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PB fecha 2020 com saldo 
positivo de 5 mil empregos
Na soma dos 12 meses, Estado registrou 125,5 mil demissões formais e 130,7 contratações com carteira assinada. Página 17

No Nordeste, estado só perde para Bahia e Maranhão, segundo acompanhamento do Programa Nacional de Imunização, vinculado ao Ministério da Saúde. Página 5

Paraíba é o 6º que mais vacinou contra covid

TJPB condena shopping por 
morte em estacionamento
Câmara Cível estipulou em R$ 500 mil valor de idenização 
para família da vítima de crime ocorrido em 2010. Página 4
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Nos dias atuais, um exemplo inquestionável de 
comportamento antiético e em desacordo com a cidadania é o 

dos chamados ‘fura-filas’.  Página 2

Editorial

Só no 1º semestre de 2020, o faturamento das lojas online no Brasil 
cresceu 47%, o que correspondeu a maior alta em 20 anos. Aqui no 

Nordeste esse crescimento chegou a incrível marca de 107%.  Página 

Fabrício Feitosa

Colunas
Dia da Visibilidade Trans 
marca luta por direitos
Data é celebrada nesta sexta com uma programação virtual 
de debates organizados pelo Governo do Estado. Página 19
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‘Janeiro Arretado’ Festival de teatro segue com modalidade virtual 
apresentando peças infantis, como ‘Atenção, Respeitável Público!’. Página 10

Ciclismo Dois paraibanos pedalam mais de 500 km e, em menos de 
24 horas, partem de Solânea e chegam a Juazeiro do Norte (CE). Página 22

Cerca de 900 sobreviventes do 
Holocausto morreram de covid
Centenas de outros sobreviventes do genocídio nazista 
foram vacinados contra a doença na Europa. Página 24
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Feminicídio: família oferece 
recompensa por informações

Cagepa dá descontos para 
inadimplentes ficarem em dia

Ex-marido é o principal suspeito do assassinato da funcionária 
pública Maria Adriana Costa, em Bayeux. Página 7

Campanha para negociar contas de água em atraso 
vai até o próximo domingo. Página 3

Paraíba

Últimas

Diversidade

Esportes

Turismo Gol registra aumento de 19% no número 
de voos para João Pessoa no mês de janeiro. Página 8

Paralisação Funcionários fecham, hoje, agências 
do Banco do Brasil em todo o país por 24 horas. Página 3
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Houve um tempo em que - bem diferente do que fez Frances-
co Schettino, capitão do navio Costa Concordia - os comandantes 
eram as últimas pessoas a abandonar as embarcações, quando es-
tas se acidentavam ou eram bombardeadas e iam a pique. Schet-
tino foi notícia no mundo inteiro ao abandonar o Costa Concordia 
quando o navio começou a afundar próximo à ilha de Giglio, na 
Itália, no dia 13 de janeiro de 2012.

Os comandantes que não imitam os ratos, e permanecem 
firmes em suas embarcações - às vezes, heroicamente, indo 
com elas ao fundo do mar - são pessoas que materializam a 
ética, um modo de ser tão caro não só aos profissionais de 
todos os ramos, mas, certamente, a todos os seres humanos, 
enquanto razão de ser da sociedade. Sem ética e cidadania, o 
corpo social entra em irreversível processo de decomposição 
moral.

Nos dias atuais, um exemplo inquestionável de compor-
tamento antiético e em desacordo com a cidadania é o dos 
chamados “fura-filas”, ou seja, pessoas que usam de vários ar-
tifícios, para, contrariando decretos governamentais, serem 
vacinadas contra o novo coronavírus. São os Schettino de to-
dos os tempos e lugares, que, valendo-se de algum poder ou 
da velha esperteza, driblam a lei e usurpam direitos alheios 
em benefício próprio.

O número reduzido de imunizantes contra o coronavírus impôs 
aos governos a imperiosa necessidade de estabelecer prioridades. 
No Brasil, os profissionais da área de saúde e idosos a partir de 80 
anos acamados, por exemplo, estão na primeira fila da vacinação. 
Ocorre que alguns espertinhos, inclusive com mandato público, 
deram um jeito de se imunizarem, colocando em risco de morte as 
pessoas mais vulneráveis à doença.

Ora, a ética e a cidadania são o fermento da organização 
social progressista. Sem essas substâncias conceituais, é im-
possível o estrito cumprimento de direitos e deveres, defor-
mação que aproximaria a comunidade da barbárie, na qual 
prevalece a lei do mais forte. Os “fura-filas” merecem repúdio, 
não importam as circunstâncias. Esse tipo de atitude apenas 
dificulta a construção do mundo de justiça social que tanto se 
almeja.

