação França é fruto de uma ousada 
costura estética entre filme de ação e documentário, trazendo 
como protagonista um policial (Gene Hackman) de caráter 
dúbio, até então algo diferente das dicotomias tradicionais da 
“velha” Hollywood, e com um final amargo, o que também não 
era comum até então.

Perseguidor Implacável é o primeiro dos cinco filmes que 
colocaram o ator Clint Eastwood no papel do policial casca-gros-
sa “Dirty” Harry. Dirigido por Don Siegel, o filme ganhou noto-
riedade pela criatividade de câmera do diretor de Alcatraz: Fuga 
Impossível (também com Eastwood) e é muito lembrado pela 
canseira que o vilão dá no policial Harry, fazendo-o percorrer, a 
pé, as enladeiradas ruas de São Francisco.

A Última Sessão de Cinema é o segundo longa-metragem de 
Peter Bogdanovich, que faria uma bela carreira no cinema entre 
ficção e documentário (entre eles, o notável Dirigido por John 
Ford) e, ao contrário dos seus contemporâneos, não buscava a 
inovação, mas saudar, com muita competência e talento, o bom 
e velho cinema norte-america. É o filme que lançou alguns dos 
principais astros de Hollywood a partir dos anos 1970 – Jeff 
Bridges, Cybill Shepherd (recém-saída da adolescência, com 
exuberantes 1,85 metros de altura, que conquistaram o coração 
do diretor, prestes a ser pai do seu segundo filho), Randy Quaid 
– e premiando os veteranos Ben Johnson (que acabou aceitando 
o papel no filme graças a uma forcinha de John Ford) e Cloris 
Leachman com o Oscar de Coadjuvante para cada um.

Uma série de outros marcos da história do cinema 
também chegam aos 50 anos em 2021. Um dos mais emble-

máticos é Laranja Mecânica, o controverso filme de Stanley 
Kubrick baseado no livro homônimo de Anthony Burgess so-
bre uma gangue de “drogs” que vive a praticar ultraviolência 
ao som de Beethoven. 

Igualmente lançado em 1971, o policial Shaft, de Gordon 
Parks (um célebre fotógrafo que faria poucos filmes), também 
frequentaria o Oscar (levou o de Melhor Canção Original para 
a fantástica música-tema composta por Isaac Hayes), porém, 
mais do que isso, iria inaugurar um subgênero intitulado 
“blaxploitation”, produções estreladas por atores negros e 
embaladas por soul e funk, bem ao gosto do público-alvo, a co-
munidade negra norte-americana, e que rendeu ótimos filmes 
ao longo dos anos 1970.

O ano de 2021 também vai marcar o cinquentenário do 
simpático A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Mel Stuart, com 
Gene Wilder no papel do excêntrico fabricante de doces Willy 
Wonka, e do melancólico Ensina-me a Viver, de Hal Ashby, filme 
cujo Globo de Ouro reconheceu o talento da veterana Ruth 
Gordon, então com 76 anos, e do novato Bud Cort, com uma 
indicação para cada, performances injustamente ignoradas pelo 
Oscar. Poucas vezes o cinema viu uma química tão forte entre 
um par romântico, uma união que transpôs qualquer (pre)
conceito a respeito de idade, sexo e morte.

Na seara nacional também há festa. Da estreia de Jorge 
Bodanski no cinema (Os Caminhos de Valderez), ao popular 
Roberto Carlos a 300 Quilômetros por Hora, filme de Roberto 
Farias estrelado por um Roberto Carlos em brasa, passando por 
Um Certo Capitão Rodrigo, de Anselmo Duarte, a safra produzida 
no Brasil de 1971, mesmo com todas as restrições impostas pela 
ditadura, é digna de nota.

Há de se registrar, ainda, que dois filmes de Júlio Bressane 
fazem 50 anos este ano: Amor Louco, história em que Guará, 
Rosa Dias, Joca e Luis Pelé Mendes (que também atuam na 
equipe do cineasta) discutem o que é o amor dentro um aparta-
mento, e Memórias de um Estrangulador de Loiras, filme sobre 
um assassino em série rodado em Londres.

E para além de cinquentenários, 2021 tem outra data 
especial para o cinema brasileiro: os 90 anos de Limite, filme 
vanguardista de Mário Peixoto que é considerado o “Cão 
Andaluz do cinema latino-americano”. Mas isso é papo para 
outra coluna...

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Cinquentões

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica
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“O Brasil deixou de aderir a uma 
coalizão global pelas vacinas em abril, 
que daria prioridade aos brasileiros 
com vacinas. Em vez disso, optou por 
uma política que minava a confiança 
na CoronaVac e investiu num pacote 
negacionista que explica o colapso de 
Manaus e a dor de milhares de famí-
lias.” (Jamil Chade)

Apesar do boicote do Governo 
Federal, como bem traduz a citação 
acima, enfim, a vacina! Foi um do-
mingo de esperança. A aprovação da 
Anvisa de duas vacinas: a CoronaVac 
e a AstraZeneca. E a primeira brasi-
leira, Mônica Calazans, uma enfer-
meira negra a tomar a vacina. E o 
Governo de São Paulo a posar para a 
foto. O ministro da saúde a ciscar e a 
dizer que era marketing. E se for? Foi 
esse Estado que correu atrás e botou 
o presidente pra correr inutilmente, 
atrás da Índia, o avião que não saiu 
do chão! E ainda veio mentir na TV, 
sem dar um tostão para essa vacina 
pela qual exige a foto.

Manaus. Assistimos estarrecidos 
o colapso da cidade. Faltou oxigênio 
no Estado que abriga a floresta que é 
pulmão do mundo. Quanta ironia! Mas 
o ministro/coronel do caos, foi lá uma 
semana antes, fazer propaganda enga-
nosa da Cloroquina e dos protocolos 
preventivos; todos desmentidos hoje 
em rede nacional, pelos epidemio-
logistas e infectologistas que, brava-

mente, desde março, estão à frente da 
ciência e das pesquisas.

O Dr. Sergio Cimerman (infec-
tologista), de público delatou as 
ameaças de morte que toda a cúpula 
dessa especialidade sofreu, pelos 
negacionistas. Quanta vergonha! 
Esse governo, acho que é o único no 
mundo a mentir e manipular contra 
os seus cidadãos.

Que semana difícil! O caos. As 
mentiras. A incompetência anuncia-
da. A corrupção. Os doentes. O luto. 
O desespero. Os aviões anunciados 
falsamente. E nós brasileiros assis-
tindo impotentes à essa devastação 
de má gestão, má-fé, e “des-governo”. 
Dói na alma. Mas também tivemos 
Butantan, Fiocruz, Anvisa, Vacina 
emergencial para vencer essa guerra 
política hostil.

E apesar da OMS e pelas Socie-
dades de Medicina e as instituições 
regulatórias gritarem de alto e bom 
tom que: “Não existe tratamento pre-
ventivo para a covid-19”, as pessoas 
continuam a tomar os vermífugos e a 
postarem os benefícios dessa farsa e 
desse crime.

Sempre admirei os médicos/
médicas. E não só. Todos os profis-
sionais de saúde. Quando era moci-
nha, me diziam, não namore médico! 
Não tem hora pra sair nem chegar 
em casa. É verdade. Com o tempo, vi 
que, não só os médicos(as) têm esse 
horário irregular. A vida é irregular. 
Hoje, adoraria ter um médico perto 
de mim. Acho que, quem tem, sente-
se mais confortável e seguro, mesmo 
quando se tem um bicho de pé. Hoje, 
tenho alguns poucos médicos ami-
gos, ligo para um e outro para uma 
opinião, um aconselhamento, uma 
indicação. Mas acho pouco. Hoje, se 
pudesse escolher, queria um médico 
mais perto. Com um estetoscópio 
para ouvir meu coração batendo, que, 
por vezes, pensei parar. 

A ciência! Aplausos todos para quem 
vive dela e faz dela o nosso alento.

E nesse domingo ensolarado, com 
as praias lotadas, as piscinas do Seixas 
azul anil, eu fiquei no meu casulo, de 
olho na TV, na vacina e na luz no fim do 
túnel. E olha que essa luz ainda é fraca, 
com as novas cepas, as pessoas negan-
do a vacina, se aglomerando, viajando, 
e com todas as dúvidas que a ciência 
ainda não tem resposta.

Teremos ainda longos tempos de an-
gústia e dúvidas. E de máscara e distan-
ciamento. Mas confesso que vou dormir 
um pouco mais esperançosa. 

E a sonhar com um médico de 
plantão!

Um Domingo de Esperança
 Teremos ainda longos tempos de 

angústia e dúvidas. E de máscara e 
distanciamento. Mas confesso que vou 

dormir um pouco mais esperançosa 

Fotos: Divulgação

Neste ano se comemora o cinquentenário de três obras-primas da “Nova Hollywood”: ‘A Última Sessão de Cinema’ (E), ‘Perseguidor Implacável’ (C) e ‘Operação França’ (D)

Sérgio Ricardo

Acervo do artista 
está na Internet

Foi uma vida inteira dedicada às artes – músi-
ca, cinema, artes visuais, literatura. Ao morrer no 
ano passado, vítima de insuficiência cardíaca, aos 88 
anos, Sérgio Ricardo deixou um legado imenso, que 
agora está disponível ao público no acervo digital 
Sérgio Ricardo Memória Viva, no site sergioricardo.
com. Com apoio do Itaú Cultural, o projeto, lançado 
em dezembro, dá visibilidade às múltiplas lingua-
gens de sua obra, reunindo mais de 5 mil itens, entre 
fotos, vídeos, textos e desenhos inéditos, partituras, 
discografia, entre tantos outros.

Mas, como se trata de um acervo em constante 
construção e atualização, a proposta é que materiais 
novos sejam sempre incorporados. Assim, até a pró-
xima semana, estarão no site slides de cenas do filme 
A Noite do Espantalho, de 1974, com Alceu Valença, 
e negativos de bastidores do curta-metragem Menino 
da Calça Branca, de 1961. Na fila, estão ainda manus-
critos de partituras, que estão no acervo físico e ainda 
precisam ser fotografados e tratados.

“Tem uma próxima etapa também que envolve 
material de divulgação, temos muitos folhetos de sho-
ws, cartazes, programas de shows. E há um material 
que a gente precisa digitalizar, um tanto de fitas cas-
setes, fitas de rolo (de áudio) que não temos ideia do 
que tem dentro. Pode ser que tenha material inédito, 
músicas inéditas, principalmente nas fitas cassetes”, 
revela Marina Lutfi, uma das filhas de Sérgio Ricardo, 
diretora-geral do projeto e gestora da obra dele. É o 
que poderia se chamar de segunda fase do projeto, 
para o qual ela está em busca de apoio.

Ao mesmo tempo que há itens da coleção parti-
cular que ainda precisam entrar no site, Marina tem 
recebido informações de materiais preciosos do pai 
existentes em outros acervos, como áudios de partici-
pação dele em shows do Projeto Pixinguinha que estão 
na Funarte. “A partir do momento que terminarmos 
nosso acervo particular, vamos partir para os outros, 
olhar o que tem na Funarte, no MIS, no Arquivo Nacio-
nal, outros lugares que possam ter materiais dele, que 
não conhecemos e que vão ajudar a contar mais sua 
história”, diz Marina, que é designer e cantora. “É real-
mente um universo imenso para pesquisar.”

Para dar conta de um artista tão multifacetado, 
foram criados múltiplos núcleos para atuar no proje-
to: Música, Audiovisual, Artes Visuais, Textual, Con-
servação e Catalogação, e Comunicação (no qual está 
a jornalista Adriana Lutfi, também filha de Sérgio). O 
Núcleo de Música, aliás, conta com outro filho de Sér-
gio, o músico João Gurgel, outra presença importante 
no projeto – e para quem o pai passou “todo o violão 
dele”. “A missão do Núcleo de Música, nesse primeiro 
momento, foi de reescrever as partituras, as músicas 
lançadas nos discos em formato de songbook, aquele 
formato clássico de melodia, letra e cifra”, conta Ma-
rina. “Pensei num jeito de trabalhar que era dividido 
em núcleos, porque o papai não é um artista, ele é um 
centro cultural. Fiz os núcleos de Música, de Audio-
visual, de Textual, de Artes Visuais, de Comunicação 
também, porque tinha de pensar em comunicar tudo 
isso da melhor forma possível, para ampliar. Porque 
um dos objetivos principais desse projeto é a difusão. 
Não é só de catalogar e deixar tudo disponível. É di-
fundir. Queremos falar para o maior público possível, 
aumentar o público dele.”

Por isso, o site faz uma espécie de chamamento 
para esse público na seção Expressões, em que ficam 
expostos trabalhos enviados para o projeto que foram 
inspirados em Sérgio e sua obra – antes, eles passam 
por uma curadoria. “Queremos fomentar mais as co-
laborações, chamar as pessoas para colaborar, colocar 
suas expressões. Queremos trazer não só personalida-
des, mas o público em geral”, ressalta Marina.

O projeto Sérgio Ricardo Memória Viva dá um 
passo fundamental na organização, na digitalização 
e no compartilhamento do acervo de Sérgio, mas o 
processo de catalogação de sua obra já acontecia 
desde 2009. Naquele ano, a museóloga Ana Lúcia de 
Castro, mãe de Marina e ex-mulher de Sérgio, com 
ampla experiência em acervos e conservação, ini-
ciou um projeto de extensão na Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), para, com 
ajuda de bolsistas, fazer o trabalho de organização 
e catalogação do acervo. Na ocasião, foi batizado de 
Memória Artística Sérgio Ricardo. “Virei parte da-
quele projeto, porque eu já trabalhava com ele, eu já 
tinha feito o disco Ponto de Partida (2008), já estava 
na organização dos materiais dele.” O trabalho focou 
nas fotos e em recortes de jornal. Esse projeto e o 
lançamento de Ponto de Partida marcaram, de cer-
ta forma, o período de ‘renascimento’ da carreira de 
Sérgio Ricardo, que passou décadas longe da mídia, 
sem lançar discos nem filmes.

Em 2017, por meio de um edital da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj), Marina conseguiu orçamento para criar web-
site do acervo. Depois, veio a ideia de ampliação des-
se conteúdo digital, abarcando a obra do artista como 
um todo, e ainda da participação do público, sob novo 
nome: Sérgio Ricardo Memória Viva. Além do site, o 
projeto está no Facebook e no Instagram (@sergiori-
cardomemoriaviva) e também no YouTube.

Adriana Del Ré 
Agência Estado



Cultura

Dando continuidade ao trabalho de 
incentivo e difusão da produção artís-
tica nacional, estreou uma nova etapa 
do projeto ‘Sesc Cultura ConVIDA!’, com 
exibição de 10 mostras temáticas. A pro-
gramação contará com mais de 100 atra-
ções, que serão exibidas gratuitamente 
na plataforma on-line.

“A partir de mostras temáticas, vamos 
levar ao público a diversidade da produ-
ção cultural do país. São artistas de todas 
as regiões, com apresentações de artes cê-
nicas, educativas, visuais, audiovisuais, em 
formatos como podcasts, oficinas, apre-
sentações musicais, entre outros” destaca 
o Gerente de Cultura do Departamento 
Nacional do Sesc, Marcos Rego.

O impacto do isolamento social na 
produção cultural está representado na 
mostra Na Pandemia, que traz reflexões 
sobre o cenário nas mais diversas mani-
festações artístico-culturais. Entre lingua-
gens, produções que cruzam as barreiras 
dos formatos convencionais, tendo na ex-
perimentação e no hibridismo sua princi-
pal característica.

A mostra Diálogos entre tradição 
e contemporaneidade propõe um olhar 

para a arte por meio das manifestações 
da tradição e de criações artísticas con-
temporâneas. LGBTQI+ apresenta traba-
lhos que discutem questões relacionadas 
à diversidade de gênero e Protagonismo 
feminino dá visibilidade à equidade de 
gênero na sociedade e à produção de ar-
tistas mulheres.

Produções de artistas e agentes cul-
turais indígenas compõem a mostra Povos 
originários ontem e hoje, com reflexões 
sobre as culturas dos povos originários 
do Brasil. Narrativas periféricas confere 
visibilidade às memórias de produção 
cultural das comunidades afastadas dos 
holofotes sociais, enquanto Narrativa 
pretas dá destaque à produção cultural de 
temática afrodiaspórica.

A mostra Acessibilidade abre espaço 
para artistas portadores de deficiência 
e às produções que incluem recursos de 
acessibilidade, além de promover a re-
flexão sobre a importância destas ações. 
Por fim, Trânsitos Culturais, com trabalhos 
produzidos por pessoas de outras nacio-
nalidades, como imigrantes e refugiados, 
e de migrantes, atuando na dinâmica cul-
tural dos territórios em que se instalam. 

Com um investimento de R$ 587 mil 
destinados diretamente aos artistas par-
ticipantes, o ‘Sesc Cultura ConVIDA!’ se-
lecionou ano passado propostas de 142 
cidades de todos os estados e do Distrito 
Federal. São produções de grandes cen-
tros, mas também de locais como Santa-
na (AP), Ariquemes (RO), Mipibu (RN), 
Ananindeua (PA), Coxim (MS), Cururupu 
(MA), União dos Palmares (AL) e Cama-
çari (BA), traduzindo a diversidade e 
inclusão da iniciativa e mantendo a tra-
dição da Instituição de promover expres-
sões artísticas regionais.

Na Internet

Sesc apresenta dez 
mostras temáticas

Foto: Divulgação

O tempo não tem ninho. Ele está sempre acordado, via-
jando e vigiando tudo. Passa mais depressa que voo de pas-
sarinho. (Bartolomeu Campos de Queirós. Tempo de Voo)

O cronista Luiz Augusto de Paiva escreveu na última 
quarta-feira (dia 13), no Jornal A União, uma crônica di-
ferente daquelas que costuma escrever, daí o título Sain-
do do ninho. Vou imitá-lo, deixo a literatura infantil em 
repouso e falo hoje sobre  Imagens Literárias: a realidade 
e o sonho (Mondrongo, 2020). O livro traz textos que na-
vegam na poesia, na prosa (contos e crônicas) e “artigos 
que registram feitos de nomes da literatura”.

Com a colaboração de associados da UBE-PB, entre 
eles Ana Isabel de Souza Leão Andrade, José Edmilson 
Rodrigues, tendo como timoneiro o presidente da UBE
-PB, Luiz Augusto de Paiva, surgiu a ideia de reunir textos 
dos escritores integrantes da entidade em uma antologia 
e Paiva quis alçar um voo mais alto – convocou escritores 
de outras regiões do Brasil, convidou também escritores 
paraibanos que não integram o quadro da UBE-PB, mas 
que atuam na imprensa escrita e escrevem para jornais 
e revistas literárias, publicam livros e são receptivos a 
esse tipo de convite. E o sonho se tornou realidade. 

Para a publicação da coletânea, a escolha recaiu na 
Mondrongo, uma editora que tem como um dos objetivos 
oferecer ao leitor livros de qualidade e respeitar o autor 
naquilo que ele tem de mais sagrado: os seus sonhos. 
Acredito que está conseguindo atingir esse objetivo. 

Cinara Fiqueiredo fez a ilustração da capa. Com a 
delicadeza da aquarela, a artista colocou sobre uma 
mesa antiga, uma máquina de escrever, óculos, uma xí-
cara, certamente com café, livros, lápis e caneta. Parece 
que estamos diante da escrivaninha de escritores do 
século passado, como Graciliano Ramos e José Lins do 
Rego. O primeiro não dispensava um cafezinho e uma 
máquina de escrever e o segundo escolhia cadernos 
para fazer suas anotações em letra quase ilegível. Zé 
Lins escreveu com lápis e caneta seus primeiros roman-
ces. Ler os textos manuscritos de Zé Lins foi uma tarefa 
difícil para Valdemar Cavalcanti. 

No verso da folha de rosto uma nota solidária a um 
dos integrantes da antologia – Júnior Dalberto que par-
tiu sem tempo de ver seu texto publicado.  Foi mais uma 
vítima da covid-19. Ele nos deixou em outubro de 2020. 
O texto que escreveu é um conto inspirado na conheci-
da tela de Rembrandt – A Aula de Anatomia do Dr. Tulp. 
Esta tela foi pintada em 1632 e encontra-se atualmente 
no Museu Mauritshuis, na Holanda. Júnior Dalberto além 
de escritor era dramaturgo, certamente admirava a ex-
pressiva tela de Rembrandt e sentiu a dramaticidade que 
envolve essa obra de arte. Ao ler o texto de Júnior Dal-
berto me lembrei do poema de Augusto dos Anjos – Bu-
dismo moderno. Será que o poeta do Eu também se inspi-
rou em Rembrandt quando escreveu o poema? Sugiro a 
contemplação da tela de Rembrandt, a leitura do poema 
de Augusto, e leiam o texto de Júnior Dalberto para uma 
possível análise comparativa.

Quarenta e três escritores participam da antologia e 
seria impossível, no curto espaço desta coluna, dar des-
taques. Houve rigoroso critério seletivo por parte da co-
missão organizadora e todos que aí estão mereceram fi-
gurar no livro.  Os poemas convivem fraternalmente com 
os contos e as crônicas, assim como os perfis biográficos 
de escritores paraibanos.

A antologia foi lançada on-line no dia 15 e terá outro 
lançamento em Portugal, na Casa da Guia, em Cascais, 
uma pequena cidade situada nas cercanias de Lisboa, 
possivelmente em março. Embora os escritores portu-
gueses não estejam presentes, é promessa de Luiz An-
tonio integrar valores portugueses, moçambicanos e 
angolanos na próxima antologia. Repito verso do poeta 
Ascenso Ferreira: “Deus te ouça...” 

Em texto inserido na 4ª capa, Luiz Augusto ressalta 
que está querendo desenterrar tesouros, aqui e em ou-
tros cantos, isso é um bom propósito, ainda explica que 
a inclusão de autores de língua portuguesa na nova anto-
logia tem por objetivo  promover o intercâmbio entre os 
autores brasileiros com os de outros países. Mia Couto, 
Agualusa e Valter Hugo Mãe já são bem conhecidos do 
leitor brasileiro, certamente outros escritores de língua 
portuguesa irão se agregar a esse seleto grupo. A litera-
tura portuguesa para o público infantil também conta 
com novos valores e cito José Jorge e André Letria, pai 
e filho, que formam uma dupla de escritor e ilustrador 
do reino da fantasia.  É tempo de voo, voo para outras 
paragens, sair do ninho da província, cruzar mares, atra-
vessar fronteiras. Acompanhar os passarinhos que todos 
os dias nos dão lições de voo.

Nota Literária 
Recebi do Sr. João Thetônio de Carvalho, primo do 

Padre Ernando Teixeira de Carvalho, um cordel em ho-
menagem a este culto e bondoso sacerdote. Transcrevo 
uma das estrofes: Nossa cultura perde / Um grande pes-
quisador / Das obras de Ibiapina / Sendo dele seguidor /
Além de belo vigário / Era teólogo e escritor.

João Theotônio pertence à Academia de Cordel do 
Vale da Paraíba, tem 92 anos e é leitor da coluna Baú de 
livros. Muito obrigada pela mensagem carinhosa e pelo 
bonito poema dedicado ao Padre Ernando.

Tempo de Voo

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Colunista colaboradora

Vídeo ‘Nós’, de Andrea Rosas (SP), é uma das diversas produções que fazem reflexões sobre as manifestações artístico-culturais durante a pandemia

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do 
Sesc Cultura ConVIDA!

Lei Aldir Blanc

Pagamentos de editais no estado serão
retomados a partir da próxima sexta

A partir da próxima 
sexta-feira (dia 22), os clas-
sificados nos 12 editais lan-
çados pela Lei Aldir Blanc 
na Paraíba, e que ainda não 
receberam seus pagamen-
tos, deverão ter esse dinheiro 
creditado. A data será a rea-
bertura do Sistema Integrado 
de Administração Financeira 
(Siaf), responsável pela ges-
tão orçamentária, financeira 
e contábil do estado.