Ética e cidadania Simplesmente ela, a manga
Em determinados períodos, determi-

nadas palavras são mais faladas, ditas mais 
constantemente, sobretudo as substanti-
vas. Algumas até enjoam, o que não é o caso 
da manga, tão dita, vista, admirada, colhida 
e comida, especialmente a mais nova rosari, 
e a espada, a mais antiga. Há a safra, quando 
vulgarmente chamam “tempo de manga”. 
Lamentavelmente tenho ouvido: “acabou-
se o tempo de manga”, ela que é tão rica em 
antioxidantes, que contém fibras solúveis e 
alimenta muitos animais, sobretudo aves e 
belíssimos pássaros. Geralmente o pássaro 
que bica manga é poeticamente colorido. 

Há quem goste de manga para plan-
tá-las, vendê-las e, motivado pelo lucro, 
encha os supermercados 
de mangas, mesmo fora do 
tempo. Meu pai Inácio as 
classificava como “manga 
amadurecida no carbure-
to”. Ele desconfiava desse 
artifício, “não, não era sa-
borosa”...

Hoje, pintam miséria 
com as plantas, cortan-
do-as, queimando-as, mas 
também submetendo-as ao trato como a me-
dicina cuida dos humanos, com curativos, 
transplantes e enxertos. Assim trouxe, da 
antiga casa para a nova, uma mangueira de 
três metros. Roosewelt Vita se gabava por 
ter, no oitão da sua casa, uma mangueira, 
cujos galhos esquerdos davam manga rosa, 
e os da direita, manga espada. Neco Dias, 
amigo comum, que adorava retrucar essas 
coisas com amigáveis competições, saía-se 
com esta: “Lá em casa tenho um pé de manga 
que dá, ao mesmo tempo, cinco tipos de man-
ga diferentes, uma mais doce do que a outra”. 
E assim, debaixo da mangueira, servindo-se 
de um churrasco, jogava-se conversas fora,  
também sobre frutas, frutos, pseudofrutos 
e laudáveis mentiras. 

As mangueiras começavam lá em frente 
da Igreja de Lourdes, de Padre José Trigueiro 

do Vale; estendiam-se pela Avenida João Ma-
chado, até o Orfanato Dom Ulrico, mas, an-
tes, dobravam à esquerda, pela Maximiano 
Figueiredo, espichando-se até mirar o bonito 
prédio do Hospital Santa Isabel, variando, 
aqui e acolá, com jambeiros que teciam, com 
vermelhos estames, lindos tapetes no chão. 
Essas mangas, ainda colhidas pela pobreza, 
fazem bem à visão, ao intestino e ao coração. 

Quando se fala de manga, a palavra 
é entendida, conforme a circunstância, o 
que ocorre com todos os termos equívocos. 
Aprendi essa equivocidade, estudando Ló-
gica e, na semântica, a polissemia. Se com 
fósforo na mão para acender o candeeiro, 
então, a manga é de vidro; se levantando a 

camisa para tomar vacina, 
ela é de tecido; ou, se estou 
à mesa, para algum lanche 
ou sobremesa, a manga 
será esse delicioso assun-
to que lhe fala. São cir-
cunstâncias que definem 
um mesmo termo: manga. 
Esses termos polissêmicos 
acontecem também com a 
mãe “mangueira”: man-

gueira como curral; mangueira planta  e 
mangueira para aguar a mangueira.

Só assim se explica que o leitor, ao 
chupar a manga, ao mesmo tempo, pode 
quebrar a manga ou sujar a manga... Seria 
um quebra-cabeça para os precisos na lin-
guagem como o alemão. Os termos equí-
vocos são, na linguagem, um só caminho 
para vários destinos, com diversas designa-
ções; um só som, uma só escrita que define 
diversos conjuntos ou diferentes coisas. O 
que é a gostosa manga, está agora sumindo, 
mas voltará, igual às quatro estações, como 
varia, com muita musicalidade, Vivaldi. A 
manga veio de onde, de Bangladesh, da Ín-
dia, das Filipinas ou do Paquistão? Não sei. 
Só sei que veio da minha infância, e ela au-
xilia a memória. Originou-se, em Pilar, para 
mim, no sítio, atrás da minha casa.