O coordenador da Lei 
Aldir Blanc no estado, Pedro 
Santos, informou para o Jor-
nal A União que vão ser li-
berados, nesta etapa final de 
pagamento, recursos na or-
dem de R$ 5,2 milhões, o que 
beneficiará 315 iniciativas, 
entre individuais e de grupos 
artísticos. 

“Nós estamos retoman-
do o pagamento dos inscri-
tos em ‘restos a pagar’, que 
tiveram garantido o paga-
mento, mesmo com o final 

do exercício financeiro de 
2020. Os processos já estão 
todos devidamente instruí-
dos, aguardando a abertura 
do Siaf, o que pode começar 
antes, caso o Siaf reabra an-
tes da previsão, que é para a 
próxima sexta-feira”, expli-
cou Pedro Santos.

Segundo ele, receberão 
os classificados nos editais 
de credenciamento, chama-
mento e premiação que não 
tiveram suas propostas pagas 
até o dia 31 de dezembro do 
ano passado, mas foram inse-
ridos na rubrica ‘restos a pa-
gar’, já que estavam com seus 
recursos empenhados.

Como já houve uma ten-
tativa de pagamento, a orien-
tação da Secretaria de Estado 
da Cultura (Secult-PB) para 
os credenciados e premia-
dos é para que observem no 
e-mail enviado às suas Co-
missões os seguintes pontos: 
a conta bancária informada 
para pagamento tem que ser 
em nome do proponente, que 
precisa ser o titular da conta; 

lembrando que não é permi-
tido pagamento para conta 
conjunta; verificar se a inscri-
ção foi feita como pessoa fí-
sica ou como pessoa jurídica 
no edital; quem se inscreveu 
como pessoa física, só pode 
informar sua conta bancária 
como pessoa física, raciocí-
nio que também vale para as 
situações de pessoa jurídica, 

inclusive MEI; o Siaf só acei-
ta conta-poupança da Caixa 
Econômica, cujo código de 
operação é o 013; observar 
se seu tipo de conta aceita 
movimentação superior a R$ 
5 mil e, caso necessário, o ge-
rente de relacionamento do 
seu banco pode ajudar com 
isso; e verificar se sua conta 
bancária está ativa.

Segundo Pedro Santos, serão liberados R$ 5,2 milhões em recursos nesta etapa

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Apresentando nove músicas, projeto ‘A Medida do Sal’ mostra o músico paraibano no formato voz e violão

“Não me importo, às ve-
zes, de desafinar, porque acho 
que a música vai muito além 
de tocar perfeito. O impor-
tante é cantar transmitindo 
o que a alma está sentindo, 
degustando cada palavra da 
letra, e não tocar só por to-
car”. A confissão foi feita pelo 
cantor e compositor paraiba-
no Vítor Serrano, que irá in-
terpretar as nove canções do 
seu primeiro disco, A Medida 
do Sal, um projeto contempla-
do no edital da Lei Aldir Blanc 
executado pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, por 
meio da Funjope.

A previsão é de que o ar-
tista entre em estúdio para 
a gravação, no formato voz e 
violão, na segunda quinzena 
do próximo mês de fevereiro. 
O lançamento vai ocorrer em 
abril, quando será distribuído 
nas plataformas digitais. 

“Escolhi a faixa ‘A Medida 
do Sal’, composição dos cario-
cas Rogério Batalha e Pauli-
nho Lemos, para dar nome 
ao disco porque tenho uma 
ligação muito forte com o mar 
desde criança. Aprendi a na-
dar nas piscinas naturais de 
Picãozinho e na praia de Tam-
baú, na cidade de João Pessoa, 
onde nasci”, explicou Serrano. 
“A própria letra dessa música 
fala que a dose, a medida do 
sal é importante para, no sen-
tido figurado, saber dosar as 
coisas, na vida, para fazê-las 
da melhor maneira possível”, 
disse ele.   

A propósito, todas as le-
tras do projeto do intérprete 
paraibano são assinadas por 
Rogério Batalha, em parceria 
com outros compositores. 
“As canções foram a mim re-
passadas por Rogério pelo 
celular, sem partitura nem 
cifras. A minha meta era ti-
rar todas essas músicas até o 
início deste mês de janeiro e 
consegui. No momento, ainda 
estou colocando a minha as-
sinatura nessas músicas. Não 
sou cover. A questão da mú-
sica, para mim, tem muito de 
alma, porque interpreto com 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Cantor Vítor Serrano se prepara 
para gravar seu primeiro disco
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a alma. pois não sou apenas 
reprodutor. Mas ter recebido 
as músicas sem as partituras 
e nem as cifras foi até impor-
tante, porque tive que tirá-las 
paulatinamente e isso foi de 
grande enriquecimento para 
mim, pois tirá-las de ouvido 
fez me apropriar ainda mais 
para dar a minha assinatura”, 
comentou o artista.

“Gosto de tocar as mú-
sicas que me tocam. Quando 
isso ocorre, o corpo todo está 
envolvido na interpretação, o 
que inclui, por exemplo, a res-
piração e a batida do coração”, 
detalhou Vítor Serrano, acres-
centando que tal sensação 
ocorreu ao tomar contato com 
as canções do compositor ca-
rioca. “As letras falam contém 
mensagens que reconhecem 
as dificuldades do viver, mas 
que é possível enfrentá-las, 
superá-las e seguir adiante. É 
como diz o seguinte trecho da 
letra de ‘É Por Isso’, de Rogé-
rio Batalha e Moacyr Luz: Se 
a vida não passa de um blue / 
vou, na palma, espantar essa 
dor”, observou o cantor, que 
está “muito ansioso” para en-

trar no estúdio SG Digital, de 
Sérgio Galo, para a gravação 
do álbum. 

O paraibano conheceu 
Rogério Batalha por meio das 
redes sociais. “Durante a pan-
demia, não parei de trabalhar. 
Sempre me queixei de ami-
gos que sabem de músicas, 
mas não as divulgam. Estava 
ficando assim, também, e re-
solvi postar, no YouTube e no 
Instagram, gravações de ví-
deos meus tocando canções 
de quem me influenciaram e 
ainda me influenciam, como 
Geraldo Azevedo, Chico Cé-
sar e Moraes Moreira. O Ro-
gério assisti em um grupo do 
qual faz parte e me procurou, 
oferecendo as composições”, 
contou Vítor Serrano.

Diante do convite, o can-
tor paraibano foi se inteiran-
do do trabalho de Rogério. 
“Foi amor à primeira ouvida 
e passei a ficar sabendo, tam-
bém, que ele tem projeto com 
o Gerson Conrad, um dos fun-
dadores do grupo Secos e Mo-
lhados”, comentou. 

A proposta para o músico 
ter a oportunidade de gravar 

seu primeiro disco foi formu-
lada pela produtora Renata 
Mora, que atua no sentido de 
mostrar novos talentos na 
cena musical na capital parai-
bana. “Vitor Serrano é mais 
um daqueles talentos que es-
tão escondidos da maior parte 
da população, e só sabemos 
quando damos de cara com 
um bom som em alguma casa 
de show de pequeno porte na 
cidade de João Pessoa”, disse 
ela, que é a gestora da Trato 
Produção e para quem “o ar-
tista tem os pontos fortes que 
todo artista com excelência 
na carreira pode ter: é cen-
trado, disciplinado, tem ca-
risma, talento, versátil e tem 
bom senso musical”.

A princípio, ele ainda quis 
ponderar a proposta recebi-
da. “Gosto de ter atenção, mas 
não ser o centro das atenções. 
Nunca imaginei fazer um CD. 
Mas resolvi ligar a função de 
cantor, já que muitos gostam 
do meu trabalho, e abracei a 
ideia com afinco”, contou ele, 
que já vinha se apresentando 
em eventos agendados pela 
Trato desde 2019.

Artista oferece curso de 
musicalização infantil

O cantor Vítor Serrano vai realizar outro 
projeto, desta vez em parceria com sua esposa, 
Gabriela Marques. Trata-se de curso de musi-
calização infantil que ambos estão oferecendo 
desde a semana passada, em uma sala instala-
da no shopping Via Mar, no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa. O objetivo é ministrar aulas 
com duração semestral, sempre aos sábados 
pela manhã, para a faixa etária dos seis meses 
aos cinco anos de idade. 

“Serão adotados todos os protocolos de se-
gurança sanitária para garantir os cuidados aos 
participantes e o objetivo do curso é proporcionar, 
de forma lúdica, o primeiro contato com a músi-
ca. Eu vou estar no projeto tocando violão, mas 
como coadjuvante”, disse Serrano, que iniciou seu 
contato com a música aos 12 anos de idade, com 
um pandeiro do “seu Antônio”, o pai.

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram 
(@gabymarquesmusic) ou pelo número de con-
tato (83) 98712-3628.

Com letras em parceria com Rogério Batalha, 
a previsão de lançamento do CD de debute de 

Serrano é para o mês de abril, quando será 
distribuído nas plataformas digitais 

Foto: Divulgação

A partir da chamada “lost 
generation” (geração perdida), 
a literatura americana colocou-
se ácida em relação ao país que 
antes queria ser a bússola do 
mundo, com o aceno simbólico 
da Estátua da Liberdade na 
porta de Nova York.
       Foram escritores como Er-
nest Hemingway e John Steinbe-
ck que demonstraram que a 
América não era bem aquela 
dos filmes de Frank Capra 
(“A felicidade não se compra”, 
“Aconteceu naquela noite”, “Do 
mundo nada se leva”, etc. e tal).
       A América verdadeira en-
contraria depois uma geração a fazer o 
que aqueles escritores não conseguiram 
porque a imensa maioria do povo ainda 
achava que seus valores seriam in-
questionáveis. James Baldwin, Norman 
Mailer e outros abririam em definitivo, 
na literatura, as veias da nação.
      

nnnnnnnnnnn

       Vale a pena fazer uma revisão de 
obras como “Por quem os sinos dobram”, 

Em torno da chamada “lost generation”

  nnn Não imagi-
no como James Joyce 
(ilustração) escrever-
ia nesta Babel de 
imagens e sons, entre 
escadas rolantes, 
motos possantes e 
PCs de interferências 
incessantes. Como se-
ria o dia descrito em 
“Ulisses”? A Irlanda 
- que gerou o roman-
cista mais revolu-
cionário do planeta 
- faria nascer, entre 
seus conflitos religi-
osos, Bono Vox e sua 
banda, mais larga 
que na grande rede. 

Por signo e sinal, um 
dos shows do U2 che-
gou a ser transmitido 
em tempo real pelo 
YouTube.
  nnn Foi em Duas 
Estradas onde me 
banhava com água 
mineral. Vejam vocês: 
cedo da manhã, meu 
café era feito com 
água mineral. Na últi-
ma vez que lá estive, 
durante uma semana, 
com meu primo Val 
aprontamos todas. 
Seu pai, meu tio Ed-
mundo, era dono da 
Água Mineral Bonfim, 
comercializada então 
em quase toda a 
Paraíba.
  nnn Recente-
mente,  senti falta 
das interlocuções 
com a saudosa Ed-
vanda Cândido, que 
dividiu alguns in-
esquecíveis momen-
tos com Pedro Santos 
e Paulo Pontes e 
precocemente partiu 
para dimensões in-
definíveis. 

Geléia geral

“Adeus às 
armas” e “O 
velho e o 
mar”. Prin-
cipalmente 
“Adeus às 
armas”, 
onde o 
crítico e 
professor 
de literatura 
Robert Lane 
encontrou, 
em algumas 
passagens, 
similitudes 
com “O 
estrangei-

ro”, de Camus, levando até a observar 
nas entrelinhas dos dois autores uma 
indução à vinda da chamada besta do 
Apocalipse.
       São esses “approachs”, essas coisas, 
que merecem uma revisão, uma discus-
são, por professores, alunos, leitores que 
compreendem isso como algo universal 
onde as pátrias de autores e persona-
gens ficam fora das prioridades. 
      Prefiro considerar que a “lost genera-
rion” não foi uma geração perdida. Sem 

ela, não teríamos depois um Norman 
Mailer, nem um Elmore Leonard, que 
continua refletindo sua influência.  
       E como esquecer um Tennessee 
Williams (foto), com personagens como 
os de “Um bonde chamado desejo” e “De 
repente, no último verão”?
       

nnnnnnnnnnn

       Fui um namorado da contracultu-
ra por muitos anos, usando a mística 
do “underground” e caminhando pelas 
rotas alternativas.
       Estou plenamente à vontade para 
discutir o tema da “geração perdida” 
e de outras a ela semelhantes, como 
a dos novos e rebeldes escritores do 
Brasil que encontram na Internet as 
tábuas da salvação.
       Em tempo: “Um bonde chamado 
desejo”, de Tennessee Williams, não é um 
romance, mas uma peça de teatro que es-
treou na Broadway em 1947, com direção 
de Elia Kazan. Este levou a peça para o 
cinema em 1951, com roteiro do próprio 
Williams; utilizou o mesmo ator da peça, 
Marlon Brando. Ele foi dirigido por Kazan 
também no filme “Sindicato de ladrões”, 
ganhando o Oscar de melhor ator.   
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Durante programa radiofônico de ontem, João Azevêdo desmentiu as fake news sobre o plano de vacinação no estado

O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), de-
finiu as fake news veiculadas 
sobre o plano de vacinação no 
estado como “mentiras com ob-
jetivos eleitoreiros” e culpou o 
negacionismo pela dissemina-
ção das falsas notícias. A fala 
ocorreu durante o programa 
‘Conversa com o Governador’, 
veiculado ontem na Rádio Taba-
jara FM (105,5).

A fake news foi publicada 
inicialmente no twitter do de-
putado estadual Cabo Gilberto 
Silva (PSL), líder da bancada de 

oposição na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), acu-
sando o Governo do Estado de 
dar prioridade ao sistema peni-
tenciário durante o processo de 
vacinação. “Para João Azevêdo, 
os elementos que cometeram 
as maiores atrocidades são mais 
importantes que o trabalhador 
paraibano”, diz o deputado em 
suas redes sociais.

Ainda durante o programa, 
o chefe do Poder Executivo es-
tadual enfatizou que a definição 
do plano de vacinação é de res-
ponsabilidade do Ministério da 
Saúde. “Infelizmente, tem pes-
soas que ou não sabem ler ou 
simplesmente querem criar ter-

ror entre as pessoas e começam 
a espalhar fake news. Às vezes 
são pessoas que têm a obrigação 
moral de fazer o contrário. Mui-
tas vezes pelo negacionismo ou 
dizer que isso é uma ‘gripezinha’. 
Quem diz quais os setores prio-
ritários é o Ministério da Saúde, 
que estabelece um número para 
cada trabalhador de cada seg-
mento e manda as vacinas para 
serem distribuídas”, disse.

O governador comentou 
ainda sobre os perigos das no-
tícias falsas para a saúde da 
população, alertando que elas 
atrapalham o trabalho dos pro-
fissionais de saúde e desrespeita 
as mortes que ocorreram du-

rante a pandemia. “É uma fal-
ta de respeito às pessoas que 
morreram. Essas pessoas que 
tentam perturbar em um mo-
mento como esse, seria bom 
que ficassem calados e não atra-
palhasse o esforço gigantesco 
que toda a equipe da saúde está 
fazendo. É uma ofensa até ao 
próprio trabalho do Ministério 
da Saúde. Mas essas pessoas 
não merecem crédito, porque se 
tem uma coisa que precisa ser 
banida do mundo chama-se fake 
news, são mentiras que tentam 
ser plantadas com objetivos elei-
toreiros e enganar as pessoas. A 
esse povo, o meu maior repúdio”, 
completou.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Negacionismo cria notícias 
falsas, aponta governador 

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Ronaldo no Enem
Uma petição rimada do ex-governador da 
Paraíba Ronaldo Cunha Lima foi citada 
numa questão da prova do Enem realizada 
no domingo (17). O poema ‘Habeas Pinho’ é 
um dos mais famosos do paraibano e é fruto 
de uma situação inusitada que ocorreu em 
1955, em Campina Grande, e se tornou uma 
petição.Na época, um grupo de boêmios 
fazia uma serenata e a polícia apreendeu 
o violão. O grupo recorreu aos serviços do 
advogado Ronaldo, que peticionou ao juiz 
para que fosse liberado o violão.

Rifa para pendências
Roselânio Lopes (Cidadania) era vereador na 
cidade de Cajazeiras e candidato à reeleição-
nas Eleições 2020. Ele está fazendo uma rifa 
para ajudar nos custos da sua campanha. O 
candidato não conseguiu se reeleger e passa-
da as eleições resolveu fazer uma rifa de um 
carro do modelo Eco Sport 2018/2019. O di-
nheiro da rifa será para resolver pendências 
que ficaram da campanha eleitoral, já que o 
projeto de reeleição não deu certo.

Criação de comitê
A Prefeitura de Sapé criou o Comitê de 
Enfrentamento e Prevenção ao Novo Co-
ronavírus, responsável pelas ações de 
controle da pandemia no município. Foram 
definidas estratégias que serão implemen-
tadas para o combate à pandemia, além de 
estabelecer medidas de prevenção, plane-
jamento para a imunização da população 
com a chegada da vacina e estratégia para 
a retomada dos diversos segmentos afeta-
dos pela crise sanitária.

Caderno de Orientações
A União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime) publicou o 
Caderno de Orientações – Fundamentos, 
Políticas e Práticas, direcionado aos se-
cretários municipais da Educação. Desde 
o início do ano, milhares de dirigentes as-
sumiram a responsabilidade de conduzir 
o ensino em seus municípios. Pensando 
nisso, a entidade elaborou o documento, 
no qual o gestor vai encontrar orientações 
que vão ajudá-lo a planejar e conduzir a 
política educacional em nível local.

Alagoinha e Pocinhos
O Núcleo Permanente de Métodos Con-
sensuais de Solução de Conflitos (Nupe-
mec) do TJPB está instalando neste mês 
de janeiro mais dois Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), 
sendo um deles na Comarca de Alagoinha, 
cuja inauguração ocorreu no dia 14. Nesta 
terça-feira (19), a Comarca de Pocinhos 
também recebe um Centro, e a inauguração 
terá a participação do diretor do Núcleo, 
desembargador Leandro dos Santos.

Indisponibilidade dos bens
A 4ª Vara Mista de Cabedelo deferiu a 
liminar requerida pelo Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) e decretou a indispo-
nibilidade dos bens até o limite de apro-
ximadamente R$ 801 mil do empresário e 
ex-presidente da Câmara Municipal de Ca-
bedelo Lucas Santino da Silva (MDB), um 
dos envolvidos no esquema de corrupção 
da ‘Operação Xeque-Mate’, deflagrada em 
2018 pelo Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) e pela Polícia Federal, na Paraíba.

Escolha de juiz
Dando continuidade à formação da sua 
equipe de trabalho para o biênio 2021-
2022, o presidente eleito do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Benevides, esco-
lheu o juiz Vandemberg de Freitas Rocha 
para exercer o cargo de diretor do Fórum 
da Comarca de Campina Grande, durante 
os próximos dois anos. O nome do magis-
trado, que é membro da Turma Recursal, 
foi anunciado no último dia 14.

Políticos na rede
Com a aprovação e liberação do uso emergencial de duas vacinas contra a covid-19, 
políticos paraibanos de vários segmentos partidários utilizaram as redes sociais para 
comemorar o feito. Entre eles, o presidente da CMJP, Dinho Dowsley (foto). Página 14
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Maioria da bancada paraibana ainda não 
tem posição em relação ao impeachment

O deputado federal Efraim Fi-
lho (DEM), coordenador da banca-
da paraibana no Congresso Nacio-
nal, disse ontem que o debate sobre 
o impeachment do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) “é muito 
prematuro” e, resumindo posições 
na mesma linha de raciocínio, o 
deputado federal Ruy Carneiro 
(PSDB) argumentou que ainda não 
dispõe de “conteúdo suficiente” 
para tomada de posição.

Em entrevista por telefone, 
Efraim explicou que não vê cenário 
para discussão e encaminhamentos 
nesse sentido e que o debate está 
mais para um tema que vem sendo 
tocado por integrantes de partidos 
de oposição, do que para uma ques-
tão de debate nacional.

“Acho que é prematuro e que 
não deve acontecer”, reafirmou o 
parlamentar em relação ao impea-
chment, mesmo ciente dos mais 
de sessenta pedidos que já foram 
encaminhados à Câmara dos De-
putados e de que pelo menos 106 
dos 513 deputados federais, entre 
eles os paraibanos Frei Anastácio 
(PT) e Gervásio Maia (PSB), já te-
rem anunciado ou tido seus nomes 
como favoráveis à matéria.

Para Efraim Filho, “os dois te-
mas nacionais e as duas priorida-
des do momento no Brasil são a 
vacinação e a retomada econômica 
do país. Ainda estamos vivendo 
momentos difíceis da pandemia 

e ela trouxe desafios que exigem 
muito mais das autoridades e da 
classe política em geral, por isso 
considero prematuro demais trocar 
esses temas por impeachment do 
presidente”.

Efraim fez questão de frisar 
que, enquanto coordenador, não 
pode apresentar nem fazer qual-
quer avaliação sobre posiciona-
mento de cada um ou do conjunto 
dos integrantes da bancada, isso 
porque, segundo ele, “no que se 
refere a este assunto, qualquer 
posicionamento anunciado estará 
relacionado à posição pessoal. Em 
conjunto, a bancada sempre se po-
siciona, mas para tratar de outros 
temas relacionados a obras e plei-
tos da Paraíba”, completou.

A exemplo de quase todos os 
demais que foram procurados du-
rante a manhã e parte da tarde de 
ontem, o deputado federal Ruy Car-
neiro não atendeu aos telefonemas 
para entrevista, mas, em áudio via 
WhatsApp, disse que ainda não dis-
põe do conteúdo necessário para 
tomada de posição sobre o tema.

“Quando é aberto, esse tipo de 
processo tem uma justificativa para 
tanto”, apontou Ruy, ao acrescentar 
que “primeiro é saber se realmente 
vai ter processo de impeachment, 
que é aberto pelo presidente da Câ-
mara e, depois, ver qual é o conteú-
do desse processo para a tomada 
de posição”.

Matéria em pauta
O deputado federal paraibano 

que mais tem tratado abertamente 
do impeachment é Gervásio Maia 
(PSB), que, em seguidas entrevis-
tas de rádio nos últimos dias, não 
cansou de repetir a necessidade de 
a Câmara Federal colocar em pauta 
a matéria do impeachment.

Segundo o deputado, “o pre-
sidente não tem contribuído ab-
solutamente em nada para o país 
e só tem atrapalhado as ações de 
combate à pandemia. Ele (o presi-
dente) continua a fazer pouco caso 
e a desobedecer regras sanitárias 
das autoridades do governo e do 
seu próprio Ministério da Saúde”.

“Além de ignorar o Nordeste 
e a Paraíba quando concede entre-
vista, o presidente orienta os brasi-
leiros a quebrarem a melhor vacina 
que nós temos e que é o isolamento 
social”, lembra Gervásio, ao comple-

tar que, “quem se dispõe a analisar 
a postura do presidente, percebe 
que ele só atrapalha nas questões 
de saúde pública”, completou.

Um perfil no Twitter já se colo-
cou à frente e já vem fazendo apa-
nhado sobre a posição dos depu-
tados federais diante das dezenas 
de pedidos de impeachment que 
tramitam na Câmara e, até o último 
final de semana, como integrantes 
da bancada paraibana, além de Ger-
vásio Maia, apenas Frei Anastácio 
(PT) também constava na lista dos 
106 votos já tidos como favoráveis.

O “placar do impeachment”, 
como o apanhado vem sendo cha-
mado, trabalha para antecipar a 
posição de todos os 513 parlamen-
tares. Desses, 42 já se disseram 
contrários, restando 365 a serem 
consultados.