Um vento que sopra
Um vento brando e refrigerado pelas águas 

do grande açude sopra na tarde quente ameni-
zando o clima e tornando agradável o ambiente 
nas varandas de uma casa grande no Sertão. Es-
palhados em cadeiras e nos balaústres homens 
e mulheres reunidos discutindo problemas e 
afinidades e deliberando sobre os destinos de 
suas vidas. Mas esta é uma realidade atual. Em 
passado recente, as terras da fazenda formavam 
um grande latifúndio concentrado nas mãos 
de grandes proprietários que, albergados sob 
a proteção do estado, usufruíam de recursos e 
se apropriavam de programas e projetos artifi-
cialmente criados sob o pretexto de alavancar o 
desenvolvimento regional. Em suas terras pre-
dominavam a monocultura do 
algodão e as pastagens para o 
rebanho bovino, tangido pelas 
mãos dos moradores subser-
vientes e acanhados em sua 
autoestima e cidadania.

Como esta inúmeras ou-
tras fazendas pelo interior da 
Paraíba hoje se repartem em 
assentamentos de reforma 
agrária onde antigos mora-
dores e trabalhadores rurais sem terra expe-
rimentam o sentimento de ser proprietário de 
um pedaço de terra e, nesta condição, terem as 
rédeas de sua história nas mãos, sem a sombra 
ameaçadora e prepotente do fazendeiro que 
limitava o número dos pequenos animais que 
podiam ser criados, que repartia a safra de mi-
lho, feijão e jerimum cultivados nas franjas das 
pastagens e da monocultura. Homens e mulhe-
res que, agora, olham para o horizonte de fronte 
erguida e altaneira. Que comercializam o que 
sobra de seus cultivos e incrementam as feiras 
livres de tantas cidades interioranas.

Nas terras da grande fazenda outrora lati-
fúndio hoje, a jusante do grande açude, espalha-
se um vigoroso plantio de goiaba e banana que 
alimenta uma pequena indústria de produção 
de doces numa atividade que envolve, sobretu-
do, as mulheres. Mulheres que conquistam sua 

cidadania e aprendem que o mundo se estende 
além da soleira da porta de suas casas. Casas 
que, nos tempos de morador, revelavam o pau a 
pique da taipa ou o tijolo aparente da rusticidade 
e do abrigo de insetos transmissores de doenças. 
Hoje, o branco da cal das casas de alvenaria espa-
lha um clima de dignidade, complementado pela 
cisterna construída no oitão e que, acumulando 
água da chuva, garante o abastecimento huma-
no nos quentes meses de verão, reduzindo mor-
talidade e reinventando outras práticas de vida.

Não queremos, de forma alguma, idealizar 
os assentamentos como única e possível alterna-
tiva para o latifúndio. Problemas existem como 
decorrência da convivência humana e das di-

ferenças e diversidades que 
marcam as relações sociais. 
Muitos assentados revelam 
incompatibilidade com o es-
tilo e a proposta de vida nos 
assentamentos.  Outros tantos 
não se afinam com a dinâmica 
de decidir coletivamente atra-
vés das associações e entida-
des representativas. Conside-
ram uma intromissão e uma 

invasão a privacidade. Alguns não conseguem 
absorver as regras da convivência em agrovilas, 
partilhando o mesmo espaço e reinventando vi-
vências que se distanciam da experiência rural e 
não traz as características da vida urbana.

Os problemas, contudo, não anulam os efei-
tos e as consequências positivas que a reforma 
agrária desencadeia. Olhando a transforma-
ção que a casa grande da fazenda sofreu, agora 
transformada em sede da associação dos assen-
tados e não mais palco de reuniões políticas para 
decidir conchavos e acordos espúrios, percebi 
as mudanças que, sutilmente, se processam nas 
vidas e nas histórias de homens e mulheres que, 
conquistando a terra conquistam a cidadania 
e tecem, nas tramas e urdiduras do cotidiano, 
uma nova forma de encarar a vida. Agora, como 
donos da terra são também, de alguma forma, 
donos de suas vidas.

 A manga veio de onde, 
de Bangladesh, da Índia, das 

Filipinas ou do Paquistão? 
Não sei. Só sei que veio da 

minha infância...   

Os problemas, contudo, 
não anulam os efeitos e 

as consequências positivas 
que a reforma agrária 

desencadeia.   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Mais de 25 mil acordos de clientes com pagamentos atrasados foram feitos pelo programa, que termina neste domingo
Os clientes da Compa-

nhia de Água e Esgotos da 
Paraíba (Cagepa) têm até o 
próximo domingo (31) para 
negociar contas em atraso 
com até 100% de desconto 
nos juros e multas ou par-
celá-las em até 60 vezes. A 
campanha “Fique em dia 
com a Cagepa” já firmou 
mais de 25 mil acordos em 
todo o estado e agora entra 
na reta final.

O diretor Comercial 
da Cagepa, Isaac Fernan-
des Veras, lembrou que, 
inicialmente, a campanha 
seria realizada apenas du-
rante o mês de dezembro. 
“A ideia era oferecer facili-
dades para que os usuários 
da companhia iniciassem o 
novo ano ‘no azul’, sem dívi-
das, muitas delas contraídas 
durante os primeiros meses 
da pandemia. Mas, a procu-
ra dos clientes foi tamanha 
que decidimos prorrogar 
até o dia 31 de janeiro de 

2021. E, de fato, está sendo 
um sucesso”, afirmou.

Todo o trâmite da ne-
gociação é realizado pelos 
canais digitais de atendi-
mento da Cagepa. Além do 
teleatendimento 115, que é 
gratuito e recebe ligações de 
telefones fixos e celulares, 
os clientes podem forma-
lizar a adesão à campanha 
pelo whatsapp da Cagepa: 
98198-4495, como também 
pela assistente virtual Ac-
qua, que está à disposição 
dos clientes on-line 24 ho-
ras por dia e pelo aplicativo 
Cagepa, que está disponível 
para smartphones com sis-
tema iOS e Android.

Durante a campanha, a 
Companhia oferece isenção 
total de juros e multas para 
os clientes que optarem 
por quitar à vista. Também 
são disponibilizadas outras 
condições para quem dese-
jar dividir, que variam de 
acordo com o perfil de cada 

usuário e sua capacidade de 
pagamento. Em caso de par-
celamento, o cliente poderá 
ter opção de dar entrada 
e também parcelar até 60 
vezes, com descontos pro-
gressivos.

A iniciativa é voltada 
para imóveis residenciais, 
comerciais e industriais que 
tenham contas em aberto. 
Para negociar, basta entrar 
em contato com um dos ca-
nais de atendimento da Ca-
gepa, tendo em mãos o RG, 
o CPF e uma fatura de água.

Cagepa dá desconto de até 100%  
nos juros e multas de dívidas

O deputado estadual Manoel 
Ludgério irá deixar o PSD. A 
preterição do grupo político 
de Romero Rodrigues à recon-
dução de Ivonete, sua espo-
sa, à presidência da Câmara 
Municipal de Campina Gran-
de motivou o rompimento. O 
destino do parlamentar po-
derá ser o Cidadania, partido 
pelo qual pretende ser candi-
dato a deputado federal. 

Rompimento no pSD
Estariam em curso negociações 
para que Nilvan Ferreira (MDB) 
migre para o PSD, partido co-
mandado na Paraíba pelo ex
-prefeito de Campina Grande, 
Romero Rodrigues. Essa movi-
mentação teria um foco: a elei-
ção majoritária de 2022. O ob-
jetivo seria assegurar o radialista 
como uma ‘reserva de mercado’ 
para uma eventual candidatura 
a vice-governador. Será?

Gervásio Maia deixou claro que jamais 
tomará um caminho político em 2022 
que envolva apoio a um candidato que 
tem alinhamento com o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), ao ser lembra-
do que esta é a condição do ex-prefeito 
de Campina Grande, Romero Rodri-
gues: “Seria uma contradição, jamais 
estaria com Bolsonaro, não concordo 
com nada do que ele faz”.  

“SeRia uma contRaDição”

pReSiDente Do pSB, GeRváSio maia Se Diz DiStante  
De RicaRDo e Sinaliza paRa apoio ao GoveRnaDoR

Defecção no mDB 

O apoio do PSB à reeleição do governador João Azevêdo (Cidadania) é uma possibilidade que se abriu de 
modo concreto após declaração do deputado federal Gervásio Maia (foto) a uma emissora de rádio da 
capital. Na entrevista, o presidente do partido na Paraíba afirmou que existe um distanciamento – ele não 
cravou a expressão ‘rompimento’ – entre ele e o ex-governador Ricardo Coutinho e ressaltou que isso 
ocorreu desde a pré-campanha eleitoral em João Pessoa. “Não participei das articulações sobre a candi-
datura de Ricardo [a prefeito de João Pessoa]. Fiquei sabendo pela internet”, disse, afirmando que, desde 
então, nunca mais falou com o ex-governador. “De lá pra cá, não nos falamos mais, o que existe é um 

afastamento”, revelou, sugerindo que ele, como presidente do PSB, foi alijado das decisões partidá-
rias: “Na política partidária, as decisões devem ocorrer de forma colegiada e isso não aconte-