Ademilson José
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Deputado Efraim Filho sobre o impeachment de Bolsonaro: “É muito prematuro”
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Eleições 2020: Ministério Público Eleitoral 
está investigando candidaturas “laranjas”

Candidatos ao cargo de ve-
reador no município de Patos, no 
Sertão da Paraíba, estão sendo 
investigados por fraude eleitoral, 
através de candidaturas “laranjas’”, 
durante o pleito de 2020. A acusa-
ção foi formalizada na manhã de 
ontem (18), por meio de uma ação 
de impugnação de mandato eleti-
vo (Aime) movida pelo promotor 
de Justiça do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) Uirassu Medeiros, 
que atua como promotor eleitoral 
na 28ª Zona Eleitoral, em Patos.

O documento pede a cassa-
ção dos diplomas dos vereadores 

eleitos, a anulação dos votos das 
chapas, o recálculo do quociente 
eleitoral, a cassação de suplentes 
e inelegibilidade dos candidatos 
por oito anos. Caso a fraude seja 
comprovada, a Câmara Munici-
pal de Patos deverá ter mudanças 
no quadro de vereadores e parti-
dos eleitos.

No processo, o Ministério 
Público Eleitoral (MPE) apresen-
tou provas de que foram utiliza-
dos artifícios fraudulentos para o 
preenchimento de candidaturas 
para vereadores, no que diz res-
peito à Lei 9.504 de 1997, que de-
termina o percentual de gênero 
para cada partido ou coligação, 
que deve ser de no mínimo 30% 

e no máximo de 70% para candi-
daturas de cada sexo.

Segundo divulgou o site de 
notícias Patosonline”, com base 
no Sertão do estado, entre os can-
didatos das eleições municipais de 
2020 estão esposas de candidatos 
que receberam apenas um voto, 
mesmo dispondo de vários cabos 
eleitorais pagos.

Foram ouvidos representan-
tes dos partidos acusados e os 
candidatos. A ação está em po-
der da Justiça Eleitoral, que está 
investigando o uso do dinheiro 
público utilizado nas supostas 
candidaturas fraudadas, redes 
sociais, prestação de contas, en-
tre outras provas apresentadas.

Entre os partidos acusados 
estão o PL, que elegeu o radialista 
Jamerson Ferreira; o Solidarieda-
de, que elegeu Nêga Fofa, Décio e 
Emano; Rede Sustentabilidade, 
que elegeu Patrian; Avante, que 
elegeu Nandinho; PSL, que ele-
geu Tide e Ferré; e os partidos 
DEM e MDB, que não tiveram 
candidatos eleitos.

Iluska Cavalcante
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Promotor de Justiça de 
Patos ouviu representantes 

dos partidos acusados
e os candidatos



Políticas

Nas redes sociais, o governador João Azevêdo foi um dos primeiros a celebrar, destacando: “Vence a esperança!”

Políticos paraibanos co-
memoraram a decisão tomada 
no domingo (17) pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) que liberou o uso 
emergencial no país de duas 
vacinas contra a covid-19: a 
CoronaVac e a de Oxford. A 
CoronaVac foi desenvolvida na 
China e no Brasil será produzi-
da pelo Instituto Butantan. O 
governador João Azevêdo (Ci-
dadania) foi um dos primeiros 
a comemorar, utilizando suas 
redes sociais na internet.

“Vence a esperança! A 
aprovação das vacinas é uma 
grande vitória da ciência e do 
nosso SUS. Parabéns às equi-
pes do Instituto Butantan, da 
Fiocruz e da Anvisa por esse 
grande passo para vencermos 
a pandemia. Vamos à vacina-
ção”, registrou João Azevêdo 
em sua publicação no Twitter. 
Ainda no sábado (16), ele já 
havia apresentado à popu-
lação paraibana os veículos 
refrigerados adquiridos pelo 
Governo do Estado e que farão 
o transporte da vacina contra a 
covid-19 para todos os muni-
cípios paraibanos.

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (Progressistas), 
também utilizou as redes so-

Jorge Rezende 
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Políticos comemoram liberação 
do uso emergencial de vacinas
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ciais para ressaltar a chegada 
da vacinação, chamando o úl-
timo domingo de “dia históri-
co”. Em seus canais sociais, ele 
descreveu sua ansiedade em 
iniciar a vacinação dos pes-
soenses e avaliou a decisão 
da Anvisa como “um grande 
avanço”.

“Um dia histórico. Que 
aguardávamos ansiosos pra 
começarmos a cuidar da saú-
de de nossa população. Com 
vacinas aprovadas, hoje o Bra-
sil deu um passo que, com fé 
em Deus, nos trará de volta à 
normalidade que tanto quere-
mos. Estamos felizes, prontos 
e preparados! Vem vacina”, 
declarou.

Outro que comemorou a 
aprovação do uso emergen-
cial das vacinas foi o deputa-
do federal Aguinaldo Ribeiro 
(Progressistas). Para ele, as au-
torizações representam uma 
vitória da ciência e da popula-
ção brasileira e que milhares 
de vidas serão salvas. “Vitória 
da ciência e da população bra-
sileira! Finalmente teremos as 
primeiras vacinas e o Brasil vai 
poder salvar milhares de vi-
das. Viva a ciência! Viva a saú-
de! Um dia de esperança para o 
nosso país”, comemorou.

O prefeito de Santa Rita, 
Emerson Panta (Progressis-
tas),também comemorou 
através das redes sociais a 

aprovação emergencial das 
vacinas: “Um dia histórico”, 
destacou, informando que a 
Secretaria da Saúde do muni-
cípio já está preparada para 
iniciar a imunização. O sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB) também celebrou em 
suas redes sociais: “A esperan-
ça toma conta de todos nós (...) 
Vitória da ciência!”.

“Vitória do povo brasi-
leiro. A aprovação da vacina 
CoronaVac e a de Oxford nos 
traz esperança de dias me-
lhores. Parabéns à Anvisa e 
aos institutos Butantan e Fio-
cruz”, escreveu em sua conta 
no Instagram o presidente da 
Câmara Municipal de João Pes-

soa (CMJP), vereador Dinho 
Dowsley (Avante).

Já o deputado estadual 
e presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Adriano Galdino (PSB), ressal-
tou “a alegria de saber que a 
Paraíba, através da gestão do 
governador João Azevêdo, tem 
um plano de vacinação pronto 
para poder levar esperança e 
vitória sobre a pandemia para 
todos os municípios”.

Para o deputado federal 
Julian Lemos (PSL), após tan-
tos meses e tantas mortes, o 
início da vacinação traz a espe-
rança. “Após meses de tantas 
mortes, comemoramos hoje a 
iniciação da vacinação contra 

o novo coronavírus (...) Espe-
ramos que muito em breve 
chegará a vez dos paraibanos”, 
afirmou Julian.

O prefeito de Patos, 
Nabor Wanderley (Republi-
canos), disse que a vacina 
é um marco histórico para 
o Brasil e que a população 
se renova de esperança. Ele 
garantiu que Patos já está 
com seu plano de vacinação 
definido. “Dizer à população 
que nosso plano está pronto 
e, à medida que as vacinas 
forem chegando, de imediato 
já começa esse trabalho de 
imunização que é importan-
tíssimo para garantir a vida 
dessas pessoas”.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (à esquerda), o presidente da Câmara de João Pessoa, Dinho Dowsley (no centro), e o prefeito de Patos, Nabor Wanderley (à direita), comemoraram nas redes sociais

Os juízes eleitorais ain-
da têm prazo para a avalia-
ção de justificativas que já 
foram apresentadas, mas, 
até ontem, a Justiça Eleito-
ral na Paraíba já contabili-
zava um total de 384.669 
eleitores que inda não jus-

tificaram e nem pagaram 
multa por terem deixado 
de comparecer às urnas nas 
eleições do ano passado.

Esses estão divididos 
em 208.571 do primeiro 
e 76.098 do segundo tur-
no e, conforme os próprios 
levantamentos, esses nú-
meros podem aumentar, 
tendo em vista que o prazo 

para a apresentação de jus-
tificativas relacionadas ao 
primeiro turno já terminou 
ontem, mas os juízes ainda 
têm alguns dias para con-
cluir os julgamentos.

Esses dados foram ex-
traídos ontem mesmo do 
Cadastro de Eleitores e fa-
zem parte de um trabalho 
da Seção de Orientação e 

Apoio às Zonas Eleitorais 
do Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB). 
Fazendo uma revisão sobre 
os casos especificamente 
dos faltosos das últimas 
eleições, o cadastro tam-
bém confirma um total de 
468.392 (15,79% do elei-
torado) abstenções no pri-
meiro e 121.917 (23,34%) 

abstenções no segundo 
turno.

Os faltosos com com-
parecimento facultativo no 
primeiro turno somaram 
147.146 e, no segundo tur-
no 26.006 eleitores. Já os 
devidamente regulariza-
dos (quitação por multa e 
justificativa) totalizaram 
112.675 no primeiro e 

19.813 eleitores no segun-
do turno.

Concluindo os levanta-
mentos, a Seção de Orien-
tação e Apoio às Zonas 
Eleitorais aponta que as 
justificativas realizadas so-
maram 98.379 relacionadas 
ao primeiro turno e 16.577 
relacionadas ao segundo tur-
no das eleições municipais.

Quase 440 mil ainda não justificaram falta

Psol defende paraibana 
para disputar a Câmara

Deputada assume cadeira 
na Assembleia Legislativa

A Executiva Nacional do 
Psol emitiu nota ontem de-
fendendo uma candidatura 
de esquerda para a presidên-
cia da Câmara dos Deputa-
dos, liderada pela paraibana 
Luíza Erundina (SP). O par-
tido é o único do bloco da 
oposição que não declarou 
apoio ao candidato do MDB, 
Baleia Rossi, no acordo cos-
turado pelo atual presidente 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) na 
tentativa de emplacar um 
sucessor.

Na nota, a legenda afir-
ma que esteve reunida para 
debater as posições presen-
tes no interior da bancada 
federal acerca da tática para 
a eleição da nova mesa dire-
tora e que reconhece a legi-
timidade de todas as opções 
em discussão. “Essa constru-
ção deve ser feita em diálogo 
com deputados e deputadas 
de outros partidos que de-
fendam uma candidatura de 

A médica Jane Panta 
(Progressistas), que obteve 
21 mil votos e ficou como su-
plente nas eleições de 2018, 
assumiu ontem a titulari-
dade do mandato. A posse 
aconteceu às 11h e sua con-
vocação veio em decorrência 
da morte do deputado João 
Henrique (PSDB), vítima da 
covid-19 e sepultado na se-
mana passada em Monteiro.

Além de médica, Jane 
Panta é casada com o atual 
prefeito de Santa Rita, o tam-
bém médico Emerson Panta 
(Progressistas), e no decor-
rer do ano passado já havia 
assumido por quatro meses 
durante a licença da deputa-
da Doutora Paula (Progres-
sistas), de Cajazeiras.

Cardiologista e mãe de 
dois filhos, Jane Panta dis-
putou um mandato pela pri-
meira vez em 2018 e duran-
te o período que passou na 
Assembleia Legislativa no 

ano passado priorizou seus 
projetos e discursos na área 
da saúde e, principalmente, 
no que se refere à pandemia 
do novo coronavírus.

A Assembleia Legislati-
va está em recesso e só reto-
ma suas sessões remotas no 
dia 1º de fevereiro. Por isso 
Jane Panta tomou posse no 
gabinete da Presidência da 
Casa, e em rápida solenida-
de convocada e coordena-
da pelo próprio presidente, 
deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB).

Por telefone no começo 
da tarde, Jane Panta agrade-
ceu ao presidente Galdino, 
aos demais deputados, aos 

familiares e amigos pelo 
apoio que recebeu nas elei-
ções e desde quando assu-
miu temporariamente e rea-
firmou seu compromisso de 
representar bem a Paraíba 
e, sobretudo, o município de 
Santa Rita, localizado na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa.

Ela lamentou estar as-
sumindo num momento de 
tristeza com a morte do de-
putado João Henrique, mas 
ressaltou a felicidade de 
chegar à ALPB como titular. 
A deputada reafirmou que 
seu compromisso maior é 
com Santa Rita, com a saúde 
da população e, sobretudo, 
com as ações de combate à 
covid-19.

Ela também reafirmou 
que, assim como no período 
em que ficou como suplente, 
seu compromisso é trabalhar 
pela viabilização de parcerias 
entre o Governo do Estado e 
a Prefeitura de Santa Rita, em 
defesa de melhores dias para 
a população.
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A médica Jane Panta é 
casada com o prefeito 
de Santa Rita, Emerson 

Panta, que também
exerce a Medicina

esquerda e, desde já, saúda a 
disposição da companheira 
Luíza Erundina para cumprir 
essa tarefa”.

A justificativa do Psol é 
que o partido é a favor da 
construção de uma candi-
datura de esquerda no pri-
meiro turno “que defenda 
as bandeiras da ampliação 
de direitos, da democracia, 
da soberania nacional, da 
defesa da saúde pública, de 
mudanças antiausteridade 
na política econômica, da va-
cinação de todos e todas e do 
combate às todas as formas 

de discriminação e opressão”.
Além disso, o partido de-

fende que essas bandeiras 
sejam reforçadas por uma 
presidência da Câmara dos 
Deputados “que dê início ao 
processo de impeachment” 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). “Caso a candi-
datura de esquerda não este-
ja no segundo turno, orienta 
o voto da bancada do Psol 
no candidato que represen-
tar uma alternativa àquele 
apoiado pelo governo Jair 
Bolsonaro”, finaliza o docu-
mento.

A paraibana 
Luíza Erundina é 
deputada federal 
do Psol pelo estado 
de São Paulo

Foto: Zeca Ribeiro
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Butantan: falta de insumos pode 
adiar cronograma de vacinação
Produção necessária para garantir a campanha de imunização ainda depende da chegada de matéria-prima da China

O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que chegada de matéria-prima para produção de vacinas causa preocupação

Foto: Agência Estado

Combate à covid-19

Governo começa a distribuição de
vacinas para os estados com atraso

O “dia D e hora H” da 
vacinação nos estados, ou 
seja, o começo da campa-
nha de imunização contra 
a covid-19, pode atrasar 
por problemas na logísti-
ca montada pelo Governo 
Federal. A ideia era que 
as doses chegassem ainda 
ontem a todos os estados, 
mas auxiliares do ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuel-
lo, já avisaram secretários 

de Saúde que há entraves 
aos embarques.

Pressionado após a 
primeira foto de alguém 
sendo vacinado no país 
ter sido feita em São Pau-
lo, com o governador João 
Doria (PSDB) no retrato, o 
ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, liberou que 
as doses fossem aplicadas 
ainda nesta segunda-feira, 
18. Antes, a ideia era rea-
lizar um evento no Palácio 
do Planalto, na terça-feira, 
19, como revelou o Esta-

dão - e vacinar ali mesmo 
um idoso e um profissio-
nal de saúde -, e abrir a 
campanha nacional no dia 
seguinte.

Apesar de afirmar que 
não faz “marketing”, ao 
criticar Doria, o general 
recebeu governadores em 
Guarulhos (SP), mais cedo, 
para uma cerimônia que 
simbolizava a entrega das 
doses, mas ganhou tom de 
defesa do ministro. Horas 
após o evento, porém, um 
dos auxiliares de Pazuel-

lo escreveu a secretários 
locais que as entregas po-
dem atrasar, o que pode 
frustrar planos de vacina-
ção imediata. “Senhores 
houve atraso e problemas 
no embarque das cargas. 
Algumas capitais não re-
ceberam conforme previs-
to. Estou aguardando nova 
informação do DLOG (De-
partamento de Logística) 
e Coordenação da Vacina-
ção”, diz a mensagem ob-
tida pelo Estadão. de seu 
novo governo.

Juíza cobra da União plano imediato de 
abastecimento de oxigênio em Manaus

A juíza Jaiza Maria de 
Pinto Fraixe, da 1ª Vara Fe-
deral Cível do Amazonas, 
determinou na manhã de 
ontem que a União apresen-
te imediatamente um plano 
para abastecimento da rede 
de saúde do Amazonas com 
oxigênio, inclusive com o 
transporte de cilindros de 
outros estados e reativação 
de usinas localizadas no es-
tado para produção do in-
sumo.

Além disso, a magistrada 
ordenou que o governo Jair 
Bolsonaro “imediatamente 
reconheça a relevância das 
medidas de isolamento social 

e restrição de atividades de-
terminadas pelos governos 
locais no Amazonas, forne-
cendo o suporte necessário 
às autoridades locais para 
implementação de suas de-
cisões, inclusive mediante o 
envio da força nacional”.

“A atual situação de ca-
lamidade pública gravíssima 
pela qual passa o Amazonas 
é circunstância mais que es-
pecial para que a União passe 
a atuar em cooperação com 
o Estado do Amazonas, que 
suplica socorro, de modo a 
cumprir sua responsabilida-
de, sabida solidária, e pro-
porcionar o auxílio neces-
sário às inúmeras vidas que 
persistem nessa luta”, regis-
trou a juíza no despacho.

Jaiza também determi-
nou que o Estado do Amazo-
nas “forneça, imediatamen-
te, todo o suporte material 
e humano necessário para 
implementação das medidas 
de coordenação determina-
das à União”. Além disso, or-
denou que tanto o Governo 
Federal como o estadual, si-
multaneamente: “Realizem 
a distribuição imediata de 
oxigênio para os municípios 
do interior do Estado; “apre-
sentem em cinco dias o plano 
de vacinação de forma pú-
blica e didática e em seguida 
deem início à campanha de 
imunização”.

A decisão foi proferida 
no âmbito a ação ajuizada 

pelo Ministério Público Fe-
deral, a Defensoria Pública da 
União, o Ministério Público 
do Amazonas, a Defensoria 
Pública estadual e o Minis-
tério Público de Contas do 
Estado. As instituições pe-
diam que a Justiça Federal 
obrigasse o governo a adotar 
uma série de medidas urgen-
tes com objetivo de “salvar a 
vida” da população local que 
depende dos hospitais.

Em sua decisão, Jaiza 
frisou que Manaus tem sido 
nos últimos cinco dias desta-
que nacional e internacional, 
devido à explosão de casos 
de covid-19 que provocou o 
colapso no seu sistema de 
saúde

A produção de vacinas 
para a covid-19 de forma a ga-
rantir uma campanha nacio-
nal de imunização para toda a 
população ainda depende da 
chegada de insumos cuja data 
exata de entrada no Brasil 
ainda não está definida. Caso 
esse material não chegue até 
o fim deste mês, o cronogra-
ma de vacinação poderá ser 
adiado, segundo disse ontem 
o presidente do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas.

“Preocupa sim a chegada 
da matéria-prima. Essa ma-
téria-prima precisa chegar 
para não parar o processo 
de produção. E esperamos 
que isso aconteça muito ra-
pidamente. Porque, se chegar 
neste mês, nós manteremos o 
cronograma de entrega de va-
cinas”, afirmou Covas, duran-
te entrevista coletiva ontem 
no Palácio dos Bandeirantes, 
convocada pelo governador 
João Doria (PSDB).

São Paulo fez um ato 
simbólico no domingo (17), 
vacina do profissionais do 
Instituto de Infectologia Emí-
lio Ribas e do Hospital das 
Clínicas, após a CoronaVac 
receber autorização federal 
para uso emergencial. Ontem, 
enviou doses do imunizante 
para profissionais de saúde 
do interior do estado. O cro-
nograma originado de vaci-

nações do governo paulista 
prevê que idosos acima de 75 
anos comecem a ser imuniza-
dos a partir de 8 de fevereiro.

O contrato do Butantan 
com a fabricante chinesa Si-
novac previu que o instituto 
fizesse a terceira fase do es-
tudo clínico da vacina, ad-
quirisse 46 milhões de doses 
da CoronaVac e recebesse a 
tecnologia para a produção 
do imunizante. Essas doses, 
entretanto, devem chegar ao 

longo do primeiro semestre.

Produção
O Butantan já iniciou a 

produção de 4,8 milhões de 
doses da CoronaVac com um 
lote de matérias-primas que 
já haviam sido importados 
por São Paulo. Para que es-
ses imunizantes cheguem 
até o braço da população, 
entretanto, é preciso que a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) emita 

uma nova autorização para 
uso emergencial, da mesma 
forma que o órgão concedeu 
para o uso de 6 milhões de 
doses prontas que haviam 
sido importadas ao longo do 
ano passado e foram libera-
das no domingo. 

Covas disse acreditar que 
a autorização para essas pri-
meiras 4,8 milhões de doses 
podem contribuir para acele-
rar a liberação da importação 
dos novos lotes de insumos.

1 milhão de doses/dia
O Butantan tem capacidade para a produ-

ção de 1 milhão de doses da vacina por dia, 
segundo afirma Covas. Mas, para executar essa 
fabricação, o instituto depende de insumos 
feitos pela Sinovac e que precisam ser impor-
tados. “A capacidade de produção foi atingida, 
mas precisamos dessa matéria-prima”, afirmou 
Covas.

Covas não foi claro ao detalhar quantas 
doses poderão ser feitas com a matéria-pri-
ma que aguarda importação. “Mil litros (da 
matéria-prima) dão origem a um milhão de 
doses”, disse.

Ele afirmou, entretanto, que a questão ao 
redor da liberação desses insumos é de ordem 
burocrática. “Temos um carregamento de ma-
téria-prima pronto lá na China para ser despa-
chado e estamos aguardando autorização do 
governo chinês para aí sim iniciar a segunda 
etapa de produção”, afirmou.

Compromisso
O contrato do Butantan com o Ministério 

da Saúde prevê o envio de 46 milhões de doses 
da CoronaVac para o Sistema Único de Saúde 
(SUS) até o dia 30 de abril, a um custo de R$ 
2,6 bilhões. A primeira parcela teria 6 milhões 
de doses importadas e 2,7 milhões de doses 
nacionais. A segunda autorização para uso 
emergencial, cujo pedido à Anvisa foi anun-
ciado por São Paulo nesta segunda-feira, se 
refere já às doses nacionais.

O acordo prevê que, até o fim de fevereiro, 
mais 9,3 milhões de doses, aí todas de produ-
ção nacional, sejam enviadas ao ministério. 
Em março, serão 18 milhões. No mês de abril, 
o Butantan se comprometeu em enviar as 9,9 
milhões de doses restantes.

A CoronaVac precisa de duas doses para 
atingir a eficiência observada nos estudos clí-
nicos. O tempo de intervalo entre as doses no 
estudo conduzido no Brasil, que apontou uma 
eficiência global de 50,4% (mas que evitou 
100% dos casos graves e óbitos), foi de 21 dias 
entre a primeira e a segunda aplicação. Dimas 
Covas afirmou que os estudos clínicos realiza-
dos em outros países, que tiveram intervalo de 
28 dias, apontaram uma taxa de eficácia maior.

Agência Estado

O  b ra s i l e i ro  J o ã o 
Victor Arruda, 17 anos, 
participou da seleção 
mais concorrida da his-
tória da Universidade de 
Harvard, foram dez mil 
inscritos para disputar as 
747 vagas. A grande con-
corrência não o impediu 
de conquistar seu lugar 
na instituição norte-ame-
ricana, e ele ainda terá 
bolsa de estudo de 100% 
pelo programa Education 
USA.

O jovem pernambuca-
no, do Colégio Militar de 
Recife, vai cursar Ciências 
Políticas a partir do pró-
ximo mês de setembro. 
O programa de bolsa irá 
auxiliar com o transpor-
te e um apoio financeiro 
para os primeiros meses 
nos EUA.

Em seu perfil no Lin-
kedin,  João conta que 
desde o Ensino Médio se 
envolveu com atividades 
relacionadas às suas pai-
xões: ciência e política. 
Os projetos passaram por 
pesquisas com células-
tronco na Universidade 

Federal de Pernambuco, 
conferências Modelo das 
Nações Unidas e partici-
pação na 25ª Assembleia 
da Juventude da ONU em 
NY. Em 2020, João foi elei-
to Jovem Deputado Fede-
ral pelo Programa do Par-
lamento Juvenil e teve um 
projeto de lei aprovado 
pelo Congresso Nacional.

Além de João Victor, 
a universidade que fica 
na cidade de Cambridge, 
Massachusetts, vai rece-
ber mais dois estudantes 
brasileiros, um de São 
Paulo e outro do Distrito 
Federal.

Pernambucano passa
em seleção de Harvard

Em seleção mais 
concorrida da história  
de Harvard, jovem de  
17 anos, do Colégio 
Militar de Recife, vai 

cursar Ciências Políticas 
a partir do próximo 
mês de setembro

Bruno Ribeiro
Agência Estado

Bruno Ribeiro
Agência Estado

Pepita Ortega
Agência Estado
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Medida deve vigorar mesmo que maioria da população de 25 milhões de pessoas seja vacinada contra a covid-19

Austrália deverá manter as 
fronteiras fechadas em 2021
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Agência Brasil

A Austrália deverá man-
ter as fronteiras fechadas 
durante a maior parte de 
2021, mesmo que a maio-
ria da sua população de 25 
milhões de pessoas seja va-
cinada nos próximos meses.

“Acredito que teremos 
restrições fronteiriças sig-
nificativas durante a maior 
parte deste ano, mesmo que 
a maioria da população seja 
vacinada. Não sabemos se 
(a vacina) irá impedir a 
transmissão do vírus”, disse 
o secretário do Ministério 
da Saúde, Brendan Murphy.

De acordo com pesqui-
sa feita no mês passado pela 
empresa de consultoria Roy 
Morgan, cerca de 75% da 
população australiana, que 
iniciará o seu programa de 
vacinação contra covid-19 
em meados de fevereiro, 
pretendem ser imunizados 
contra o  novo coronavírus. 
As autoridades australianas 
buscam determinar a segu-
rança das vacinas.

A Austrália tem manti-
do as suas fronteiras inter-
nacionais fechadas desde 
março de 2020 e só permite 

a entrada dos seus residen-
tes e cidadãos, alguns dos 
seus familiares mais pró-
ximos, diplomatas e outras 
exceções.

As autoridades austra-
lianas anunciaram, nesse 
fim de semana, que vão dis-
ponibilizar 20 voos “char-
ter” para repatriar alguns 
dos mais de 30 mil residen-
tes e cidadãos australianos 
no estrangeiro, depois de a 
companhia aérea Emirates 
ter anunciado que iria sus-
pender os voos para Mel-
bourne, Sidney e Brisbane.

Qualquer pessoa que 
entre no país está sujeita 
a uma quarentena obriga-
tória de 14 dias, como é o 
caso dos tenistas que parti-
cipam do Open da Austrália, 
agendado entre 8 e 21 de 
fevereiro.

Até a data, 72 jogadores 
foram forçados a ficar con-
finados em seus quartos de 
hotel em Melbourne. Todos 
os jogadores que viajaram 
para participar do Open da 
Austrália estão obrigados a 
fazer quarentena, embora 
possam treinar, sob super-
visão, durante o máximo de 
cinco horas.

No Senado dos EUA

Para assumir vice-presidência, 
Kamala Harris renuncia a cargo

Dois dias antes de 
tomar posse como vice
-presidente dos Estados 
Unidos, Kamala Harris 
renunciou ontem, 18, ao 
cargo de senadora pela 
Califórnia. Ela será subs-
tituída por Alex Padilla, 
que se torna, agora, o pri-
meiro senador latino da 
história do Estado.

“Foi uma honra ser-
vir à Califórnia. Nós tra-
balhamos muito para 
ampliar a proteção ao 
meio ambiente. Sabemos 
que a Califórnia foi líder 
nessa batalha”, afirmou a 
vice-presidente eleita na 
chapa de Joe Biden, em 
vídeo publicado ontem 
nas suas redes sociais. 
“Só queria dizer ‘obri-

gada’ por estes quatro 
anos. Claro que não estou 
dizendo ‘adeus’, porque 
estou dizendo ‘olá’ como 
sua nova vice-presidente”, 
completou.

Como “número dois” 
na hierarquia do poder 
nos Estados Unidos, 
Kamala Harris vai acu-
mular o cargo de presi-
dente do Senado norte-a-
mericano, como manda a 
Constituição local.

Ela e Biden tomam 
posse amanhã, 20, em 
uma cerimônia de se-
gurança reforçada em 
meio à forte polarização 
política no país e após a 
invasão do Capitólio por 
extremistas apoiadores 
do atual presidente, o re-
publicano Donald Trump.

Também nas redes 
sociais, Padilla agrade-

ceu o trabalho de Harris 
nos últimos quatro anos 
e garantiu que vai dar se-
quência ao legado da de-
mocrata. “Vou trabalhar 

todos os dias para honrar 
essa confiança e entregar 
conquistas para todos os 
40 milhões de california-
nos”, publicou.

Kamala Harris e Biden tomam posse amanhã em uma cerimônia de segurança reforçada

Foto: Fotos Públicas

O presidente do Euro-
grupo, Paschoal Donohoe, 
pediu às autoridades da 
União Europeia (UE) mais 
estímulos fiscais para com-
bater crise econômica tra-
zida pela covid-19. Em co-
letiva de imprensa ontem, 
18, Donohoe reconheceu 
que o atual nível de estímu-
los fiscais e monetários é 
sem precedentes, mas aler-
tou para a necessidade de 
ampliar ainda mais a polí-
tica expansionista diante 
da gravidade da situação.

Também presente 
na coletiva de imprensa, 
o comissário da UE para 

Economia, Paolo Gentiloni, 
afirmou que o Eurogrupo 
está discutindo com os 
países-membros do blo-
co novas reformas econô-
micas para impulsionar a 
economia local, embora 
não tenha detalhado as 
conversas.

Países da UE com 
contas públicas deterio-
radas, como a Itália, que 
hoje vive uma crise políti-
ca, têm sido cobrados pe-
las autoridades do bloco 
para realizar ajustes fis-
cais por meio de reformas. 
Questionado se negou a 
comentar a situação ita-
liana. “Embora eu tenha 
muito interesse no tema, 
não é assunto para nós, da 

Comissão Europeia e do 
Eurogrupo”, afirmou, na 
coletiva.

Itália
Como mostrou o Broa-

dcast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado), a Itália vive uma 
nova crise política que 
ameaça a permanência 
do premiê Giuseppe Con-
te no cargo. O abalo no 
gabinete ministerial veio 
após o partido Itália Viva 
desembarcar da coalizão 
governista - desde então, 
Conte busca aliados para 
evitar a convocação de no-
vas eleições, cenário con-
siderado improvável neste 
momento.

Presidente do Eurogrupo pede 
mais estímulos fiscais na UE 

Eduardo Gayer
Agência Estado

Eduardo Gayer
Agência Estado
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Benefício pagou R$ 6,6 bilhões no estado e ajudou a 
contornar a crise durante a pandemia de covid-19
Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Ponto de equilíbrio Flávio Uchoa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador

Não poderia iniciar uma coluna em que 
pretendo abordar sobre educação financeira e 
investimentos sem primeiro mencionar a mudança 
em curso no hábito e na relação com o consumo, 
principalmente após a chegada da geração 
Y na sua fase adulta e inserção no mercado 
consumidor.

A geração Y tem como base a intenção clara, e 
que é latente no dia a dia, de usufruir ao invés de 
possuir, que o diga como exemplo o surgimento 
de empresas como o UBER, onde o que interessa 
não é possuir, mas usufruir de um automóvel 
enquanto necessário. São tantas as empresas que 
surgiram ao reboque dessa geração que daria 
para escrever o ano inteiro a respeito.

E o fato de usufruir em vez de possuir está 
mudando todo um comportamento de quem está 
apenas disponibilizandoo produto ou serviço, para 
se oferecer também uma experiência.

Mas por que menciono o hábito e a relação 
com o consumo quando quero falar sobre 
educação financeira?

Porque seguir uma vida com educação 
financeira não está ligada direta e exclusivamente 
com o valor do seu salário ou da renda familiar!

A relação direta VEM no valor que se gasta! A 
relação direta VEM em como se gasta! 

O equilíbrio financeiro e uma vida com 
educação financeira estão ligados diretamente 
a sua RELAÇÃO E O SEU HÁBITO COM O 
CONSUMO.

Define-se basicamente a relação com o 
consumo aquela em que um fornecedor junto 
com o produto ou serviço numa ponta se ligam 
com o consumidor em outra ponta, e é lógico 
que as pessoas, cada vez mais, possuem vontade 
própria e desejo de adquirirem bens e serviços 
que a satisfaçam, mas na maioria das ocasiões 
não percebem a forma e o conteúdo que esses 
mesmos fornecedores oferecem seus produtos e 
serviços e as atraem para o consumo.

O resultado é que acabam consumindo 
algo em que na maioria das vezes não estão 
precisando ou não irão usar.   

Fui bancário por trinta e cinco anos e ao longo 
da minha carreira, tenho muitos exemplos de 
equilíbrio e desequilíbrio financeiro, de famílias que 
tinham uma remuneração acima de R$ 30.000,00 
e deviam centenas de milhares de reais e que 
usavam o limite do cheque especial e do cartão de 
crédito como uma extensão do seu contracheque, 
e de famílias com renda de R$ 3.000,00 e dinheiro 
aplicado. Como explicar tamanha diferença de 
receitas com realidades distintas? 

Talvez o maior desafio para as pessoas é 
planejar este consumo para que a aquisição 
destes bens e serviços que as satisfaçam, que as 
façam felizes, seja uma ação sustentável. Será 
mesmo?

Para terminar por hoje, quero lembrar de uma 
frase do Wil Rogers que demonstra a realidade, 
talvez não percebida, de um universo cada vez 
maior de pessoas: 

“Muitas pessoas gastam o dinheiro que não 
tem, para comprar coisas que não precisam, para 
impressionar pessoas que não gostam”.

Com o fim do pagamen-
to do auxílio emergencial, os 
paraibanos deixam de rece-
ber o recurso que pagou R$ 
6,6 bilhões (em 1,9 milhões de 
pagamentos) desde abril de 
2020 e ajudou a incrementar a 
economia do estado, de acordo 
com dados da Caixa Econômica 
Federal atualizados em 4 de ja-
neiro. Sem o benefício, pago em 
meio à pandemia de covid-19, 
muitas famílias em situação de 
vulnerabilidade, que consegui-
ram respirar um pouco mais 
aliviadas enquanto contavam 
com a ajuda do Governo Fede-
ral, estão preocupadas. É o caso 
da dona de casa Sandra Felinto. 
Casada e mãe de três filhos, ela 
e o marido estão desemprega-
dos e sem saber como serão os 
próximos dias. 

Ela relatou que o auxílio 
emergencial foi uma ajuda fun-
damental durante a pandemia, 
até porque a situação do casal 
ficou mais difícil com a chega-
da do caçula da família, que 

nasceu há apenas cinco meses, 
aumentando as despesas e o 
medo de passar privações. 

“Esse dinheiro veio em um 
momento bem difícil. Eu estava 
grávida, desempregada, assim 
como meu esposo, e foi com o 
auxílio que comprei o enxoval, 
ajudei nas contas de casa e até 
no sustento. Agora, que aca-
bou, estou muito preocupada, 
tentando me reinventar com 
bolos para ver se dá certo. Meu 
marido também está buscan-
do emprego, mas mesmo com 
uma profissão, está bem difícil”, 
comentou.

A ideia de Sandra agora é 
retomar um trabalho que ela 
havia abandonado desde que 
começou a pandemia: a pro-
dução de bolos para eventos. 
“E quando meu filho nasceu 
também ficou difícil continuar, 
aceitar encomendas porque 
ele ainda precisa muito de 
mim. Mesmo assim, vou ter 
que encarar, tentar dar um jeito 
porque não tenho outra opção. 
Meu marido, por outro lado, vai 
fazendo um ou outro serviço 
até aparecer algo fixo. É uma 
esperança, mas estamos com 
medo”, acrescentou.

Mercado é afetado
O mercado também perce-

be o reflexo do corte do auxílio e 
poderá amargar prejuízos com 
a queda no poder de compra e o 
aumento do endividamento. A 
ameaça é real, de acordo com o 
economista Rafael Bernardino, 
mas há caminhos para melho-
rar a situação econômica dos 
paraibanos. O associativismo 
e investimento em agronegócio 
são setores que podem contri-
buir na geração de emprego, 
ajudando a alavancar nova-
mente a economia. 

“O auxílio foi uma vanta-

gem excepcional que aconte-
ceu durante a pandemia. Foi 
uma injeção importante para 
o consumo, de certa forma. 
Agora, realmente, com sua eli-
minação, volta a uma situação 
anterior. “Nessa situação, o co-
merciante tem que observar 
que o ciclo dos negócios é cheio 
de altos e baixos. Se voltarmos 
para 2019, o benefício não exis-
tia. Claro que as pessoas esta-
vam com mais empregos, e o 
corte tem um impacto negativo 
muito importante, mas não se 
deve ir ao desespero”, disse. 

Bernardino afirmou que, 
de forma geral, o comerciante 
vai vender menos. “As pessoas 
que estavam sendo beneficia-
das com esse recurso efetiva-
mente vão sentir também, mas 
é só refletir um pouco sobre o 
ano de 2019, quando não exis-
tia o auxílio. Tem que olhar 
para frente, levantar a cabeça 
e seguir”, aconselhou. 

Na Paraíba, onde há me-
nos recursos do que em outros 
estados, Bernardino avaliou 
que a retirada do auxílio vai 
atrapalhar. “É preciso que haja 
uma consciência muito grande 
dos paraibanos que têm re-
curso, e tem muita gente com 
dinheiro na Paraíba. Eu estive 
pesquisando e verifiquei que 
há, aplicados no mercado fi-
nanceiro, caderneta de pou-
pança e outros investimentos 

mais de 10% do PIB da Paraíba. 
É preciso que essas pessoas 
que têm recursos se conscien-
tizem que precisam investir 
em atividades que gerem em-
prego”. 

Ele explicou que, atual-
mente, ter dinheiro na poupan-
ça ou em qualquer outro inves-
timento financeiro rende muito 
pouco porque a Selic, que é a 
taxa básica de juros que serve 
de base para toda remunera-
ção do sistema financeiro, está 
em 2% ao ano. O percentual é, 
segundo o economista, muito 
baixo para o padrão brasileiro. 

Geração de emprego
A dica para quem tem di-

nheiro aplicado é investir no 
segmento produtivo. “Quem 
tem dinheiro, vive de renda e 
não sabe o que fazer, uma recei-
ta simples é procurar um negó-
cio, investir, gerar emprego. Se 
pensarmos em prefeituras, es-
tados, existe um limite de gas-
tos com a folha de pagamento, 
em a Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, ressaltou.

Para Bernardino, a fragi-
lidade econômica da Paraíba 
tem que ser cuidada pelos pa-
raibanos. “E o caminho é asso-
ciativismo, as pessoas se asso-
ciarem. Quem tem dinheiro e 
não sabe o que fazer procura 
alguém, fique sócio e invista. 
Isso vai ajudar a driblar não 

somente a crise, mas vai dar 
um incremento no crescimento 
econômico e, com isso, a si-
tuação fica permanentemente 
saudável. Se pegarmos uma 
empresa que está em cresci-
mento, esses funcionários não 
são contratados para trabalhar 
por três ou seis meses, como 
foi o auxílio emergencial. Ou 
seja, temos que criar empregos 
permanentes”. 

O agronegócio, conforme 
analisou, é um segmento que 
precisa ser trabalhado. Para 
isso, o economista disse que os 
governos precisam estimular a 
produção rural e do agronegó-
cio, que é uma atividade que 
consome muita mão de obra. 
“A Paraíba tem um potencial de 
produção na área de irrigação 
muito importante. Se olharmos 
o Litoral Norte, é uma região 
que tem muita água e, se fizer-
mos uma pesquisa, a produ-
ção rural nessa região é muito 
aquém do que poderia ser, do 
potencial da região”, sugeriu. 

Para isso, poderia haver 
investimento também em resi-
dências rurais para as pessoas 
poderem morar. “As pessoas 
saíram do campo para João 
Pessoa que, há 20 ou 30 anos, 
tinha duas ou três comunida-
des e hoje tem quase cem. A 
periferia cresceu muito por-
que elas saíram do interior e 
vieram para cá em busca de 
trabalho e renda. É preciso que 
haja emprego e o mais fácil é 
no campo. 

Qualificação
Para as famílias que fica-

ram sem auxílio e para quem 
busca uma colocação no mer-
cado de trabalho a orientação 
é ter qualificação. “Os que ti-
nham emprego e perderam 
devem correr em busca de um 
novo. As pessoas têm que bus-
car qualificação, porque existe 
emprego, mas não existem pes-
soas qualificadas para ocupar 
esses empregos”, constatou 
Bernardino. 

Por falta de qualificação, 
ele relatou que é comum as 
empresas terem vagas, mas 
ao analisar os currículos, ne-
nhum atende porque as pes-
soas não estão preparadas. 
“São desqualificadas, não bus-
cam qualificação e, por isso, 
não buscam o emprego. Mas, 
não pode desanimar. É preciso 
se qualificar”.

O estado tem uma 
estatística muito 

desfavorável porque tem 
mais gente no Bolsa 
Família do que com 

carteira assinada. Então, 
isso é prova de uma 

fragilidade na economia 
que precisa ser 
trabalhada 

Rafael Bernardino
Economista
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A dona de casa Sandra Felinto 
perdeu o benefício e voltou a 

vender bolos para ajudar 
nas despesas 

Especialista destaca 
importância de gerar 
investimentos no setor 
produtivo para criar 
empregos no estado

Fim do auxílio 
emergencial 
preocupa 
paraibanos
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Este é o primeiro aumento do ano anunciado pela empresa e representa alta de 15 centavos no valor do litro nas refinarias

Os proprietários de 
veículos com final de pla-
ca 1 no Estado da Paraíba 
deverão efetuar o paga-
mento do Imposto Sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) até 
o dia 29 de janeiro, como 
forma de evitar acréscimos 
de juros e multa, por ser o 
último dia útil do mês.  Essa 
é também a data limite para 
a entrega da comprovação 
dos documentos dos que 
solicitaram a isenção do 
tributo da placa final 1, no 
ano passado. Eles precisa-
rão fazer o envio da docu-
mentação, via e-mail, para 
o endereço gerência.itcd.
ipva@sefaz.pb.gov.br

 Para aqueles que vão 
pagar o IPVA com placa fi-
nal 1 são três opções de 
pagamento do tributo. A 

primeira é a cota única com 
desconto de 10% à vista. 
A segunda opção é o pa-
gamento em três parcelas, 
mas sem desconto, sendo 
a primeira com vencimen-
to até o dia 29 deste mês. 
A terceira opção é o pa-
gamento total do IPVA no 
dia 31 de março, também 
sem o desconto de 10%. A 
Sefaz-PB contabiliza, em 
seus lançamentos, 76.837 
veículos, com final placa 1 
em 2021.

Impressão dos boletos 
Os boletos do IPVA/li-

cenciamento deverão ser 
impressos por meio da 
internet. Eles estarão dis-
ponibilizados no portal da 
Sefaz (www.sefaz.pb.gov.
br) e  do Detran-PB (www.
detran.pb.gov.br). O boleto 
poderá ser impresso, pre-
ferencialmente, em uma 
repartição fiscal (Centros 
de Atendimento ao Cida-
dão ou nas Unidades de 
Atendimento ao Cidadão) 
ou então nas unidades do 
Detran-PB. O pagamento 
deve ser efetuado nas agên-
cias bancárias ou no servi-
ço de autoatendimento dos 
bancos; nas lotéricas; ou 

de forma mais prática no 
mobile banking – aplica-
tivo disponível pelos ban-
cos para aparelhos móveis 
como smartphones.

Ficha de Compensação
A Sefaz-PB ampliou os 

locais para pagamento do 
IPVA, caso o contribuinte 
escolha, no ato da impres-
são, a opção ‘Ficha de Com-
pensação’. Com ela, o con-
tribuinte poderá pagar o 
tributo em casas lotéricas, 
correspondentes bancários 
e em toda a rede bancária. 
Se a opção permanecer no 
Documento de Arrecada-
ção (DAR), o pagamento 
fica restrito ao Banco do 
Brasil.

 O boleto emitido por 
Ficha de Compensação 
necessita de até 60 minu-
tos para ser registrado no 
sistema de pagamentos da 
rede bancária. Ou seja, se 
o pagamento for realizado 
na mesma data de impres-
são, em virtude das nor-
mas recentes da Federação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban), os contribuintes 
vão precisar esperar esse 
tempo antes de efetuar o 
pagamento.

O preço médio do litro 
da gasolina vendida pela Pe-
trobras em suas refinarias 
vai passar de R$ 1,84 para R$ 
1,98, o que representa uma 
alta de 7,6% (R$ 0,15, em mé-
dia). Esse foi o primeiro au-
mento do ano. O último acon-
teceu no dia 29 de dezembro.

"Os preços praticados 
pela Petrobras têm como re-
ferência os preços de pari-
dade de importação e, desta 
maneira, acompanham as 
variações do valor do produ-
to no mercado internacional 
e da taxa de câmbio, para 
cima e para baixo", infor-
mou a empresa por meio de 
sua assessoria de impren-
sa, acrescentando que, em 
2020, o preço médio da ga-
solina em suas refinarias 
atingiu mínimo de R$ 0,91 
por litro.

A empresa tem sido 
criticada por um grupo de 
concorrentes reunidos na 
Associação Brasileira de Im-
portadores de Combustíveis 
(Abicom), que recorreu ao 
Cade acusando a Petrobras 
de praticar valores abaixo 
da paridade internacional 
e, com isso, impedir a com-
petição no mercado interno.

Segundo o presidente 
da entidade, Sérgio Araú-
jo, mesmo com o aumento 
anunciado ontem o preço 
da estatal ainda não está em 
linha com o de importação.

A Petrobras, porém, 
além de argumentar que pra-
tica a política de paridade, 
disse também em nota que 
o preço da gasolina vendida 
na bomba do posto reven-
dedor é diferente do valor 
cobrado em suas refinarias. 
"Até chegar ao consumidor 
são acrescidos tributos fe-
derais e estaduais, custos 
para aquisição e mistura 
obrigatória de biocombus-
tíveis pelas distribuidoras, 
além das margens brutas 
das companhias distribui-
doras e dos próprios postos 
revendedores de combustí-
veis", destacou.

A empresa afirmou ain-
da que a participação dos 
preços de realização da Pe-
trobras na composição de 
preços ao consumidor de 
gasolina caiu de 31% para 
29%. Para isso, utilizou da-
dos divulgados pelo Global 
Petrol Prices.

Fernanda Nunes 
Agência Estado

Petrobras reajusta hoje o 
preço da gasolina em 7,6%
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1 29 de janeiro 26 de fevereiro 31 de março
2 26 de fevereiro 31 de março 30 de abril
3 31 de março 30 de abril 31 de maio
4 30 de abril 1 de maio 30 de junho
5 29 de maio 30 de junho 30 de julho
6 30 de junho 30 de julho 31 de agosto
7 30 de julho 31 de agosto 30 de setembro
8 30 de agosto 30 de setembro 29 de outubro
9 30 de setembro 29 de outubro 30 de novembro
0 29 de outubro 30 de novembro 29 de dezembro

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO IPVA 2021. FINAL DE PLACA

3ª parcela ou Cota 
única sem  redução

1ª parcela ou cota única à 
vista com redução de 10%

2ª parcela

Empresa justifica que 
preço praticado nas 
bombas é diferente 

do valor cobrado nas 
refinarias

Até chegar ao consumidor final, o preço da gasolina ainda sofre acréscimo de tributos federais e estaduais

Foto: Evandro Pereira

Pagamento do IPVA sem juros segue até dia 29

Isenção 
As pessoas portado-

ras de deficiência física 
(com base no novo decre-
to 40.959/2020 da Porta-
ria n° 176/2020), além da 
visual, mental ou autista; 
taxistas; veículos cadas-
trados no Ministério do 
Turismo na qualidade de 
transporte turístico; moto-
fretistas e de motoboys (até 
150 cilindradas de placa 
final 1), que pediram, no 
ano passado, a isenção do 
IPVA, precisarão enviar a 
documentação via e-mail 
até o dia 29 de janeiro para 
comprovar a isenção e go-

zar do benefício este ano. 
Neste mesmo dia, essas ca-
tegorias já podem requerer 
a isenção de 2022.