ceu”. Provocado a falar se estaria propenso a apoiar a reeleição do governador João Azevêdo, 
ele disse que não poderia fazer uma projeção de qual caminho o PSB irá tomar no próximo 
ano – “é complicado traçar um prognóstico, não posso fazer isso, agora” –, mas afirmou que 
essa discussão “será construída no momento certo com as bases. Vamos pra frente, temos 
muito tempo”. Ou seja, sinalizou que está aberto ao diálogo sobre uma composição com o 
Cidadania, sempre “prezando pela coerência”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na próxima semana, será anunciado o 
nome do vereador que exercerá o cargo 
de líder do prefeito de João Pessoa, Cíce-
ro Lucena, na Câmara Municipal, garante 
o Secretário de Articulação Política, Die-
go Tavares. Há quem diga que Bruno Fa-
rias (Cidadania) é um nome cogitado, por 
ter o perfil ideal para a função. É esperar 
para ver.    

na pRóxima Semana: líDeR 
De cíceRo SeRá anunciaDo 

iDeia De lonGeviDaDe 

BancaDaS contemplaDaS 

A fala do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena 
(PP) – reproduzida aqui na coluna, no contexto da 
união entre prefeitura e Governo do Estado em 
favor da reforma da Estação Ciência – remete à 
ideia de longevidade que essa parceria pretende 
ter, inclusive com vistas à eleição de 2022. Repito
-a: “Junto com o governador, temos o compromis-
so de cuidar da cidade de João pessoa”.  

O que o presidente da ALPB, Adriano Galdino (PSB) de-
fende, no que tange à escolha do 1º secretário e do 2º 
vice-presidente do Legislativo estadual, deverá se con-
firmar: o primeiro cargo ficaria com um deputado da 
base e o segundo com um parlamentar da oposição. 
João Gonçalves (Podemos) e Tovar Correia (PSDB), res-
pectivamente, deverão ser candidatos de consenso.
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Diretor Comercial da Cagepa, Isaac Veras, lembrou que débitos podem ser parcelados

Foto: Ascom/Cagepa

A campanha “Fique em dia 
com a Cagepa” inicialmente 

foi pensada para durar 
apenas os primeiros meses 
da pandemia, mas, devido 
ao sucesso, foi prorrogada.

Protesto nacional

Bancários fecham hoje as agências do Banco do Brasil

Os funcionários do  
Banco do Brasil da Pa-
raíba realizam hoje uma 
paralisação das agências 
com duração de 24 horas. 
Os servidores da estatal 
reivindicam contra o pro-
cesso de reestruturação 
e desmonte da institui-
ção financeira pública. 
O protesto ocorrerá nas 
agências Epitácio Pessoa 
e 1817, (próxima à Praça 
João Pessoa). 

Na próxima terça-fei-
ra (2) haverá uma reunião 
on-line com o Comando Na-
cional dos Bancários, para 

tentar uma negociação com 
o BB e Governo Federal.

Existem cerca de 1,4 
mil funcionários na Paraíba, 
distribuídos nas 67 agências 
e 36 postos de atendimento, 
segundo informações do 
Sindicato de Bancários da 
Paraíba. Mas já foram fecha-
das duas agências em João 
Pessoa, uma em Campina 
Grande e alguns postos de 
atendimento no interior do 
estado. 

O presidente do Sindi-
cato dos Bancários da Pa-
raíba, Lindonjhonson Al-
meida, afirma que a direção 
do Banco do Brasil em vez 
de promover o desemprego 
em massa e precarização 

do serviço, deveria realizar 
concurso público.

“O Banco do Brasil deve-
ria promover novos concur-
sos públicos pois o seu qua-
dro funcional está defasado 
e não pode abrir mão de 5 
mil funcionários. Se as filas 
já são enormes, imagine com 
a redução de funcionários, 
menos caixas e agências? 
Ainda mais em tempos de 
pandemia”, declarou.

O fechamento das agên-
cias do BB também diminui-
rá a economia dos municí-
pios. “Se o trabalhador tiver 
de ir à cidade mais próxi-
ma para retirar o dinhei-
ro ou resolver questões 
burocráticas, o imposto 

ficará nesse município, 
ocasionando um forte im-
pacto social e econômico ”, 
lamentou.

Lindonjhonhson Al-
meida critica também a 
retirada das gratificações 
dos funcionários do caixa 
eletrônico. “Iremos reivin-
dicar isso também, pois 
não é todo mundo que sabe 
trabalhar no caixa eletrô-
nico. É uma função de mui-
ta responsabilidade e ex-
tremamente necessária ao 
funcionamento do banco”, 
afirmou.