Documentação
Para o cidadão realizar 

a comprovação via e-mail, 
é preciso anexar os docu-
mentos solicitados, em for-
mato de PDF, e enviar para 
o e-mail (gerencia.itcd.
ipva@sefaz.pb.gov.br). Os 
documentos que precisam 
ser enviados são: docu-
mento do veículo; carteira 
de habilitação; comprovan-
te de residência; e o laudo 
médico ou a autorização de 

compra do ICMS. 
Em 2021, mais de 431 

mil veículos (28% do total) 
ficarão isentos do IPVA na 
Paraíba devido ao tempo 
de fabricação acima de 15 
anos. Segundo dados da Se-
faz, os veículos com ano de 
fabricação até 2005 ficarão 
isentos de pagamento do 
IPVA neste próximo ano.

 É importante lembrar 
que esses veículos isentos 
deverão pagar as demais 
taxas que envolvem o em-
placamento, como seguro 
obrigatório (DPVat), licen-
ciamento do Detran-PB e a 
Taxa de Bombeiro.

Os microempreende-
dores individuais (MEIs) 
de todo o Brasil podem rea-
lizar a Declaração Anual do 
Simples Nacional (DASN-
SIMEI) referente a 2020. 
Como ocorre todo ano, o 
prazo para a entrega do do-
cumento começa no mês 
de janeiro, se estendendo 
até o dia 31 de maio. O en-
vio da declaração anual é 
obrigatório, ficando sujei-
to ao pagamento de multa 
o empreendedor que não 
cumprir com esse requisito 
da categoria.

Precisam realizar a 

declaração anual de 2020 
todos os microempreen-
dedores individuais que 
possuíam cadastro ativo ou 
que se formalizaram como 
MEI em qualquer mês do 
ano passado, inclusive 
aqueles que não tiveram 
faturamento em 2020. Em-
presários que encerraram 
seu cadastro de MEI no ano 
passado também precisam 
entregar a declaração. 

Para realizar o proce-
dimento, o MEI deve es-
tar atento às mudanças no 
Portal do Empreendedor, 
que desde o dia quatro de 

dezembro foi integrado ao 
projeto do Portal gov.br, 
cujo objetivo é unificar os 
canais digitais do Governo 
Federal. Ao acessar o novo 
endereço (gov.br/mei), o 
empreendedor deve clicar 

no ícone “Já sou MEI”, sele-
cionar a opção “Declaração 
Anual de Faturamento” e 
seguir os passos apresen-
tados.

De acordo com a ana-
lista técnica do Sebrae 
Paraíba, Éricka Vascon-
celos, é importante que 
o microempreendedor 
individual entregue a de-
claração dentro do prazo 
estabelecido para evitar 
possíveis consequências 
decorrentes do atraso. “É 
importante observar esse 
prazo para o microem-
preendedor individual evi-

tar o pagamento de multa 
por atraso e para que ele 
possa continuar acessando 
os benefícios da categoria”, 
explicou.

Excedente de fatura-
mento - Se o empresário 
MEI, no ano de 2020, ul-
trapassou o seu limite de 
faturamento em até 20%, 
ele já deve transmitir a 
Declaração Anual do MEI 
durante o mês de janeiro, 
recolher o valor da multa 
do excedente, gerada na 
transmissão da declaração, 
e procurar um contador 
para proceder com a mi-

gração para microempresa, 
evitando, assim, recolhi-
mentos retroativos.

Em caso de dúvidas so-
bre a Declaração Anual do 
MEI, os empreendedores 
podem entrar em conta-
to com o Sebrae Paraíba 
através da Central de Re-
lacionamento e do What-
sApp, ambos com número 
0800 570 0800. A insti-
tuição também conta com 
atendimento presencial 
nas agências espalhadas 
pelo estado e através do 
site http://www.sebraepb.
com.br/.

MEIs devem fazer declaração de rendimentos

Envio da declaração 
é obrigatório e pode 
ocasionar multa ao 

empreendedor que não 
cumprir o prazo

Os boletos deverão ser 
impressos pela internet 
e pagos nas agências 
bancárias, lotéricas ou 

no mobile banking 



Diversidade

Instituição irá realizar em 2021 ações culturais em comemoração ao aniversário de nascimento do romancista paraibano
O Governo do Estado, 

por meio da Fundação Es-
paço Cultural da Paraíba 
(Funesc), lançou, ontem, du-
rante o programa semanal 
‘Conversa com o governa-
dor’, transmitido em cadeia 
estadual pela Rádio Tabaja-
ra, a programação especial 
de 2021 da instituição que 
irá realizar ações culturais 
em homenagem ao aniver-
sário de nascimento do ro-
mancista paraibano José 
Lins do Rêgo.

A programação irá 
abordar uma linguagem 
artística e uma obra do 
homenageado a cada mês, 
iniciando em janeiro com 
um painel que destacará a 
obra “Doidinho”, numa ação 
coordenada pelo Museu 
José Lins, que fica no Espa-
ço Cultural e que irá pro-
mover um tour virtual pelo 
espaço e disponibilizar um 
material audiovisual sobre 
a vida e obra do romancista.

“Trata-se de uma das 

melhores expressões da 
literatura brasileira, um 
nome de destaque interna-
cional; os seus livros e seus 
romances continuam a ser 
traduzidos em vários idio-
mas e também é uma re-
ferência cultural da nossa 
história e merece sim que 
todos os esforços e ener-
gias sejam direcionados 
para celebrar uma data tão 
importante”, comentou o 
presidente da Funesc, Wal-
ter Galvão.

 Biografia
Natural de Pilar, José 

Lins do Rêgo nasceu em 3 de 
junho de 1901. Ele foi eleito 
membro da Academia Bra-
sileira de Letras e teve suas 
publicações traduzidas para 
diferentes idiomas. Dentre 
as obras escritas pelo parai-
bano estão Menino de En-
genho, Doidinho, Banguê, O 
Moleque Ricardo, Usina, Pu-
reza, Pedra Bonita, Riacho 
Doce, Água Mãe, Fogo Mor-
to, Eurídice e Cangaceiros.

Funesc vai homenagear o 
escritor José Lins do Rêgo
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

O Ministério Público Estadual, através da sua Comissão Permanente de Licitação torna público 
que se encontra aberto o processo licitatório, modalidade Tomada de Preço  nº 001/2021, tipo 
Menor Preço Global, sob o regime de Empreitada Por Preço Unitário. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia civil para  executar obra de reforma e ampliação 
de imóvel pertencente ao Poder Judiciário cedido ao Ministério Público do Estado da Paraíba para 
implantação da Promotoria de Justiça no Município de Itabaiana/PB, Estado da Paraíba, sito à 
Rua Zacarias Rodrigues Neto, s/n, Centro, Itabaiana/PB, conforme quantitativos e especificações 
constantes no Projeto Básico do Edital. A sessão pública será realizada dia 04/02/2021 às 09:00 
horas. LOCAL: Auditório “Proc. Edigardo Ferreira Soares”, Edifício Sede do Ministério Público da 
Paraíba-PGJ,  situado à Av. D. Pedro II, S/N , Centro, João Pessoa – PB. Acesso ao Edital no 
horário das 13:00 às 18:00 horas de segunda a quinta-feira, e, na sexta-feira de 07:00 às 12:00 
horas no endereço acima citado e/ou pela internet no site  www.mppb.mp.br. Outras informações 
pelo fone: (83) 2107 6073/2107 6064.

João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB 

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 063/2021 em João Pessoa, 13 de janeiro de 2021 – Prazo: 365 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional (Novo Bairro) Popular com 500 unidades habitacionais 
e Sistema de esgotamento sanitário composto de tanque séptico e filtro, Na (o) – Marcos Moura, 
Município: Santa Rita – UF: PB. Processo: 2020-003524/TEC/LI-7364.

COMPANHIA DE CIMENTO DA PARAÍBA – CCP – CNPJ/CPF N° 12.616.864/0002-00, torna público 
que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Opera-
ção n°2189/2020 em 29 de dezembrode 2020, Prazo: 1825 dias. Para fabricação e comercialização 
de clínquer e cimento Portland, com área construída de 48.571 m². Na FAZENDA CCP, KM 18,5. 
PB 044, ZONA RURAL – PITIMBU/PB – CEP 58.324-000. Processo: 2020-002692/TEC/LO-0617.
 
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A., CNPJ: 45.453.214/0036-
81 torna público que requereu a renovação da licença operacional 066/2020, à Secretaria de Meio 
Ambiente – SEMAN, a renovação da licença de operação através do processo 003192/2021 em 
14/01/2021, para a atividade principal de comércio atacadista de medicamentos em geral, produtos 
alimentícios e de higiene pessoal, localizada na rua Norma de Araújo Batista, 951, Sala C, Distrito 
Industrial, João Pessoa-PB.

VIA VAREJO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.041.260/1797-09, situada na Rua Eliseu Cesar, 69, 
Centro, João Pessoa/PB, torna público que requereu à SEMAM – SECRETARIA DO MEIO AMBIEN-
TE, a Licença de Operação (LO) para fins comerciais (varejista especializado em eletrodomésticos 
e equipamentos de áudio e vídeo).

Enquanto uma par-
te das mulheres discute o 
tabu e os mitos que per-
meiam a menstruação, 
com a possibilidade de 
se reconectarem com a 
essência feminina, outra 
parcela da população não 
tem acesso ao básico para 
manter a rotina mensal de 
higiene que o período exi-
ge, como um absorvente, 
por exemplo. Para muitas, 
o produto ainda é artigo 
de luxo. Um pacote com 30 
unidades custa, em média, 
R$16. Muitas vezes não 
é suficiente para o ciclo, 
então, é preciso comprar 
dois. São mais de R$ 30 
em um artigo de higiene 
básica. Um item.

Em 2014, a Organiza-
ção das Nações Unidas re-
conheceu que o direito das 
mulheres à higiene mens-
trual é uma questão de 
saúde pública e de direitos 
humanos. A ONU estima 
que uma em cada dez me-
ninas perdem aula quando 
estão nesse período. Você 
já pensou como é para uma 
garota, que vive em uma si-
tuação vulnerável, ir para 
a escola sem ter dinheiro 
para comprar a proteção 
íntima todos os meses?

Victória Dezembro 
refletiu tanto sobre o as-
sunto que decidiu criar o 
Projeto Luna assim que 
voltou ao Brasil após uma 
temporada de estudos em 
Florença, na Itália. “A pan-

demia acentuou a necessi-
dade das mulheres em si-
tuação de vulnerabilidade 
econômica a escolherem 
se compram comida ou 
gastam o pouco dinhei-
ro que têm com artigos 
de higiene menstrual. Foi 
aí que coloquei o Projeto 
Luna na rua”, afirma.

A essência do trabalho 
está na distribuição de kits 
que incluem, além dos ab-
sorventes, itens como cal-
cinhas, sabonetes, escovas 
e pastas de dente a meni-
nas e mulheres menos fa-
vorecidas. Até agora, já fo-
ram realizados três pilotos 
com a distribuição de 125 
kits desde setembro do 
ano passado em regiões da 
cidade de São Paulo como 
praça Olavo Bilac, estações 
Marechal Deodoro e Barra 
Funda do metrô, avenida 
Francisco Matarazzo, Via-
duto Antarctica, alameda 
Barão de Limeira e praça 
Brigadeiro Galvão. 

“Conseguimos aten-
der algumas áreas da ci-
dade de São Paulo, mas te-
nho certeza que, à medida 
em que o tema da pobreza 
menstrual começar a ser 
mais debatido, teremos 
condições de ampliar nos-
so alcance e inspirar ini-
ciativas em outros lugares. 
Também não fizemos ne-
nhum grande anúncio do 
Projeto e, ainda assim, o 
número de seguidores no 
Instagram, nossa principal 
ferramenta de divulgação, 
cresce rápido e de forma 
sustentável”, afirma.

Projeto distribui kits 
de higiene menstrual
Camila Tuchlinski
Agência Estado

Seguro

Caixa Econômica assume gestão dos 
recursos e pagamentos do Dpvat

A Caixa Econômica Fe-
deral começou a receber, 
ontem, as solicitações do 
Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Au-
tomotores de Via Terrestre 
(Dpvat). Inicialmente, os 
pedidos de indenização de-
verão ser feitos nas agên-
cias da Caixa e, em breve, o 
banco também disponibili-
zará o aplicativo Caixa Dp-
vat, tornando as operações 
100% digitais.

A Caixa assumiu on-
tem a gestão dos recursos 
e pagamentos do Dpvat, 
após contrato firmado na 
última sexta-feira (15) com 
a Superintendência de Se-
guros Privados (Susep), 
autarquia federal ligada 
ao Ministério da Economia 
que regula o mercado de 
seguros. 

A Caixa receberá os 
avisos de sinistros ocor-
ridos a partir do dia 1º de 
janeiro de 2021. Acidentes 
ocorridos até 31 de dezem-
bro do ano passado, inde-
pendentemente da data 
de aviso, permanecem sob 
responsabilidade da Segu-
radora Líder, até então ges-
tora do seguro.

De acordo com o pre-
sidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, todos os pa-
gamentos do seguro serão 

realizados “única e exclu-
sivamente” pelo aplicati-
vo Caixa Tem. “É o banco 
digital da Caixa, onde as 
contas são gratuitas e onde 
há uma grande pulveriza-
ção de todos os brasileiros 
nos lugares mais remotos, 
como já demonstramos 
pelo pagamento do auxílio 
emergencial, do saque ime-
diato emergencial do FGTS 
e do BEM”, disse.

Guimarães explicou 
que mais de 105 milhões de 
pessoas já têm a conta digi-
tal do banco e a estimativa 
é que em torno de 500 mil 
pessoas ao ano tenham de-
mandas do Dpvat. “A gran-
de maioria já deve ter conta 
no banco digital da Caixa, 
no Caixa Tem. E quem não 
tiver, nós abriremos a con-
ta de graça. Esse é um mo-
vimento muito importante 
para minimizar problemas, 
fraudes, em especial para 
pessoas mais humildes, eli-
minando os intermediado-
res”, explicou.

A solicitação é gratuita 
e pode ser feita tanto pela 
vítima quanto pelo bene-
ficiário. Após a entrega da 
documentação, a Caixa tem 
30 dias para análise e paga-
mento. Em caso de dúvidas, 
basta acessar a página do 
Dpvat no portal da Caixa. A 
partir de amanhã, o telefo-
ne 0800 726 0207 também 

estará disponível para aten-
der a população.

Regras
Não há nenhuma mu-

dança nas regras de inde-
nização. Criado pela Lei 
6.194/1974, o Dpvat inde-
niza vítimas de acidentes de 
trânsito, sejam motoristas, 
passageiros ou pedestres, 
brasileiros ou estrangeiros, 
independentemente da cul-
pa. A indenização é paga em 
casos de morte, invalidez 
permanente total ou par-
cial e para o reembolso de 
despesas médicas e hospi-
talares da rede privada por 
danos físicos causados por 
acidentes com veículos au-
tomotores de via terrestre 
ou por suas cargas. Estão 
enquadrados os aciden-
tes de trânsito envolvendo 
carros, motos, caminhões, 
caminhonetes, ônibus e tra-
tores (sujeitos ao licencia-
mento do Detran).

Nos casos de morte, o 
valor da indenização é de 
R$ 13,5 mil. Nos casos de 
invalidez permanente, o 
valor é de até R$ 13,5 mil, 
variando conforme a lesão 
da vítima. Já as despesas 
médicas e hospitalares são 
reembolsadas em até R$ 
2,7 mil, considerando os 
valores gastos pela vítima 
em seu tratamento. O pra-
zo para solicitação é de até 

três anos da data do óbito, 
ciência da invalidez ou do 
acidente, conforme o caso.

Dpvat em 2021
O seguro é pago anual-

mente por todos os proprie-
tários de veículos automoto-
res. Para este ano, entretanto, 
o Conselho Nacional de Segu-
ros Privados (CNSP) aprovou 
prêmio zero para o Dpvat, 
ou seja, ele não será cobrado 
dos consumidores.

De acordo com a Susep, 
isto só foi possível porque 
há um excedente de recur-
sos, pago pelos proprietá-
rios de veículos no passado, 
que hoje gira em torno de 
R$ 4,3 bilhões. Se não fosse 
realizada a devolução dos 
recursos os prêmios do se-
guro Dpvat variariam entre 
R$ 11,27 (DF) a R$ 86,67 
(RO), para veículos de pas-
seio, e entre R$ 87,14 (SP) e 
R$ 696,41 (RR), para motos, 
dependendo do estado no 
qual o veículo foi licenciado.

“Com certeza teremos 
recursos para todo ano. É 
uma redução financeira sig-
nificativa para todos os con-
tribuintes do país”, disse a 
superintendente da Susep, 
Solange Vieira. Segundo ela, 
ainda no primeiro semestre 
deste ano o governo deve 
encaminhar um projeto ao 
Congresso para discutir uma 
nova política para o Dpvat.

Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Inicialmente, os pedidos de indenização deverão 
ser feitos nas agências da Caixa e, em breve, o 
banco também disponibilizará o aplicativo Caixa 
Dpvat, tornando as operações 100% digitais
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Voltar é uma forma de  
renascer. Ninguém se 

perde na volta.

Jose Américo de Almeida

E O BOTAFOGO carioca hein?! O 
Glorioso é o lanterna do Brasilei-
rão e já carimbou a sua passagem 
para a série B no próximo ano.

TAMBÉM o Cruzeiro de Belo Ho-
rizonte, um dos mais tradicionais 
times do futebol brasileiro, deu 
adeus as suas chances de retornar 
à série A e vai permanecer na se-
gunda divisão.

AINDA sobre futebol: o Fuminen-
se não tenciona vender o passe 
do Sobrenatural de Almeida que 
tem sido decisivo em suas vitórias.

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!19

Amanda Gaud 
(foto), Ana Carla 
Cruz, Ana Maria 
Ferreira Nóbrega, 
Ana Michele Freire 
de Araújo, Neto, Be-

nira Pereira, Bruno Bandeira, Bruno 
de Andrade, Denise 
Lima, Edineide 
Amorim, Eduardo 
Falcão, Giovanni 
Lombardi (foto), 
Érico Dutra Sátiro 
Fernandes, Eunildes 
Ayres, Francisco 
Marto, Germano 
Maria Barros, Júnior Flor Medeiros, 
Lourdes Santos, Márcia Amorim, 
Maria da Penha Batista Sousa, Maria 

Tereza Sales de 
Lima, Lae Trindade 
(foto), Olindina Ba-
tista, Ramon Brito, 
Robson Marcelo 
Muniz, Simone 
Cartaxo Rangel 
e Walmir Onofre 
Honório. 

QUEM está em João 
Pessoa, a passeio, é a 

jornalista SUZANA ALCÂN-
TARA que teve passagem 

brilhante pelos quadros 
da TV Correio e hoje está 
radicada em Miami onde 

comanda programa de 
TV destinado à grande 

colônia latina nos Estados 
Unidos. Revê a família, os 

amigos, toma algumas 
providências e depois 

retorna aos EUA.

Vacina à brasileira

Em todos os países do mundo, a che-
gada da vacina contra o coronavírus é 
saudada com extraordinário entusias-
mo. Pessoas vibram, dançam nas ruas 
e comemoram o grande passo da ciên-
cia em favor da humanidade. Enquanto 
isso, aqui no Brasil o assunto é tratado 
como “jogada de marketing”, como ob-
jeto de disputa política e o próprio pre-
sidente da República anuncia que não 
irá se vacinar, estimulando o povo a fa-
zer o mesmo.

Tiro ao alvo
 
É crescente o número de alunos 
na Escola de Tiro de João Pessoa, 
especialmente mulheres que 
encontraram na atividade, além 
de uma forma de se defender da 
violência urbana que provoca 
tantas vítimas, uma terapia para 
“descarregar o estresse”. A com-
pra de armas também “disparou” 
em João Pessoa, segundo fontes 
da Secretaria de Segurança Pú-
blica.

Surgem primeiros interessados
A empresa Hera Bank 
Pagamentos S/A e a A.G. 
Hotéis e Turismo S/A já 
apresentaram nos autos 
do processo a intenção 
para aquisição do Hotel 
Tambaú cujo leilão está 
marcado para acontecer 
no dia 4 de fevereiro no 
Juízo de Direito da 44ª 

Vara Empresarial do Rio 
de Janeiro A primeira é 
de Goiania (GO) e a se-
gunda de Natal, no Rio 
Grande do Norte. Existe, 
ainda, uma outra empre-
sa de João Pessoa, cujo 
nome não foi divulgada 
porque os responsáveis 
estão evitando publici-

dade “por questões estra-
tégicas”. O lance mínimo 
será de 40 milhões com 
entrada de R$ 10 milhões 
e o restante em 80 par-
celas mensais corrigidas. 
Há, ainda um depósito de 
R$ 200 mil para a empre-
sa que desejar participar 
do pregão.

Leilão do Hotel Tambaú

Desafio
O primeiro grande desafio a ser 
enfrentado pelo desembargador 
Saulo Benevides, ao assumir a 
presidência do Tribunal de Justiça 
da Paraíba será resgatar o Palácio 
da Justiça, a sede oficial do órgão 
que está fechado há quase três 
anos, sepultando um século de 
história que estão guardadas em 
suas paredes. E os restos mortais 
do presidente Epitácio Pessoa, que 
jazem no subsolo do prédio, estão 
duplamente sepultados.  
A posse acontecerá dia 1º de feve-
reiro, às 16h, de forma virtual por 
conta da pandemia, transmitida 
pelo canal do TJPB no YouTube. 

Prédio do antigo jornal 
O Norte é invadido 

Um dos mais emblemáticos endere-
ços da cidade, na avenida Pedro II, a 
antiga sede do jornal O Norte, que 
escreveu boa parte da história da 
Paraíba e que pertencia aos  Diários 
Associado em João Pessoa, foi inva-
dido pelos sem teto que já inicia-
ram até obras no seu jardim, com 
tijolo e cimento, desfigurando a sua 
fachada e depreciando o seu valor 
histórico. São várias famílias que se 
estabeleceram no local sob o olhar 
complacente dos poderes públicos 
que não lhe exigem, sequer, um 
alvará de construção.

Está mais do que em tempo de 
se promover uma campanha em 
favor da praia do Seixas, ponto 
mais oriental da América do Sul, 
conhecido em todo o mundo, 
que permanece abandonado 
e esquecido pelos poderes 
públicos, com invasões de áreas, 
construções irregulares e abso-
luto desprezo pela sua impor-
tância como ponto de atração 
turística.

Confiança
 
Do médico Ítalo Kumamoto, di-
retor do Hospital Memorial São 
Francisco, um dos mais expe-
rientes e conceituados cardiolo-
gistas da Paraíba:
- As vacinas estão chegando. 
Confiemos na Anvisa, confie-
mos na ciência. Vamos respeitar 
a sequência das prioridades e, 
enquanto isso, usem máscaras 
e lavem bem as mãos. Com o 
apoio de todos, vamos sair des-
sa pandemia”.

Guerra é guerra
 
Na guerra pela audiência 
local, a TV Correio contra-
tou Nilvan Ferreira, que 
obteve 160 mil votos nas 
eleições, para assumir o 
programa Correio Verda-
de, principal atração da 
emissora, e confrontar 
com Samuka Duarte, que 
agora está na TV Arapuan. 
A briga vai ser boa!

Depois de passar por todos 
os jornais de João Pessoa - O 
Momento, O Norte e Correio - a 
coluna Abelardo Jurema chega 
hoje às páginas de A União, 
a maior escola do jornalismo 
paraibano, berço dos mestres 
da Imprensa tabajara, no auge 
da  maturidade que lhe impõe 
os seus 45 anos de existência. 
O entusiasmo é o mesmo e o 
compromisso continua.

Ponto final
 
A Anvisa, órgão do Governo 
Federal, a maior autoridade 
em saúde pública do País, 
reafirmou domingo, ao apro-
var a vacina, que não existe 
tratamento precoce contra a 
Covid-19, desautorizando o uso 
da cloroquina e da azitromicina 
no combate à doença. E agora, 
Arnaldo?

Melhoramentos
O Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano recebeu melhoramentos, 
nova pintura, novos equipamentos 
e teve duplicada a velocidade do 
seu wifi. Aplausos ao presidente 
Ramalho Leite.

CURTINDO o verão em 
Areia Vermelha, que 
se apresenta lindo, de 
águas tépidas e sol 
generoso, JULIANA  E 
ELIANE CARLOS FREIRE, 
mãe e filha sempre 
sintonizadas no amor e 
no carinho, em todos os 
momentos.

Aniversariando
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Diário Oficial do Estado publica as diretrizes para os clubes buscarem a verba proveniente do programa

O Programa Paraíba Es-
porte Total, gerenciado pela Se-
cretaria de Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) do Governo do 
Estado, teve seu edital para o 
ano de 2021 publicado dentro 
da edição do Diário Oficial no 
último sábado (16). No docu-
mento - disponibilizado através 
do QR Code  nessa matéria -, 
estão definidas as regras para 
que os clubes da Primeira Di-
visão do Futebol profissional 
do estado acessem os recursos 
governamentais, assim também 
como entidades de outros es-
portes que tenham represen-
tação nacional ou internacio-
nal dentro do âmbito de suas 
modalidades. Para esse ano, o 
programa disponibilizou mais 
uma vez recursos na ordem de 
R$ 4 milhões, deste valor 75% 
é destinado para os clubes de 
futebol e os outros 25% para as 
demais agremiações esportivas.

Para ter acesso aos recur-
sos, as entidades esportivas pre-
cisam apresentar para a Sejel 
e a Comissão de Avaliação do 
Programa Paraíba Esporte Total 
(CAPET-PB), com até 30 dias 
de antecedência em relação às 
competições que irão disputar, 
um plano de aplicação dos va-
lores pleiteados junto ao pro-
grama. Esse projeto prevendo 
a forma como os recursos serão 

aplicados dentro das competi-
ções, podem determinar o uso 
dos valores para pagamento de 
pessoal ou aquisição de equipa-
mentos e materiais esportivos, 
por exemplo. O trâmite para 
apresentação dos projetos e fis-
calização de suas execuções será 
todo on-line, através de um sis-
tema fornecido pela Companhia 
de Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata), cuja chave de 
acesso será fornecida para cada 
agremiação pela Sejel no ato de 
inscrição dos planos.

No caso dos times de fute-
bol, que possuem a maior cota 
dos recursos, há uma divisão 
de percentual de acordo com 
as competições que as equipes 
irão disputar e em relação ao 
resultado do ano anterior no 
Campeonato Paraibano. Essa 
divisão está prevista no arti-
go 6º do Decreto de número 
40.345 de 8 de julho de 2020 
- link disponível através de  QR 
Code nessa matéria - que além 
dessas cotas, também regula-
menta outros aspectos da Lei de 
número 11.692 de 13 de maio 
de 2020 que é a responsável 
pela criação do programa.

Desse modo, Botafogo e 
Treze, por exemplo, terão até o 
dia 27 deste mês para darem 
entrada na documentação exi-
gida pelo programa - conforme 
previsto no decreto 40.345 de 
julho do ano passado - para te-
rem acesso aos recursos pre-

vistos para  Copa do Nordeste 
que equivalem a 9,1422% dos 
R$ 3 milhões previstos para as 
equipes de futebol - R$ 274.266 
mil para serem divididos entre os 
dois clubes -, pois a competição 
está prevista para começar no 
dia 27 de fevereiro. 

Já em relação ao Campeo-
nato Paraibano de Futebol, as 
equipes terão até o dia 15 de 
fevereiro para darem entrada 
em seus projetos de aplicação 
junto a Sejel para acessarem 
os valores a que tem direito 
também definidos pelo decre-
to governamental de julho do 
ano passado. No caso do Treze, 
campeão estadual em 2020, o 
time pode receber pela compe-
tição o montante de R$ 303.384 
mil - 10,1128% dos recursos 
- enquanto o Campinense, vice-
campeão terá direito à 8,4173% 
desse valor - R$ 252.519 mil. 

Enquanto isso, as demais 
equipes participantes da com-
petição (Atlético de Cajazeiras, 
Botafogo, Nacional de Patos, 
Perilima, São Paulo Crystal e 
Sousa) dividirão 44,5901% dos 
R$ 3 milhões destinados ao fu-
tebol paraibano pelo programa 
governamental, sendo assim, 
cada time terá para receber R$ 
222.950,5 mil pela sua partici-
pação no estadual. No entanto, 
ainda por conta das pendências 
oriundas do Gol de Placa, me-
diante as investigações da Ope-
ração Cartola, entre os clubes da 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Botafogo é o clube com direito a maior volume de recursos
Diante dessas divisões, mes-

mo tendo ficado de fora da Copa 
do Brasil e dividindo as cotas para 
os não finalistas do paraibano 
de 2020, o Botafogo, por ser o 
único representante do estado na 
Série C em 2021 será a equipe 
a receber a maior parte das co-
tas previstas no Paraíba Esporte 
Total tendo direito ao montante 
de R$ 762.766 mil. No entanto, 
assim como as outras equipes da 
primeira divisão estadual, com a 
exceção da Perilima, o clube só 
poderá receber todos esses re-
cursos se acertar suas pendências 

com o erário público até a data 
limite de inscrição dos planos de 
aplicação para cada uma das 
competições.

Em relação às outras mo-
dalidades que possuem equipes 
com representação nacional ou 
internacional como o Basquete 
Unifacisa que joga o NBB e o João 
Pessoa Espectros, atual campeão 
brasileiro de futebol americano, 
o processo também atenderá o 
mesmo prazo. 

Havendo para tal uma única 
divisão do valor total de R$ 1 mi-
lhão, do qual 25% serão divididos 

exclusivamente para as equipes 
que disputam a principal com-
petição nacional em seu esporte 
e os demais 75% para clubes e 
times considerados fomentadores 
de modalidades olímpicas e pa-
ralímpicas que também tenham 
representação nacional ou inter-
nacional. 

Essas agremiações terão 
também o mesmo prazo de até 
30 dias antes do começo de suas 
competições para apresentarem 
seus planos de aplicação dos 
recursos, conforme explicou Ros-
sini Freire, responsável dentro da 

Sejel pelo programa que já está 
apto para receber as inscrições 
dos clubes interessados e que 
estejam aptos com todas as suas 
obrigações legais prevista em lei.

“Nós já começamos a ser 
procurados por equipes como o 
Basquete Unifacisa que como já 
está competindo pelo NBB, só 
poderá se inscrever para a pró-
xima temporada da Liga. Além 
deles, clubes de futebol como o 
Botafogo já estão trabalhando 
para corrigir suas pendências em 
tempo hábil para a entrega da 
documentação dentro do prazo 

de até 30 dias para o começo de 
suas competições. No entanto, 
vale ressaltar que esse é o prazo 
limite e que não impede que um 
clube que tenha uma competição 
prevista para ocorrer em um prazo 
maior possa já encaminhar seus 
documentos com antecedência e 
já garantir os recursos, pois essa 
divisão, no caso das equipes en-
quadradas dentro do fomento ao 
esporte ainda terão seus projetos 
avaliados e os recursos divididos 
pelo CAPET-PB diante da deman-
da de clubes que irão se inscrever 
no programa”, explicou. 

Paraíba Esporte Total 
TERá R$ 4 miLHõES NA TEmPoRADA

Através do QR Code acesse o 
decreto que regulamenta a 
lei  do Paraíba Esporte Total

Através do QR Code acima, 
acesse o Diário Oficial que 
regulamenta as inscrições

Foto: Divulgação/Campinense

O Campinense terá direito a recursos 
nas participações do Campeonato 

Paraibano, Copa do Brasil e  
Campeonato Brasileiro da Série D

Paraibano 2021
Dirigentes dos clubes fazem avaliação do Campeonato 
Paraibano de 2021, que vai começar no dia 17 de 
março e terá apenas oito clubes. Página 22
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primeira divisão estadual, ape-
nas a Perilima está habilitada 
para receber esses recursos, no 
momento. Além dessas compe-
tições acima citadas, o programa 
também disponibiliza recursos 
para as equipes participantes 
nas Série C e D - R$ 402.693 mil 
(para o Botafogo)  e R$ 141.948 
mil (dividido entre Campinen-
se, Sousa e Treze), respectiva-
mente - e na Copa do Brasil - R$ 
287.487 mil do total (dividido 
entre Campinense e Treze).
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Nenhuma grande surpresa
Apesar de bem diferente do 

Campeonato Paraibano de 2020, o 
Estadual deste ano teve as mudanças 
que nós já esperávamos. Depois da 
ameaça de não participarem da com-
petição para receber os recursos do 
programa Esporte Total, os clubes fi-
nalmente sentaram para decidir pela 
competição, dentro de uma realida-
de bem mais perversa, em termos de 
datas, do que seria se não tivessem 
adiado tanto o conselho arbitral.

Já vínhamos alertando em nos-
sas colunas, que o Estatuto do Torce-
dor exige que a fórmula de disputa 
e a tabela do campeonato devem ser 
divulgados 60 dias antes do início das 
disputas. Mas, alguns dirigentes, e até 
parte da imprensa, achavam que com 
um jeitinho brasileiro, a competição 
começaria ainda em fevereiro, o que 
acabou não acontecendo. Respeitan-
do a lei, o campeonato agora só co-
meçará nos dias 17 ou 18 de março.

Diante deste atraso, não tinha 
mágica e a competição será a menor 
da história, um pouco  mais de 2 
meses e com dois clubes participan-
do apenas de 7 jogos. Com exceção 

das finais, não haverá jogos de ida e 
volta. O sorteio foi quem definiu os 
locais de algumas partidas e até a 
quantidade de jogos de cada equipe 
em casa. Os que tiveram mais sorte, 
jogarão 4 vezes em casa e apenas 
3 fora, na primeira fase. Um outro 
detalhe interessante é que um clube 
que ficar até na sexta posição na fase 
de classificação, quando todas as 
equipes se enfrentarão entre si, po-
derá ser campeã. Só que neste caso 
jogará o máximo de partidas possí-
veis, 11, enquanto que as equipes 
que ficarem entre as duas primeiras 
colocações na fase inicial, poderá ser 
campeã com apenas 10 jogos.

Outra novidade interessante 
é que com exceção dos jogos para 
decidir quem serão os dois últimos 
semifinalistas do campeonato e no 
primeiro jogo da decisão do título, 
todas as partidas serão disputadas 
no meio de semana, para não ter 
choques com a Copa do Nordes-
te. Ainda bem que os jogos serão 
sem público, ou o prejuízo para os 
clubes seria grande, sem jogos nos 
finais de semana. Isto é fruto da 

demora para iniciar a competição, 
provocada pela decisão de pres-
sionar o Governo, que acabou não 
dando em nada.

Contratações
Treze e Botafogo estão sain-

do na frente dos concorrentes na 
formação do elenco para a tempo-
rada. Os dois clubes são os únicos 
a anunciarem a contratação de 
jogadores e comissão técnica. Entre 
os demais, apenas o Atlético definiu 
o técnico que vai dirigir a equipe no 
Paraibano.

O planejamento antecipado 
tem algumas vantagens, porque 
pega o mercado menos aquecido e 
uma quantidade maior de jogado-
res disponíveis. Quem chegar por 
último terá mais dificuldades. Mas, 
independentemente desta demora 
da maioria dos clubes em formar 
seus elencos, eu particularmente 
não acredito em times com muita 
qualidade. A razão para pensar 
assim é óbvia. Os clubes altamente 
endividados e sem a renda dos jo-
gos, não têm capacidade de investir 

muito na contratação de jogadores 
mais qualificados e com melhores 
salários. 

Brasileirão
Quem diria, hein, o favorito São 

Paulo parece que cansou de correr 
na frente e agora vem colecionando 
tropeços e vendo os adversários co-
larem pressão na disputa pelo título 
brasileiro de 2020. A rodada do fim 
de semana foi péssima para os trico-
lores do Morumbi. Além de perder 
pontos preciosos contra o Athletico 
Paranaense, o São Paulo viu a vitória 
do Inter e do Atlético, adversários 
diretos na luta para ser campeão. 
Se ficou ruim para o São Paulo, não 
podemos dizer o mesmo em rela-
ção a competição, que começa a ser 
disputada ponto a ponto nesta reta 
final. São Paulo, Internacional, Atlé-
tico e Flamengo têm chances de ser 
campeões, e a partir de agora, todos 
os jogos desses clubes serão decisi-
vos. Emoção é o que não vai faltar 
nas próximas rodadas do Brasileirão. 
Não vai faltar motivos para tomar 
aquela geladinha ligado na TV.

Presidente do Sousa comenta a tabela de jogos do Campeonato Paraibano 2021 e prevê muitas dificuldades

Após a definição a res-
peito do Campeonato Parai-
bano de 2021, fato ocorrido 
na última sexta-feira, os di-
rigentes dos clubes pare-
cem estar satisfeitos com a 
competição que está por vir, 
porém são quase unânimes 
em dizer que este não será 
o campeonato que deseja-
riam, e sim o possível na 
atual situação de pandemia 
e aperto no calendário, com 
poucas datas para a realiza-
ção das competições esta-
duais e poucos recursos dos 
clubes para suportar uma 
competição longa.

Com uma tabela enxuta 
e sem jogos de ida e volta, 
alguns clubes foram bene-
ficiados nos sorteios e vão 
disputar 4 jogos em casa e 
3 fora, na primeira fase do 
campeonato. Um deles é o 
Sousa, que além disso, terá 
a oportunidade de enfrentar 
o trio de ferro (Treze, Cam-
pinense e Botafogo) no Es-
tádio Marizão. Diferente do 
que acha a maioria dos di-
rigentes e torcedores, o pre-
sidente do Sousa, Adeone 
Abrantes, não vê tanta van-
tagem assim nesses jogos no 
Marizão.

“É verdade que vou ter 
mais jogos em casa, mas vou 
enfrentar 4 campeõs parai-
banos, não serão jogos fá-
ceis. Botafogo, Treze, Campi-
nense e Nacional são clubes 
muito difíceis de serem ven-
cidos, jogando onde jogar. Eu 
preferia pegar apenas uns 
dois favoritos no máximo e 
outros dois com menos peso 
para ter mais chance de vi-
tória. Vou começar o plane-
jamento agora, com cuidado 
para buscar a classificação 
às semifinais”, afirmou.

O Botafogo é um dos 4 
clubes que saíram mais preju-
dicados no sorteio, já que jo-
gará 3 vezes em casa e 4 vezes 
fora de João Pessoa. Porém, o 
presidente do Alvinegro da 
estrela vermelha, Alexandre 

Cavalcanti, não analisa isso 
como um grande problema.

“Claro que a fórmula en-
contrada não é a ideal, mas 
é a possível diante das cir-
cunstâncias. Será um cam-
peonato enxuto, mas justo. 
O ideal é que tivesse mais 
jogos. Agora é o Botafogo 
seguir o seu planejamen-
to para que dê tudo certo e 
possa voltar a ser campeão 
outra vez”, disse.

Nunca um Campeonato 

Paraibano foi tão pequeno. 
Os dois últimos colocados 
da fase inicial só disputarão 
7 jogos e o último colocado 
será rebaixado. O campeão 
fará 10 jogos, se for um dos 
dois primeiros colocados da 
fase inicial, e 11 partidas se 
tiver de disputar ainda uma 
das duas vagas para as semi-
finais.

“Nós lamentamos tão 
poucos jogos no nosso cam-
peonato estadual. O São 
Paulo queria mais, porém a 
maioria optou por esta for-
ma, que eu também consi-
dero boa, e foi interessante 
porque tudo ocorreu num 
clima de muita cordialida-
de. Vamos esperar que o 
Governo Estadual libere os 
recursos, chegue junto, para 
que possamos fazer uma 
boa campanha e represen-
tar bem a cidade de Cruz do 
Espírito Santo”, acrescentou 
o presidente do São Paulo 

Crystal, Múcio Fernandes.
Campinense e Treze 

têm opiniões diferentes em 
relação ao tamanho da com-
petição, mas pregam a união 
e torcem para que daqui 
para lá já esteja autorizada a 
participação dos torcedores 
nos jogos.

“Essa não é a fórmula 
de disputa que o Campinen-
se queria. Mas não tivemos 
muito tempo para discutir o 
assunto. Vamos nos reunir 
com o Treze para tentarmos 
dividir despesas e receitas de 
forma igual, apesar do man-
do de campo ser nosso. Va-
mos também tentar junto ao 
prefeito de Campina Grande, 
todo o empenho para que 
seja permitida a entrada do 
torcedor no estádio, já que a 
vacina está chegando”, disse 
Phelipe Cordeiro, presidente 
do rubro-negro.

“O momento é dife-
rente. Se não tivéssemos a 

covid poderíamos começar 
antes a competição. Mas a 
solução é a que tínhamos no 
momento. O Treze é gran-
de e tem de pensar grande, 
passando por cima de todas 
as dificuldades. Já estamos 
colocando o nosso planeja-
mento em execução e vamos 
em busca do bicampeonato”, 
afirmou Walter Junior, pre-
sidente do Galo.

Nacional de Patos, Atlé-
tico e Perilima têm a mesma 
linha de pensamento dos de-
mais clubes, que este cam-
peonato será o melhor que 
podia ser feito, nas atuais 
condições, e partem agora 
para um planejamento e não 
querem ser apenas equipes 
coadjuvantes. “Está tudo 
bem esclarecido e a Perilima 
vai com força total. Eu espe-
ro um grande campeonato, 
apesar dos problemas”, con-
cluiu Carlos Eduardo, diri-
gente da Perilima.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Aldeone minimiza jogos com
os times grandes no Marizão

Foto: Divulgação/FPF

É verdade que vou ter 
mais jogos em casa, mas 

vou enfrentar 4 campeões 
paraibanos, não serão 
jogos fáceis. Botafogo, 
Treze e Campinense são 
clubes difíceis de serem 

vencidos 

Aldeone Abrantes durante o sorteio da tabela do Campeonato Paraibano em que tira o nome do Botafogo como adversário no Estádio Marizão, em Sousa

Botafogo renova
com goleiro Felipe

Um dos principais des-
taques do Botafogo na 
temporada de 2020 vai 
continuar no clube. O go-
leiro Felipe renovou con-
trato e tudo só foi possível, 
conforme o instagram do 
clube,  graças a ação dos 
sócios-contribuintes que 
abraçaram uma campa-
nha de marketing interna 
e fortaleceram o projeto 
do clube. Será o segundo 
ano de Felipe no Tricolor 
da Maravilha do Contor-
no. Jogador experiente, o 
jogador de 36 anos foi um 
dos pilares na manutenção 
do clube na Série C. 

Dudu Sales é novo
técnico do Atlético

Dudu Sales é o novo técni-
co do Atlético de Cajazei-
ras. O profissional de 40 
anos tem passagens pelo 
Prudentópolis e do Batel, 
ambos do Paraná. Ele já 
vem conversando com a 
diretoria sobre a formação 
do elenco para as disputas 
do Campeonato Paraibano 
de 2021, única competi-
ção confirmada, já que a 
equipe não teve sucesso no 
Brasileiro da Série D, sen-
do eliminado na primeira 
fase da competição e nem 
conseguiu, no Campeonato 
Paraibano de 2020, a vaga 
para a Série D deste ano.

Mais reforços são
anunciados no Belo

Novos reforços foram con-
firmados nesse final de 
semana pelo Botafogo 
como o atacante Thiago 
Santos, ex-Flamengo, o 
meio campista Esquerdi-
nha, o lateral Tsunami, o 
zagueiro William Macha-
do, o atacante Cesinha e 
o volante Pablo, além do 
atacante Ramon, este de 
22 anos, e que estava no 
CRB, de Alagoas. Ontem, 
houve a apresentação da 
nova comissão técnica do 
Botafogo, na Maravilha 
do Contorno, agora sob o 
comando de Marcelo Vilar.

Covid-19 atrapalha
Aberto da Austrália

As autoridades de saúde 
do estado de Victoria, na 
Austrália, revelaram nes-
sa segunda-feira o teste 
positivo de mais quatro 
pessoas que participariam 
do Aberto da Austrália, to-
das ligadas ao tênis, entre 
elas um atleta com nome 
preservado. Os quatro re-
sultados positivos foram de 
quem já está em Melbour-
ne para o primeiro Grand 
Slam do ano, entre os dias 
8 e 21 de fevereiro. Muitos 
jogadores estão sendo for-
çados a quarentena antes 
da competição para evitar 
uma proliferação do vírus.

Curtas

Falando de esportes Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br



Esportes

Argentino Patricio Loustau, que vai apitar Santos x Palmeiras no dia 30, já dirigiu vários jogos envolvendo clubes do Brasil

O árbitro da final da Copa 
Libertadores entre Palmeiras 
e Santos, em 30 de janeiro, 
no Maracanã, possui larga ex-
periência em partidas entre 
clubes brasileiros e teve um 
trabalho bastante chamativo 
no último sábado. O argenti-
no Patricio Loustau expulsou 
três jogadores em um perío-
do de apenas 10 minutos e 
ainda marcou dois pênaltis 
durante o triunfo do Vélez 
Sarsfield por 3 a 1 sobre o Ro-
sario Central, pela Copa Diego 
Maradona, em San Juan.

Loustau, de 45 anos, terá 
os também argentinos Eze-
quiel Brailovsky e Diego Bonfá 
como seus assistentes no Ma-
racanã a partir das 17 horas 
do dia 30. E Mauro Vigliano 
será o responsável pelo VAR.

Antes de ter a sua escala-
ção definida para a primeira 
final internacional da sua car-
reira, Loustau marcou dois 
pênaltis para o Vélez, no últi-
mo sábado, aos 8 minutos do 
primeiro tempo e aos 33 do 
segundo, o que provocou pro-
testos de Kily González, técni-
co do Rosario, ao fim do jogo.

Mas o que mais chamou 
a atenção foram três cartões 
vermelhos aplicados, dos 33 
aos 43 minutos do segundo 
tempo. Aos 33, Bottinelli, do 
Rosario, recebeu o segundo 
amarelo por tocar a bola com 
a mão na grande área, no se-
gundo pênalti do jogo para o 
Vélez. Aos 39, aplicou o ver-
melho em Pablo Galdames, do 
Vélez, por falta em Vecchio. Já 
a última expulsão foi de Da-
mian Martínez, do Rosario, 
que derrubou Lucas Orellano.

Loustau nasceu na cida-
de de Lomas de Zamora, na 
província de Buenos Aires, e 
chegou a passar pelas divi-
sões de base do Racing, como 
zagueiro. Começou a apitar 

Leandro Silveira
Agência Estado

Juiz da final da Libertadores
tem histórico com brasileiros
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profissionalmente em 2000, 
tendo estreado na primeira 
divisão da argentina em 2009.

Experiência 
Nesta edição da Liberta-

dores, Loustau já havia apita-
do uma partida entre clubes 
brasileiros, o triunfo do Grê-
mio por 1 a 0 sobre o Interna-
cional, no Beira-Rio, pela fase 
de grupos.

E apitar confrontos entre 
clubes brasileiros é bastante 
comum na sua carreira. Fo-
ram 3 apenas na Libertadores 

de 2019, sendo uma delas no 
Maracanã: trabalhou nos 5 a 0 
do Flamengo sobre o Grêmio 
nas semifinais. Além disso, foi 
o juiz do empate por 1 a 1 do 
time carioca com o Interna-
cional nas quartas de final e, 
nessa mesma fase, no triunfo 
do Palmeiras por 1 a 0 sobre 
o Grêmio. Antes na fase de 
grupos, expulsou Gabigol na 
derrota do Flamengo para o 
Peñarol, também no palco da 
final da Libertadores.

Em 2017, Loustau esteve 
presente em dois jogos por 

torneios internacionais entre 
brasileiros. Grêmio 1 x 0 Bota-
fogo, pelas quartas de final da 
Libertadores, e Flamengo 3 x 
3 Fluminense, pelas quartas 
de final da Copa Sul-America-
na, no Maracanã.