Resposta do BB
“O Banco do Brasil 

anunciou, no último dia 

11,  conjunto de ações 
com o objetivo de refor-
çar a competitividade, 
buscando a perenidade 
dos negócios, a eficiência 
operacional e o fortaleci-
mento do protagonismo 
histórico da Instituição 
frente ao segmento fi-
nanceiro. 

As iniciativas buscam 
a melhoria da experiência 
e satisfação do cliente e 
consideram a transforma-
ção digital, o aumento da 
concorrência e o menor 
patamar histórico da taxa 
básica de juros como ele-
mentos de destaque.

O BB lançou também 
dois programas de desli-

gamento. O Programa de 
Adequação de Quadros 
(PAQ) tem o objetivo de 
solucionar os excessos no 
quadro, e, portanto, tem 
seu público limitado a este 
contingente. 

O PAQ também incen-
tiva movimentações late-
rais para unidades onde 
existam vagas. 

Já o Programa de Des-
ligamento Extraordinário 
(PDE) abrange todos os 
funcionários do banco 
que atenderem aos pré
-requisitos, sem envolver 
a necessidade de regula-
rização dos excessos e é 
específico para o incentivo 
ao desligamento. 

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

O menor preço da ga-
solina teve queda de nove 
centavos em comparação 
com a pesquisa realizada 
pelo Procon-JP no último 
dia 20, saindo de R$ 4,64 
para R$ 4,55, A pesquisa 
do Procon-JP foi realizada 
na quarta-feira e também 
registra que o maior pre-
ço teve redução de R$ 20 
centavos, caindo de R$ 5,09 
para R$ 4,89. 

Foram visitados 109 
postos que estão em ativi-
dade em João Pessoa e cons-
tatou que 82 estabelecimen-
tos aumentaram o preço da 
gasolina, um reduziu e 26 
mantiveram em relação ao 
dia 20 de janeiro. 

Menor preço 
da gasolina 
na capital é 
de R$ 4,55
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Informações de mais de 220 milhões de brasileiros foram disponibilizadas para venda em fóruns da internet

A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) pediu que a 
Autoridade Nacional de Pro-
teção de Dados (ANPD) inves-
tigue o vazamento de dados 
de mais de 220 milhões de 
brasileiros. As informações 
foram disponibilizadas para 
venda na internet, e o episódio 
foi noticiado em veículos de 
comunicação.

No ofício enviado à ANPD, 
a Ordem dos Advogados ma-
nifesta preocupação com o 
vazamento, que compreende 
uma base de CPFs em número 
superior ao da população bra-
sileira. São 37 bases de dados 
que abarcam nome, endereço, 
foto, score de crédito, renda, 
situação na Receita Federal e 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Parte dos dados, 
como nome e CPF, foi publica-
da na internet gratuitamente. 
Já o conjunto completo dos 
registros está sendo vendido 
em fóruns da rede.

“O ocorrido submete pra-
ticamente toda a população 
brasileira a um cenário de gra-
ve risco pessoal e irreparável 
violação à privacidade e preci-
sa ser investigado a fundo pe-
las autoridades competentes, 
em particular por essa agên-
cia”, destaca o ofício da OAB.

A Ordem dos Advogados 
ressalta que não houve notí-
cia sobre medidas adotadas 
pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados sobre o in-
cidente. O ofício lembra que a 
Lei Geral de Proteção de Dados 
(No 13.709 de 2018) atribui 
à ANPD a responsabilidade 
de fiscalizar agente de trata-
mento, inclusive por meio de 
auditorias, e pede que o órgão 

tome providências.
Segundo a presidente 

da Comissão de Proteção de 
Dados da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil – Seção Rio de 
Janeiro, Estela Aranha, este 
pode ser o maior vazamento 
de dados da história do país, 
não somente em número de 
pessoas mas também na diver-
sidade de informações.

Estela diz que a primeira 
tarefa é investigar como o va-
zamento ocorreu e quem está 
por trás dele para responsabi-
lizar o controlador do banco 
de dados. Ela acrescenta que, 
emergencialmente, é preciso 
ter também um plano de con-
tingência, com as medidas que 
precisam ser tomadas para 
reduzir os riscos para as pes-
soas cujas informações foram 
vazadas ou colocadas à venda.

“A primeira é informar 
amplamente os titulares dos 
dados sobre os riscos envol-
vidos e quais medidas podem 
ser tomadas para mitigar pos-
síveis danos. Outra é que deve 
recair sobre o controlador dos 
dados a responsabilidade por 
tais medidas”, explica a advo-
gada.