Já nas Eliminatórias da 
Copa do Mundo de 2018 foi o 
árbitro de dois jogos do Bra-
sil: as vitórias por 4 a 1 sobre 
o Uruguai, em Montevidéu, e 
por 2 a 1 diante da Colômbia, 
em Manaus. E ainda trabalhou 
nas edições de 2016 e 2019 
da Copa América, no triun-

fo do Chile por 2 a 1 sobre o 
Equador, na Fonte Nova.

Patricio Loustau também 
é filho de um ex-árbitro: Juan 
Carlos Loustau, que apitou 
a Copa do Mundo de 1990, 
tendo, inclusive, expulsado 
Rudi Völler e Frank Rijkaard 
no confronto entre a então 
Alemanha Ocidental e a Ho-
landa. E, para o Brasil, ficou 
mais conhecido como árbitro 
dos 2 a 1 do São Paulo, de Telê 
Santana, sobre o Barcelona, 
de Cruyff, no Mundial Inter-
clubes de 1992.

Sem o Auckland City

Mundial de Clubes com tabela reformada

A desistência do Auckland 
City fez a Fifa anunciar, nessa 
segunda-feira, adaptações ao 
cronograma do Mundial de 
Clubes, a ser disputado mês 
que vem no Catar. O Khalifa 
International, estádio que iria 
receber duas partidas, está 
fora da competição, enquanto 
o Education City, de Doha, e o 
Ahmad Bin Ali, de Al Rayyan, 
estão confirmados.

Com a intenção de pre-
servar as regras de isolamento 
da Nova Zelândia no combate 
à propagação do novo corona-
vírus, o Auckland City, que dis-
putaria a competição pela dé-
cima vez, desistiu de sua vaga 
no torneio, que será disputado 
de 1º a 11 de fevereiro. O país 
da Oceania é um dos poucos 
que conseguiram controlar os 
casos de covid-19.

Com a saída do Auckland 
City, o Al Duhail, do Catar, 
avançou direto para a etapa 
seguinte. O campeão da Liber-
tadores, que será decidido no 

confronto do dia 30, no Mara-
canã, entre Santos e Palmei-
ras, estreia em 7 de fevereiro, 
no Education City, palco da 
grande decisão do Mundial.

Os times confirmados na 
competição são: Al-Duhail, 
(campeão nacional) do Catar; 
Al Ahly (campeão da África), 
do Egito; Bayern de Munique 
(campeão da Europa), da Ale-
manha; Ulsan (campeão da 
Ásia), da Coreia do Sul; Tigres 
(campeão das Américas Cen-
tral e do Norte), do México; e 
o vencedor da Libertadores. O 
sorteio do chaveamento será 
nesta terça-feira, em Zurique, 
na sede da Fifa na Suíça.

Agência Estado

O Al Duhail, do Catar, 
avançou direto para a 

etapa seguinte depois da 
desistência do time da 

Nova Zelândia devido à 
pandemia da covid-19 O Bayern de Munique, que conquistou a Champions, é o grande favorito à conquista do título mundial

Foto: Divulgação/Bayern

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O primeiro-ministro 
japonês, Yoshihide Suga, 
prometeu nesta segunda-
feira obter o controle da 
pandemia de coronavírus 
e garantir a realização 
dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, adiados no ano 
passado e com início pre-
visto para 23 de julho.

Em um discurso de 
abertura de uma nova 
sessão do Parlamento, 
Suga disse que seu gover-
no vai revisar as leis para 
tornar as medidas antiví-
rus aplicáveis com pena-
lidades e compensação.

No início da pande-
mia, o Japão conseguiu 
manter sob controle seu 
número de casos de co-
ronavírus por intermédio 
de pedidos para empre-
sas fecharem ou opera-
rem com redes sociais, 
distanciamento e para as 
pessoas ficarem em casa. 

Japão mais
confiante
para ter as
Olimpíadas

O São Paulo corre 
contra o tempo para ter 
em campo nesta quar-
ta-feira (20) o principal 
jogador do time neste 
Campeonato Brasileiro. 
O atacante Luciano não 
joga desde 26 de de-
zembro e tenta se recu-
perar de uma inflama-
ção na perna esquerda 
para atuar no confronto 
decisivo contra o Inter-
nacional, no Morumbi. 
Líder e mandante da 
partida, a equipe trico-
lor recebe o adversário 
que está apenas um 
ponto atrás na tabela 
(57 a 56).

A preocupação do 
clube é ter o jogador 
de volta por notar que 
sem ele o time não tem 
o mesmo rendimento. 
Desde que Luciano saiu 
machucado, a equipe 
não venceu mais e só 
acumulou maus resul-
tados. O empate com o 
Grêmio custou a elimi-
nação da Copa do Brasil 
e as três rodadas segui-
das sem vencer fizeram 
a vantagem confortável 
na tabela despencar. 
Após ter sete pontos de 
margem, agora a equi-
pe está apenas um pon-
to à frente do Inter e so-
mente quatro a mais do 
que o Atlético-MG.

São Paulo
espera ter
o atacante
Luciano 

Ciro Campos
Agência Estado

Patricio Loustau expulsou três jogadores 
em um período de apenas 10 minutos 
e ainda marcou dois pênaltis durante o 

triunfo do Vélez Sarsfield por 3 a 1 sobre 
o Rosario Central,  no último sábado

Agência Estado
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Sindicato alega que profissionais desse segmento são o último elo da cadeia sanitária e estão muito expostos ao vírus

Vacinas: cemitérios, funerárias 
e crematórios pedem prioridade

Em linha com o que já ocor-
reu em países como Estados Uni-
dos e Reino Unido, o Sindicato de 
Cemitérios e Crematórios (Sin-
cep), único no Brasil com atua-
ção nacional, está liderando uma 
iniciativa para garantir que todos 
os trabalhadores desse setor en-
trem na lista de prioridade da va-
cinação contra a covid-19. O ofí-
cio foi protocolado na Secretaria 
da Saúde do Estado de São Paulo 
e está seguindo o mesmo trâmite 
para as secretarias de outros es-
tados do país.

De acordo com informações 
encaminhadas à imprensa pelo 
Sincep, coveiros, atendentes, mo-
toristas, auxiliares funerários e 
demais trabalhadores do setor 
foram consideradas profissões 
essenciais ao controle de doenças 
pela Lei 14.023, de 8 de julho de 
2020. O setor engloba por volta 
de 14 mil empresas (cemitérios, 
crematórios, funerárias e planos 
funerais) e emprega mais de 40 
mil pessoas no Brasil.

“Por serem o último elo da ca-
deia sanitária, os profissionais do 
setor estão muito expostos ao ví-
rus, mesmo com todos os protoco-
los de prevenção adotados. Parte 
do trabalho é retirar os corpos em 
hospitais e residências ou estar 
em contato com as famílias das ví-
timas da covid, que muitas vezes 
podem estar contaminadas tam-
bém”, explica Gisela Adissi, pre-
sidente do Sincep. “Nos Estados 
Unidos, os profissionais do setor 
já haviam sido priorizados na oca-
sião da vacinação contra o H1N1 e 
agora serão colocados no começo 
da fila de novo. Queremos que o 
Brasil siga nessa mesma direção 
e também garanta a proteção ade-
quada a esses trabalhadores”.

Dez entidades já aderiram à 
inciativa do Sincep, como Sindi-
cato dos Proprietários de Cemi-
térios e Crematórios Particulares 
do Estado do Rio de Janeiro (Sin-
cerj), Sindicato dos Cemitérios e 
Crematórios do Estado do Paraná 
(Sincepar), Sindicato dos Estabe-
lecimentos Funerários do Estado 
do Rio de Janeiro (Seferj), Sindi-
cato das Empresas Funerárias e 
Congêneres do Estado de Minas 
Gerais (Sindinef), Sindicato das 
Empresas Funerárias do Estado 
do Ceará (Sefec), Sindicato das 
Empresas Funerárias do Estado 
da Bahia (Sindef), Sindicato das 
Empresas Funerárias do Estado 
do Amazonas (Sefeam), Sindicato 
das Empresas do Segmento Fune-
rário no Estado de Mato Grosso 
do Sul (Sindef-MS), Sindicato e 
Associação das Empresas de Pla-
nos de Assistência Funeral do Pa-
raná (Selp e Asppaf).

Aforismo
“A melancolia é inerente ao ser 
humano diante do nascer e do 

morrer. Todos sabemos que vamos 
morrer. Se eu morrer, quero morrer 

vivo, não quero morrer morto.”

(Wills Leal)

1906 — Bartolomé Mitre, 
historiador e político argentino
1937 — Antônio Mariano de Oliveira, 
poeta brasileiro
1958 — Cândido Rondon, 
sertanista brasileiro
1982 — Elis Regina, cantora brasileira
2002 — Vavá, jogador de futebol brasileiro
2007 — Francisco Petrônio, 
cantor e seresteiro brasileiro
2015 — Robert Manzon, 
automobilista francês
2015 — Ettore Scola, 
diretor e roteirista italiano
2017 — Teori Zavascki, 
jurista, acadêmico e magistrado brasileiro
2020 — Jangada (Luiz Carlos Alves Oliveira), 
jogador de futebol (PB)

Mortes na História

Obituário
José Feitosa da Silva
(Feitosa do Cristo)
15/1/2021 – Em João Pessoa 
(PB), de câncer. Líder comuni-
tário e radialista. Ex-candidato 
a vereador, participou de pro-
gramas jornalísticos na Rádio 
Sanhauá e no Sistema Correio de Comunicação 
e mantinha um blog de notícias. Promovia cam-
peonatos de futebol amador no bairro do Cristo 
Redentor, na capital paraibana.

Foto: Facebook

Osvaldo Rabelo
Filho (Osvaldinho)
15/1/2021 – Aos 71 anos, em 
Recife (PE). Ex-deputado es-
tadual e ex-prefeito de Goia-
na (PE) pelo MDB. Sofria da 
doença de Crohn que causa 
complicações gastrointestinais. Desde novem-
bro estava internado no Hospital Português, em 
Recife. Foi cremado no Cemitério Morada da Paz, 
em Paulista (PE), em uma cerimônia fechada 
para a família. Foi deputado entre 1991 e 1994.

Foto: Divulgação

Anthony Wong
15/1/2021 – Aos 73 anos, em 
São Paulo (SP), após parada 
cardiorrespiratória. Pediatra e 
toxicologista da USP. Especia-
lista renomado, se envolveu 
em polêmicas recentemente ao 
defender a hidroxicloroquina no tratamento da co-
vid-19 e criticar o isolamento social. Estava inter-
nado no Hospital Sancta Maggiore desde dezem-
bro e a família informou que ele foi hospitalizado 
com queda de pressão e mal-estar e diagnosticado 
com úlcera gástrica e hemorragia digestiva. 

Foto: TV Globo

Alex Magno
15/1/2021 – Em Fortaleza 
(CE), atropelado em um aci-
dente de trânsito. Ex-joga-
dor de futebol. Ele trafegava 
em uma motocicleta quando 
foi atingido por um ônibus. 
Passou por clubes tradicionais do Ceará, como 
Ferroviário, Guarani de Juazeiro, Tiradentes e 
Guarany de Sobral. O ex-atleta utilizava capacete. 
Os socorristas tentaram reanimá-lo durante 40 
minutos, mas ele acabou morrendo no local.

Foto: Reprodução

João Alfredo Beltrão
15/1/2021 – Aos 75 anos, 
em São Paulo, por compli-
cações cardíacas. Advogado, 
era ex-procurador de Carua-
ru, no Agreste de Pernambu-
co. Também foi promotor de 
Justiça do Ministério Público de Pernambuco 
(MPPE) e presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) Caruaru: presidiu a subseção 
entre 1977 e 1978.

Foto: Divulgação

Caetano dos Santos Neto
16/1/2021 – Aos 75 anos, em 
Bauru (SP), de covid-19. Pro-
fessor e técnico de basquete. 
Estava internado e depois de 
uma semana seu quadro se 
agravou e foi transferido para 
a UTI, onde morreu. Como ex-atleta de basquete, 
fez história no basquete bauruense. Trabalhou 
ao menos duas décadas como técnico da Luso 
(Associação Luso Brasileira) e era conhecido 
pelo olhar afiado para escolher bons talentos nas 
categorias de base.

Foto: Douglas Reis

Sergi Mingote
16/1/2021 – Na Cordilheira do 
Karakoran, divisa entre Paquis-
tão e China. Alpinista espanhol. 
Morreu quando subia o K2, a 
segunda montanha mais alta 
do mundo. Ele integrava a pri-
meira expedição a chegar ao cume dessa montanha 
em pleno inverno, mas sofreu um acidente. Poucas 
horas antes de sua morte, uma equipe nepalesa al-
cançou a subida histórica. Ele não fazia parte desse 
grupo, mas de outra equipe.

Foto: Redes Sociais

Juan Carlos Copes
16/1/2021 – Aos 89 anos, 
por complicações devido ao 
novo coronavírus. Dançarino 
de tango e coreógrafo argen-
tino. Nascido em 31 de maio 
de 1931, em Buenos Aires, 
era reconhecido por ter levado ao mundo o tan-
go com um estilo coreográfico. Havia se retirado 
dos palcos em 2015 por problemas de saúde.

Foto: YouTube

Raúl Correa Enguilo
16/1/2021 – Vítima da co-
vid-19. Jornalista mexicano, 
ativista social e político. De-
fensor de Cuba e da Revolu-
ção liderada por Fidel Castro, 
foi porta-voz nacional da Mo-
rena, partido fundado por Andrés Manuel López 
Obrador. Dirigiu o jornal Morena Regeneración, 
sob a presidência de Yeidckol Polanvsky. Tam-
bém trabalhou em jornais como El Universal, La 
Jornada e Uno más uno. Foi um dos fundadores 
da Fraternidade de Repórteres do México e de-
fensor das causas sociais e dos direitos humanos.

Foto: Divulgação

Victor Hugo Andreoletti
(Vitinho “VHCA”)
16/1/2021 – Aos 37 anos, em 
Manaus (AM), vítima da co-
vid-19. Jogador profissional 
de poker. Em seu currículo nas 
mesas estão mais de US$ 40 mil 
em premiações nos torneios ao vivo, entre eles, o tí-
tulo do ‘Turbo KO do BSOP Millions 2018’, que lhe 
rendeu R$ 25.615. Também foi um dos representan-
tes da Seleção Amazonense campeã do Campeonato 
Brasileiro de Poker por Equipes em 2014.

Foto: Superpoker

Paul Varelans
(“Urso Polar”)
16/1/2021 – Aos 51 anos, em 
Atlanta (Estados Unidos), de co-
vid-19. Foi um dos pioneiros do 
UFC. Lutou as edições 6, 7 e 8 do 
evento, além do Ultimate, entre 
os anos de 1995 e 1996. Ficou famoso no Brasil por 
fazer a final do UFC 7 contra Marco Ruas, quando 
acabou derrotado por nocaute técnico pelo brasilei-
ro. O norte-americano revelou no dia 12 de dezem-
bro que tinha sido infectado pelo coronavírus. 

Foto: Divulgação

João Gilberto Leôncio
17/1/2021 – Aos 88 anos, em 
João Pessoa (PB), em decorrên-
cia de um acidente doméstico. 
Ex-prefeito de Sapé (PB), era pai 
da atual vice-prefeita do muni-
cípio, Lenilda Leôncio (DEM), e 
do vereador Tota Leôncio (DEM). Estava internado 
em um hospital da capital paraibana. Nasceu em 29 
de maio de 1932. Era agropecuarista, proprietário 
da Fazenda Betânia, atuando na plantação da cana-
de-açúcar e criação de gado.

Foto: Reprodução

Heriberto Paulino
da Costa Filho
17/1/2021 – Em Juazeirinho 
(PB), em acidente de moto. 
Delegado da Polícia Civil da 
Paraíba. Atuava na cidade de 
Fagundes (PB). Em 2006, a 
Câmara Criminal do TJPB manteve uma conde-
nação contra ele por crimes de tortura e abuso de 
autoridade contra dois adolescentes. Em 2014, o 
prefeito de São Domingos do Cariri ingressou na 
Justiça com três ações contra o delegado.

Foto: YouTube

João Tomasini Schwertner
17/1/2021 – Aos 61 anos, em 
Curitiba (PR), por complica-
ções da covid-19. Presidente 
da Confederação Brasileira de 
Canoagem (CBCa). Estava in-
ternado no Hospital Marcelino 
Champagnat, em Curitiba, desde dezembro. Presidia 
a CBCa desde 1989, um dos cartolas mais longevos 
do esporte olímpico nacional. Foi o principal res-
ponsável pela fundação da entidade e era membro 
da Assembleia Geral do Comitê Olímpico Brasileiro 
(COB) desde o mesmo ano em que assumiu o cargo 
máximo do órgão.

Foto: Thales Soares

Phil Spector
16/1/2021 – Aos 81 anos, na 
Prisão Estadual da Califórnia, 
nos Estados Unidos, de causa 
ainda a ser determinada por 
legistas. Produtor musical 
que revolucionou a música 
pop dos anos de 1960. Em 2009 foi considera-
do culpado pelo assassinato da atriz Lana Clar-
kson, que aconteceu em 2003 em sua mansão, 
nos arredores de Los Angeles. Ele foi condenado 
a 19 anos de prisão. Clarkson, estrela de ‘Rainha 
guerreira’ (1985) e outros filmes, foi encontrada 
morta a tiros no foyer da casa. 

Foto: Jae C. Hong

Marcelo Guimarães Fenelon
16/1/2021 – Aos 59 anos, por 
complicações causadas pelo 
coronavírus. Formado em En-
genharia de Minas pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), com especialização em 
Geomatemática pela Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), o engenheiro atuou no setor da mine-
ração e se destacou como operador de mina e ad-
ministrador. Trabalhou nas Minerações Brasileiras 
Reunidas S.A. e na Vale S.A..

Foto: Euler Júnior

Hamilton Carvalhido
17/1/2021 – Aos 79 anos, em 
São Paulo (SP), por covid-19. 
Ministro aposentado do STJ 
e ex-procurador de Justiça do 
Ministério Público. Deixa a es-
posa Eunice Pereira Amorim 
Carvalhido, procuradora-geral de Justiça do Distrito 
Federal, por dois mandatos, entre 2010 e 2014, os 
filhos João Hamilton de Medeiros Carvalhido, Julia-
na Amorim de Souza, Carolina Amorim de Souza e 
Deborah Amorim de Souza, e genro.

Foto: Metrópoles

Roberto Mesquita
17/1/2021 – Aos 60 anos, em 
Fortaleza (CE), de câncer. Ex-
deputado estadual, por dois 
mandatos, e ex-vereador. Era 
filiado ao PSD, enfrentava 
uma luta contra o câncer. Fez 
oposição aos governadores Cid Gomes e Camilo 
Santana, ambos do PDT, enquanto ocupou uma 
cadeira na Assembleia Legislativa. Em 2018, 
já com a doença, desistiu de tentar um terceiro 
mandato. Deixa esposa e filhos.

Foto: Paulo Rocha

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

No Brasil, o setor funerário emprega mais 
de 40 mil trabalhadores, diretos e indiretos

Foto: Edson Matos



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 13:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA 
E ÓLEO DIESEL) LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS A 
FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS, CONFORME SOLI-
CITADO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://
www.prefeiturabomjesus.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 18 de Janeiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

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 13:45 horas do dia 02 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-
VEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE 
FORMA PARCELADA, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME 
SOLICITAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 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 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, 18 de Janeiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Firmino Tomaz, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 15:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EVENTAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E 
ORIGINAIS, COMO TAMBEM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A ATENDER OS VEÍCULOS 
(AUTOMÓVEIS, AMBULÂNCIAS E VANS PERTECENTES À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL, 
ASSIM COMO OS VEÍCULOS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS DURANTE O PRAZO DE 
VALIDADE DESTE REGISTRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3559–1009. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Edital: https://www.prefeiturabomjesus.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 18 de Janeiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

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 14:30 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTAL FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS 
GENUÍNOS E ORIGINAIS, COMO TAMBEM SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS A ATENDER 
OS VEÍCULOS (AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS, CAMINHÕES, ÔNIBUS E MÁQUINAS PESADAS 
MULTIMARCAS) PERTECENTES À FROTA MUNICIPAL, BEM COMO, DE TODAS AS SECRE-
TARIAS, ASSIM COMO OS VEÍCULOS QUE VIEREM A SER INCORPORADOS DURANTE O 
PRAZO DE VALIDADE DESTE REGISTRO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 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, 18 de Janeiro de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

OBJETO: Ampliação do PSF Gilberto Teixeira de Lira no Município de Belém do Brejo do Cruz/
PB. Data e Local, às 09:00 horas do dia 04/02/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua Cônego 
José Viana, 107 - Centro - Belém do Brejo do Cruz - PB. Portal da Transparência: http://www.
belemdobrejodocruz.pb.gov.br.

Belém do Brejo do Cruz - PB, 18 de janeiro de 2021
DEBORA YASMIM BRAGA MARTINS

Presidenta da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS, NA ZONA RURAL E URBANA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para 
adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT 
Nº 00002/2020 - TORRES CONSTRUCOES LTDA - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 2º Aditivo 
- acréscimo de R$ 54.703,45, ficando o referido contrato com o valor global de R$ R$ 318.819,84 
(Trezentos e dezoito mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos). 

Barra de Santana – PB, 15 de Janeiro de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

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.comprasgovernamentais.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E 
DERIVADOS DE PETRÓLEO, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 29 de Janeiro de 2021. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasí-
lia - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 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.comprasgovernamentais.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 18 de Janeiro de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

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

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h00min do dia 29 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição Parcelada de 
Materiais de Pintura, destinados a atender as Secretarias Municipais deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360-1010. 
Edital: http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Borborema - PB, 18 de janeiro de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

O Fundo Municipal de Saúde 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 13:00 
horas do dia 29 de Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de 
empresa especializada para planejamento, organização e execução do Concurso Público Municipal 
para a Secretaria de Saúde de Cabedelo. 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, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3120. E-mail: sescab.licitacao@
cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 18 de Janeiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINA DE TRATORES AGRÍCOLA SOBRE PNEUS 
COM GRADE ARADORA DE NO MÍNIMO DE 14 DISCOS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL 
POR CONTA DO LICITANTE DESTINADOS AO CORTE DE TERRAS DE MICRO E PEQUENOS 
AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB, 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 078/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 18 de Janeiro de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www,portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios não 
perecíveis para a Merenda para atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fundamental, EJA, Ensino 
Especial e Mais Educação do Município de Esperança–PB. Abertura da sessão publica: 09:00 horas 
do dia 29 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 29 de Janeiro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Municipal nº 1.907/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h00min Às 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.br. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www,portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 18 de Janeiro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO 

DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa nº DP00001/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contrata-
do. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00011/2020 - Rm 
Atacadista e Distribuidora de Alimentos Ltda - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. 
ASSINATURA: 08.01.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTEN-

ÇÃO E MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA COM ALARMES MONITORADOS 
24 HORAS VIA GPRS ATÉ 30 PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS ÓRGÃOS, NO 
MINIMO 2 (DOIS) ATMS DE PLANTÃO NA CIDADE 24 HORAS ININTERRUPTAS, DE DOMINGO 
A DOMINGO, ATÉ 50 CENTRAIS DO TIPO COMUNICAÇÃO GPRS. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-
gão Presencial nº 00037/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00138/2017 - Allain Delon 
do o Barreto - 7º Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 30.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de carnes e frango, 
destinados as Escolas Municipais, Creche, demais Secretarias do Município de Igaracy–PB, Fundo 
Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cpl@igaracy.pb.gov.br. Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 18 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação Temporária 
para o serviço de Atendimento Móvel de urgência – SAMÚ 192. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br.  Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou 
www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 18 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
Objeto: Contratação de empresa para execução dos  serviços para construção com a implanta-

ção de melhorias habitacional para controle da doença de Chaga – MHCDC, consubstanciada na 
reconstrução de 07 (sete) unidades habitacionais em domicílios situados nas localidades cajazeiras 
e piranhas, município de Ibiara-PB, de acordo com a lista de beneficiários, atendendo ao convênio 
FUNASA/MUNICIPIO DE IBIARA N° CV0500/2017

O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:
HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando 

que foram observados os prazos recursais, será convocada posteriormente a licitante vencedora 
para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob 
as penalidades da lei. 

Vencedora: 
a empresa JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ 08.686.945/0001-10, sendo 

considerada a proposta com o valor de R$ 325.625,07 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e 
vinte e cinco reais e sete centavos).

IBIARA-PB, 18 de Janeiro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP, cadastrada no CNPJ nº 13.777.403/0001-93, através do seu representante legal (procurador 
ou sócio administrador), munido dos documentos que o identifique, para assinatura do contrato, 
conforme item 16.0 do edital, art. 64 § 2º c/c o art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, no horário de 08:00 à 12:00 nos dias normais de expediente. Como também 
apresentar no ato da assinatura garantia para a execução do contrato, no valor de R$ 18.509,31  
(dezoito mil, quinhentos e nove reais e trinta e um centavos), conforme clausula sexta do contrato. 
O não comparecimento implicará nas sanções cabíveis

Ibiara-PB,  18 de Janeiro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00004/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP cadastrada no 

CNPJ nº 13.777.403/0001-93
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos  serviços para construção de conjunto 

sanitário domiciliar, ação melhorias sanitárias domiciliares (MSD), no total de 40 conjuntos em 
diversas localidades na zona rural do município de Ibiara – PB, atendendo ao convênio FUNASA/
MUNICIPIO DE IBIARA N° CV 0846/2017

VALOR GLOBAL R$: R$ 370.186,22 (trezentos e setenta mil, cento e oitenta e seis reais e 
vinte e dois centavos).

VIGÊNCIA: 31.12.2021.
Ibiara - PB, 18 de Janeiro de 2021.

Francisco Nenivaldo de Sousa
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art. 13, incisos III e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 

da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através da empresa BARRETO MELO SOCIE-

DADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 23.495.108/0001-06, com escritório 
na Rua Das Trincheiras,  183, na Cidade de João Pessoa – PB, reconheceu que a empresa acima, 
para contratação de serviços técnicos profissional especializado, de natureza singular, de assessoria 
jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com o valor mensal  de  
R$ 3.000,00 (três mil reais) e valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.

Ibiara - PB, em 14 de Janeiro de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2021 - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BARRETO MELO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 23.495.108/0001-06, com escritório na Rua 
Das Trincheiras,  183, na Cidade de João Pessoa – PB, reconheceu que a empresa acima, para 
contratação de serviços técnicos profissional especializado, de natureza singular, de assessoria 
jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, com o valor mensal  de  
R$ 3.000,00 (três mil reais) e valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Ibiara-PB, 14 de Janeiro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ibiara – Pb, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna 
sem efeito a publicação do  AVISO DE PUBLICAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021 
publicado no Diário Oficial do Estado, página 29 em 16/01/2021, e Jornal a União de Grande 
Circulação, página 18 em 16/01/2021.

IBIARA - PB, 18 de Janeiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

 Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2021, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para o fornecimento 
parcelado de combustíveis e lubrificantes para atender a demanda da frota de veículos da Prefeitura 
Municipal de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 18 de Janeiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO – FASE DE LANCES
Pregão Presencial SRP n.º 10006/2020

O Fundo Municipal de Saúde do município de Juazeirinho, através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro da cidade de Juazeirinho, convoca 
as empresas participantes do Pregão Presencial SRP nº 10006/2020 para a sessão de retomada 
do procedimento com a etapa de lances, que acontecerá no dia 21 de janeiro de 2021, às 08:00 
horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234.

Juazeirinho, 15 de janeiro de 2021.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, 178 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:30 horas do dia 01 
de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: COMPRA 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILARES, DO CATÁLOGO DA 
ABC FARMA PELO MAIOR DESCONTO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: www.
juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 15 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10005/2020, que objetiva: Aquisição de insumos 
hospitalares; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CRM COMER-
CIAL LTDA - R$ 3.218,00; DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 3.447,50; LG PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA – ME - R$ 1.439.524,47; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI – ME - R$ 4.158,80; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 
ME - R$ 255,00; PHOSPODONTO LTDA - R$ 8.315,00; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
PARA A SAÚDE LTDA - R$ 97.845,04; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & 
CIA LTDA - R$ 11.425,00.

Juazeirinho - PB, 15 de Janeiro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 10005/2020. OBJETO: Aquisição de insumos hospitalares. 

NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Crm Comercial Ltda - CNPJ 
04.679.119/0001-93. Dental Cajazeiras - CNPJ 09.210.219/0001-90. Lg Produtos Hospitalares 
Ltda - ME - CNPJ 17.227.485/0001-53. Medvida Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli 
- ME - CNPJ 06.132.785/0001-32. Odontomed Com. de Produtos Médico Hospitalares Ltda ME - 
CNPJ 09.478.023/0001-80. Phospodonto Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. Rdf - Distribuidora de 
Produtos para a Saúde Ltda - CNPJ 12.305.387/0001-73. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira 
& Cia Ltda - CNPJ 33.613.876/0001-62. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Presidente João 
Pessoa, 05 - Centro - Prédio - Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 18 de Janeiro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10005/2020, que objetiva: Aquisição de 
insumos hospitalares; ADJUDICO o seu objeto a: CRM COMERCIAL LTDA - R$ 3.218,00; DENTAL 
CAJAZEIRAS - R$ 3.447,50; LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 1.439.524,47; 
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME - R$ 4.158,80; 
ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME - R$ 255,00; PHOS-
PODONTO LTDA - R$ 8.315,00; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA 
- R$ 97.845,04; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA - R$ 11.425,00.

Juazeirinho - PB, 14 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de João Pessoa
OFÍCIO N.º 027/2021 – GS/SEMHAB
João Pessoa, 08 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
Marcos Vinícius Sales Nobrega

Secretário Municipal de Comunicação
SECOM
Nesta

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA INSTALAÇÃO DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ.

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste, solicitar autorização para divulgação, 
em Diário Oficial Estadual e em jornal de circulação estadual, do requerimento da renovação da 
Licença Instalação, requerida a SEMAM para esta Secretaria, para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

Abaixo segue modelo de publicação:

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO A Secretaria 

Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Instalação para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

Atenciosamente,
MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
ADENDO Nº 05 AO EDITAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL Nº 82001/2020
GN 2350-15

Data: 18 de janeiro de 2021
Contrato de Empréstimo Nº 4444 OC/BR
Edital Nº: 82001/2020
1. O Município de João Pessoa recebeu um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvol-

vimento - BID, relativo ao custo do Programa João Pessoa Sustentável e pretende aplicar parte dos 
recursos desse empréstimo em pagamentos elegíveis nos termos do Contrato para atualização e 
complementação da base cartográfica digital, do cadastro territorial multifinalitário, da planta de valo-
res genéricos e a implantação sistemas de informações geográficas do Município de João Pessoa/PB.

2. O Município de João Pessoa – PB doravante denominado “Contratante”, solicita propostas 
fechadas de Concorrentes elegíveis para a execução dos Serviços referidos no Item 1 acima e 
descritos no Termo de Referência, Anexo ao Edital.

3. A documentação completa relativa à licitação, Edital e Adendo nº 05, pode ser inspecionada 
e adquirida no Portal da transparência do Município de João Pessoa, no link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5077por qualquer interessado.

4. As propostas deverão ser apresentadas na Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro dos 
Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – Paraíba, 
no dia 10 de fevereiro de 2021, às 10:00hs, onde será realizada a sessão pública de abertura  das 
propostas, na presença dos interessados que desejarem assistir à cerimônia de abertura.

5. Os Serviços devem ser executados no Local de Execução: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 
2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João 
Pessoa - Paraíba, conforme descrito no Termo de Referência.

João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.
Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros

Coordenador Geral
Programa “João Pessoa Sustentável”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO EDITAL

PROCESSO Nº: 00.293/2020 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 10.001/2018- INEXIGIBILIDADE 
Nº 10.001/2018

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TRANSPLANTES DE CORAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Presidente, Srª. Juliana 
Pereira de Lima, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação das páginas 1 e 
2, e demais legislações do Edital supramencionado, as quais passam a vigorar da seguinte forma:

 RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS:
DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: IMEDIATAMENTE;
HORA: 08:00 ÀS 12:00HS E DAS 13:00 ÀS 17:00HS – SEGUNDA A SEXTA;
LOCAL: SALA DA COMISSÃO SETORIAL DE LICTAÇÃO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

JOÃO PESSOA, localizada na Avenida Júlia Freire, S/N, Torre. CEP: 58.040-040, ou pelo e-mail: 
cel.smsjp@gmail.com. 

PASSA A VIGORAR A SEGUINTE REDAÇÃO A PARTIR DO ITEM 1.3 AO ITEM 1.5 DO 
MESMO EDITAL:

1.3 Este Chamamento Público estará vigente por prazo indeterminado, até disposição em sentido 
contrário a ser determinada pela autoridade competente.

1.3.1. Os interessados em se credenciar, passarão por todas as fases de análise previstas neste 
Edital para devida habilitação e posterior contratação;

1.3.2 Caso haja uma nova legislação alterando a forma de participação e credenciamento, as 
empresas credenciadas, seja a qualquer tempo, deverá automaticamente atualizar suas documen-
tações junto à Comissão Setorial de Licitação e Diretoria de Regulação;

1.3.3 O presente Edital, considerando que a vigência deste Chamamento Público é por prazo 
indeterminado, poderá ser republicado, ou publicado Errata, conforme atualização das legislações 
pertinentes, bem como das condições de participação no credenciamento e contratação.

1.4 A revogação ou Anulação deste Edital dependerá de prévia publicação, utilizando-se os 
mesmos meios empregados ao tempo de sua edição.

1.5 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência na contratação, conforme 
disposto no art. 25 da Lei nº 8.080/1990 e § 1º do art. 199 da Constituição Federal.

1.5.1 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deverão satisfazer os requisitos básicos 
contidos na Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 3º da Lei nº 12.101/2009, além das condições técnicas, 
operacionais e outros requisitos ou exigências fixadas neste Edital.

1.5.2 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão de ter preferência na contratação 
e concorrerão em igualdade de condições com as entidades privadas lucrativas caso não cumpram 
os requisitos fixados no item anterior.

LEGISLAÇÃO RETIFICADAA PELA DIRETORIA DE REGULAÇÃO:
 O Processo regido pela Lei 8.666/93 e pela Portaria de Consolidação GM/MS nº  1, de 

28/09/2017;
 Item 3.2.3 do Edital: onde se lê: Lei 88/90, leia-se Lei 8080/90;
 A RDC CNS nº 488/2012, descrita no item 14.2.a, da Minuta do Edital , item 6.1 da Minuta do 

Contrato trata-se da Resolução CNS nº 466/2012, que trata de pesquisas e testes em seres humanos;
 A Resolução CFM nº 1.639/2002, citada no item 4.2 Anexo I da minute do Edital (fl.83) foi 

revogada. O referido item trata-se da Resolução CFM nº 1.821/07 e CFM nº 2.218/18, que prova 
as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda 
e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e 
a troca de informação identificada em saúde;
 A RDC CONAMA nº 306/2004, descrita no item 2.1.b, do Anexo III do Edital, foi revogada e 

substituída pela RDC 222/2018, que regula as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde.

Esta Errata ficará à disposição dos interessados no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes. Consultas com a Presidente e com os membros da Comissão, no HORÁRIO de 
08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 
Informamos que os demais atos praticados no Edital permanecem inalterados até a presente data.

João Pessoa, 18 de Janeiro de 2021.
Juliana Pereira de Lima

Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 01 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à partici-
pação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR 
EM FORMA DE KIT ESCOLAR, PARA ENTREGA IMEDIATA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 
DE MARIZOPOLIS–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 18 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:30 horas do dia 01 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para futuros e eventuais 
fornecimentos parcelados de óleos lubrificantes automotivos e serviços de lava–jato, para toda a 
frota de veículos da Prefeitura Municipal de Marizópolis/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizopolis - PB, 18 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0099/2020, em 12.08.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa RONALDO PAIVA NUNES- ME - 

CNPJ Nº 35.588.417/0001-00
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra branca-

-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  28 de Dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0075/2020, em 08.05.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa EDILZA BATISTA ADVOGADAS 

ASSOCIADOS - DEMAIS – CNPJ nº 34.345.982/0001-75
OBJETO CONTRATUAL: Contratação temporária de serviços jurídicos especializados na área 

de direito tributário, com vistas a assessorar os agentes fiscais na recuperação de créditos fiscais 
junto aos órgãos de Telecomunicações, mais precisamente a restituição de valores decorrentes 
de pagamento de Taxa de Localização e Funcionamento (TLF) das Torres instaladas no Município 
de Pedra Branca-PB. 

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 28 de Dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito                          

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00013/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa AZDL SERVIÇOS DE SAUDE 
LTDA – ME - CNPJ nº 20.857.070/0001-78, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 6.400,00 (seis 
mil e quatrocentos reais)e o Valor Global Estipulado de R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos 
reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde 
com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de GINECOLOGIA / 
OBSTETRÍCIA, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 18 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0005/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0005/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 16:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  29/01/2020, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa (posto de 
combustível) para fornecer combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo 
as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB durante o exercício 
de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB,18 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00014/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MÁRCIO JOSÉ MOREIRA PEREI-
RA - ME - CNPJ nº 08.771.318/0001-88, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 5.600,00 (cinco mil 
e seiscentos reais)e o Valor Global Estipulado de R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos 
reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 
atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de UROLOGIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 18 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de licitação

Tomada de Preços nº 0001/2020
A Prefeitura Municipal de Piancó vem, através de sua comissão de licitação, tornar público aviso 

de licitação da Tomada de Preços nº 00001/2020, com o objeto: serviço de recebimento e destina-
ção final de resíduos sólidos urbanos e materiais proveniente de poda de árvores do município de 
Piancó-PB. Data de reunião para o dia 04/02/2020, às 08:30 horas. O edital está disponível em: 
www.pianco.pb.gv.br.

Piancó-PB, 18 de janeiro de 2020
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site https://bll.org.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CÂMARAS FRIAS 
(EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇAO). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 29 de 
janeiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/2019/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br. 

Queimadas - PB, 18 de janeiro de 2021
JOSENEIDE DA MATA SILVA SIQUEIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDA-

DES DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO (PA) E SAMU DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 
02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Saúde 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 3390.30 material de consumo 
FONTE DE RECURSO: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de 
custeio 1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Esta-
dual. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00007/2021 - 15.01.21 - MERILUCIA DA SILVA - R$ 16.538,31.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00001/2021. OBJETO: FONECIMENTO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO 
(PA) E SAMU DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 15/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, que 
objetiva: FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES 
DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO (PA) E SAMU DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MERILUCIA DA SILVA - R$ 16.538,31.

Remígio - PB, 15 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA DIETA ENTERAL. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 18 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DELICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 07/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-

to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação 
de empresa especializada no fornecimento de um trator de esteira com as seguintes especificações 
mínimas: potencia a partir de 110 HP, peso operacional de 14 T com Lâmina com capacidade de 
2,9M³, cujo item restou fracassado no PE 27/2020, ( PATRULHA MECANIZADA), conforme condições 
do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 03 de fevereiro de 2021 às 09h00 (horário de 
Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o 
texto integral do editalatravés dosendereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br ewww.sousa.pb.gov.br 
(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 15 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: 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. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 horas do dia 29 de Janeiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licita-
cao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/18/. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Janeiro de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SENASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

INSTRUMENTO: Rescisão unilateral do termo de contrato Nº 00050/2014 - CPL. PARTES: 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça CNPJ nº 08.742.439/0001-00, e do outro 
lado CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE - CNPJ nº 10.744.571/0001-94 OBJETO 
CONTRATUAL: Construção de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça/PB. Conforme o convenio nº002/2014 firmado com a Interveniência 
da Secretaria da Saúde do Estado da Paraíba - (FUNCEP). FUND. LEGAL: Artigos 65, 69, 77, 78 e 
79, da Lei 8.666/93 e suas alterações e Tomada de Preços 0001/2014. MOTIVAÇÃO DA ADMINIS-
TRAÇÃO: Por desinteresse da contratada em continuar a prestação do respectivo serviço referente 
ao objeto do contrato nº. 00050/2014, gerado pela Tomada de Preços 00001/2014. SIGNATÁRIO: 
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO - Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria junto à comissão de licitação, nos processos 
de licitação no cumprimento das leis e eventuais atos vinculados à assistência aos processos 
licitatórios no Município de santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 01/02/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 18 de janeiro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA VELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item, objeto: Aquisição 
de Medicamentos (na forma de drágeas e injetáveis), Medicamentos por Ordem Judicial e Materiais 
Médico-Hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São José de Piranhas-
-PB. Abertura das propostas: dia 01 de Fevereiro de 2021, às 09h00 (horário de Brasília), através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do 
edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 18 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL E FINANCEIRA PRESENCIAL E ELETRÔNICA, VERBAL 
E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO JUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA 
PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RWR CON-
SULTORIA & ASSESSORIA LTDA – EPP - R$ 54.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 18 de Janeiro de 2021
LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA 
TÉCNICA CONTABIL E FINANCEIRA PRESENCIAL E ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, 
NO ACOMPANHAMENTO JUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: 02.020 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1008.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AD-
MINISTRAÇÃO 0.0.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 339035000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00002/2021 - 18.01.21 - RWR CONSULTORIA & 
ASSESSORIA LTDA - EPP - R$ 54.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

RETIFICAÇÃODO AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 0001/2021

No AVISO DE LICITAÇÃOPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A 
UNIÃO publicado no dia 16 de Janeiro 2021. ONDE na página 34 (DOU) 20 (Jornal a União)SE 
LÊ:“CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas, instituições privadas com ou sem fins econômicos 
ou filantrópicas, prestadoras de serviços médicos nas especialidade clínico geral e obstetra, aten-
dendo as necessidades do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, no município de Sumé-PB, 
conforme especificações constantes do anexo I do edital”;LEIA-SE:CREDENCIAMENTO de pessoas 
jurídicas, instituições privadas com ou sem fins econômicos ou filantrópicas, prestadoras de serviços 
médicos nas especialidade Clínico Geral, Obstetra, Cirurgião Geral e Ortopedista. Atendendo as 
necessidades do Hospital e Maternidade Alice de Almeida, no município de Sumé-PB, conforme 
especificações constantes do anexo I do edital.Permanecem inalteradas as demais informações. 

Sumé - PB, 18 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00003/2021, para o dia 01 de Fevereiro de 2021 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Sumé - PB, 18 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
DISPENSA 002/2021

Nº. CONTRATO: 011/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de São José de Caiana
Contratado: JOSE CRISTIANO ALVES DE LIMA – ME, CNPJ n 07.567.353/0001-17, localizado 

a Rua 13 de maio, Centro, São Jose de Caiana – PB, representado pelo Sr.º Jose Cristiano Alves 
de Lima, portador do CPF n 071.374.224-03.

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB.

Valor: R$ 17.542,00(dezessete mil quinhentos e quarenta e dois reais)
Data do Contrato: 15 de janeiro de 2021.
Vigência: será 45(quarenta e cinco) dias.

MANOEL PEREIRA DE SOUZA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
Pregão Presencial nº 001/2021 

Objetivo:Locação de 700(setecentas) horas de trator de pneus, acoplados com grade aradoras, 
destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de São 
José de Caiana – PB.

Data da sessão:29 de janeiro de 2021, às 14h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro 
- SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.
com : todos os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

Serra Grande-PB, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
Pregão Presencial nº 002/2021 

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
São José de Caiana na cidade de Campina Grande - PB.

Data da sessão:02 de fevereiro de 2021, às 14h00min, Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro 
- SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.
com : todos os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

Serra Grande-PB, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13:30 horas do dia 02 de fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de um veículo utilitário, 
0 km, cabine simples, 4x2, movido a diesel, para Município de Solânea/PB. Recursos: previstos 
no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 18 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de um caminhão, 0 
km,  4x2, movido a diesel, para Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento 2020. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 18 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 03/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, destinado ao Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba - CBMPB/FUNESBOM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, Bloco III, 1º andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00091-9
                                                                                                        João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2020 - UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 1º/02/2021 às 
9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES COM PERIFÉRICOS E ESTABILIZADORES , destinado à  
Superintendência de Administração do Meio Ambiente - SUDEMA, conforme anexo I do Edital.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-

traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00092-7.
João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901932020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 01/02/2021 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IDENTIFICA-
ÇÃO, CADASTRO E MONITORAMENTO, destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba - PMPB, 
conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01787-1
                                                                                                         João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

 Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2020– UASG925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 01/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA E DE TRANSFERÊNCIA DE 
SANGUE, destinado ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA - HEMOCENTRO, conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,também poderão ser obtidaspelo site www.central-
decompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00088-7
João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Central de Compras

CNPJ(MF) Nº09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

que será realizada no dia 22 de janeiro de 2021, às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e 
às10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, 
localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta:

1- Eleição do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A.
João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS 
Representante do Acionista Majoritário

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR convidados 

a participarem da reunião que será realizada no dia 22 de janeiro de 2021, às 09h00 (nove horas) 
em primeira convocação e às 09h30 (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição do Conselho de Administração da Empresa Paraibana de Turismo S/A. 
João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS 
Representante do Acionista Majoritário

CNPJ(MF) Nº09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 22 de janeiro de 2021, às 12h00 (doze 
horas) em primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição dos Diretores da PBTUR HOTÉIS S/A; 
2- Deliberação sobre a Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes 

Relacionadas; Carta Anual de Governança Corporativa; Carta Anual de Compromissos; Relatório 
Integrado ou de Sustentabilidade e Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 
PBTUR HOTÉIS S/A.

João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.
GUSTAVO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR con-

vidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 22 de 
janeiro de 2021, às 11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante 
Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição dos Diretores da Empresa Paraibana de Turismo S/A;
2- Deliberação sobre a Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes 

Relacionadas; Carta Anual de Governança Corporativa; Carta Anual de Compromissos e Relatório 
Integrado ou de Sustentabilidade da Empresa Paraibana de Turismo S/A - PBTUR.

João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.
GUSTAVO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

Comarca da 1ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias. Processo PJE 
Nº 0862932-52.2016.8.15.2001. Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Partes:  P2M 
COMERCIO DE PECAS S.A. CNPJ:08.944.678/0001-34, contra JC COMERCIO E SERVICOS 
DE PECAS PARA AUTO LTDA - ME CNPJ: 08.270.515/0001-13. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
Cível da Capital, Josivaldo Félix de Oliveira, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem 
ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo tramita a ação acima 
mencionada, promovida por AUTOR:  P2M COMERCIO DE PECAS S.A. em face de JC COMERCIO 
E SERVICOS DE PECAS PARA AUTO LTDA - ME, que através do presente Edital manda o MM. 
Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referido(a), atualmente em local incerto 
e não sabido, para pagar o valor do débito  R$ 19.926,50 (dezenove mil, novecentos e vinte e seis 
reais e cinquenta centavos) acrescido  de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, em 15 
(quinze) dias, caso em que serão dispensado(s) de custas processuais, ou, em igual prazo, oferecer 
embargos, tudo sob pena de constituição de pleno direito do título executivo judicial. Para a provável 
hipótese de revelia, nomeio curador  especial, que deve ter vista pessoal dos autos. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será afixado no local de costume e publicado 
no Diário da Justiça, determinou o MM. Juiz de Direito a expedição deste EDITAL. CUMPRA-SE.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/PB  
“ Em Liquidação”

CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, na sede da sociedade, situada 
à Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) nomear o Liquidante;b) nomear 
os membros do Conselho Fiscal da liquidação; c)prorrogar por 01 (hum) ano para a conclusão da 
liquidação e d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: A presente convocação está de 
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 18 de janeiro de 2021.
JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES

CDRM/Liquidante
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