Segundo Estela, nos Es-
tados Unidos, houve um epi-
sódio de grande vazamento 
da empresa Equifax que ter-
minou com um acordo para 
a criação de um fundo de US$ 
420 milhões direcionados ao 
ressarcimento das perdas das 
vítimas.

Como a Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
foi efetivamente instituída há 
alguns meses, Estela Aranha 
defende a busca de parceria 
desta com outras instituições, 
como a Polícia Federal e a Se-
cretaria Nacional do Consumi-
dor, do Ministério da Justiça.

Jonas Valente 
Agência Brasil

OAB pede investigação sobre 
vazamento de dados no país

Giro Nordeste

Cantora Margareth Menezes lamenta 
cancelamento do carnaval no Brasil

Com o crescimento de 
casos de contaminação pelo 
novo coronavírus e óbitos 
em decorrência do agrava-
mento da doença, as festivi-
dades populares de carnaval 
foram cancelados em todo 
o Brasil. Salvador, com as 
tradicionais festas de rua, 
suspendeu a realização do 
carnaval e também o decreto 
de ponto facultativo nos dias 
de carnaval para evitar aglo-
merações. Neste cenário, a 
cantora Margareth Menezes, 
personagem símbolo do car-
naval baiano, em entrevista 
ao Giro Nordeste ontem, la-
mentou a não realização da 
festa, mas compreendeu que 
não há como comemorar en-
quanto os números de casos 
crescem.

“Claro que existe um 
sentimento da população, 
as pessoas estão sentidas e 
reclamando. Mas a priori-
dade, para esse momento, é 
debelar essa pandemia. Não 
adianta. Eu, como artista que 
vive disso, sinto pelo circui-
to que a arte e música mo-
vimenta economicamente 
durante o verão no Brasil. 

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

O Manaíra Shopping 
foi condenado em audiên-
cia realizada ontem, na 1ª 
Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça, a pagar uma 
indenização no valor de 
R$ 500 mil a título de da-
nos morais para a família 
de Suenio da Rocha Melo 
assassinado na saída do 
estabelecimento. Na épo-
ca do crime, em 2010, o 
empresário de 30 anos foi 
baleado quando saía de 
um show que tinha sido 
realizado na casa de shows 
que funciona no shopping.

Na hora de apresen-
tar o ticket de pagamento 
para liberação do veículo 
no estacionamento, a ví-
tima teve o carro cercado 

por bandidos armados. 
Houve então um tiroteio 
entre estes e os seguran-
ças do shopping, que se 
encontravam suspensos 
no edifício da garagem. 
Suenio da Rocha Melo foi 
atingido de forma fatal por 
um dos tiros que, segundo 
o laudo cadavérico, teria 
sido disparado à longa dis-
tância.

Para o advogado dos 
pais de Suenio da Rocha 
Melo, Thélio Farias, a de-
cisão do desembargador 
Leandro do Santos, foi re-
conhecida na sentença a 
responsabilidade do sho-
pping pela segurança dos 
seus clientes. 

“A decisão se baseia no 
laudo cadavérico desenvol-
vido pela perita-legista Ma-
ria Elizabeth Queiroz, que 

concluiu que o projétil que 
matou Suenio foi disparado 
à distância e de cima para 
baixo. E os próprios mar-
ginais que foram presos 
depois afirmaram à polícia 
que não chegaram a atirar 
contra a vítima que estava 
dentro do carro”, explicou 
o advogado de Solon Melo 
e Maria Anunciada Rocha 
Melo, pais de Suenio.

O advogado do Manaí-
ra Shopping, Pedro Pires, 
discorda da versão aco-
lhida pelo desembarga-
dor, considerando que a 
perita que tipificou o dis-
paro que matou a vítima 
corrigiu seu laudo pouco 
depois. Ele destaca que 
o shopping adotou todas 
as medidas de segurança 
possíveis. A defesa vai re-
correr da decisão.

“Tem uma modali-
dade de recurso dentro 
do próprio tribunal para 
que se pronuncie sobre 
essas provas que, na nossa 
opinião, apresentam uma 
robustez capaz de mudar 
o rumo do julgamento. E 
mesmo que a gente não 
ganhe aqui, acreditamos 
que em Brasília, no STJ, 
temos uma expectativa de 
mudar”, explicou o advoga-
do de defesa.

Ainda de acordo com 
Pedro Pires, caso a deci-
são não seja revertida, o 
pagamento da indenização 
ficará a cargo da segura-
dora. “Na remota hipótese 
de ser mantida a decisão, 
quem vai arcar é a segu-
radora. Mas é óbvio que 
se trata de um episódio 
lamentável”, concluiu.

Manaíra Shopping é condenado a 
pagar R$ 500 mil de indenização

Mas temos que ver que tem 
uma situação que é superior 
a isso, estamos falando de 
vidas humanas”, afirmou a 
cantora.

Governadores e prefei-
tos de todo o Brasil se mo-
bilizam para tentar evitar 
aglomerações pelo Brasil. 
Ontem, em Pernambuco, o 
ponto facultativo referente 
ao carnaval foi suspenso.

“É com toda tristeza que 
compreendo essa situação 
porque é uma responsabili-
dade muito grande. Como é 

que, por exemplo, o artista, 
eu artista, vou fazer um show 
que vai aglomerar gente, 
como é o lance do carnaval 
que é muita gente, é todo 
mundo [junto], respirando 
isso e com uma coisa que se 
contamina pelo ar. Então não 
tem o que fazer. As pessoas 
têm que buscar a sua manei-
ra de achar outros formatos, 
assistindo as lives que vão 
rolar, e se conformar. Temos 
que respeitar isso”, declarou 
Margareth Menezes.

A artista ainda criticou o 

posicionamento de pessoas 
que negam a pandemia, sem 
cuidados de higiene básica 
que acaba atingindo a vida 
de outras pessoas e sobre-
carregando profissionais de 
saúde e o sistema público 
de saúde.

“Isso não é brincadeira, 
não é porque não conhece-
mos o outro que temos que 
agir assim. O comportamen-
to de muitas pessoas no Bra-
sil é sofrível. Estamos come-
morando o que?”, finalizou 
Margareth Menezes.

Margareth Menezes disse que compreende que não há como comemorar enquanto os números de casos de covid crescem

Foto: Divulgação

Incêndio de pequenas proporções 
atinge instalações do Paraíba Palace

Um incêndio de pequenas 
proporções atingiu o prédio 
histórico do Paraíba Palace, no 
centro de João Pessoa, na manhã 
de ontem. De acordo com infor-

mações do Corpo de Bombeiros 
da Paraíba, não há registro de 
vítimas. O local, na Praça Vidal de 
Negreiros, acomoda, atualmen-
te, o Centro Administrativo da 
Assembleia Legislativa da Paraí-
ba e uma série de lojas, no cha-
mado Paraíba Palace Shopping.

O incêndio acometeu 
uma das salas do prédio que 
continha apenas cadeiras. A 
assessoria do Corpo de Bom-
beiros informou que o incên-
dio foi controlado rapidamen-
te e com extintores. Apenas a 
instalação elétrica foi compro-

metida pelas chamas, a causa 
não foi confirmada.

Populares que trabalham 
no centro da capital aciona-
ram o Corpo de Bombeiros 
por volta das 9 horas da ma-
nhã de ontem para atender a 
demanda.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Serasa nega envolvimento
Não há comprovação de onde os dados teriam 

saído. Para o diretor da Associação Data Privacy Brasil, 
Rafael Zanatta, ou o responsável reuniu todas essas 
informações, ou elas foram obtidas de alguma base.

Há uma suspeita de que tais informações pode-
riam ter vindo da Serasa Experian, que trabalha com 
análise de crédito. A hipótese foi motivada pelo fato de 
terem sido encontradas semelhanças entre os dados 
vazados e os usados pela empresa. A Serasa negou 
que os dados tenham vazado de sua base.

ANPD
Em nota à Agência Brasil, a Autoridade Nacional 

de Proteção de Dados respondeu que, desde que to-
mou conhecimento do incidente, “destacou todo seu 
quadro técnico para analisar, com base na LGPD, os 
aspectos que cercam o ocorrido”.

A autoridade diz que já recebeu informações do 
Serasa e oficiou a Polícia Federal, a empresa Psafe, 
que encontrou o vazamento, o Comitê Gestor da 
Internet no Brasil e o Gabinete de Segurança Institu-
cional da Presidência da República.

Senacon
A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) 

instaurou procedimento para averiguação do caso. 
A Serasa Experian foi notificada para informar se os 
dados saíram de sua base, ou de operadoras que 
tratam informações a seu mando, e por quanto tempo 
os dados ficaram expostos.

No inquérito, a Senacon quer saber também 
quem teve acesso aos dados vazados, quais informa-
ções foram acessadas e que medidas foram adotadas 
para melhorar a segurança e proteção da informação 
destes indivíduos. A Senacom deu 15 dias para que a 
Serasa respondesse aos questionamentos.



Paraíba
Assistência social
Primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, faz 
entrega simbólica de obra na Associação Paraibana 
de Equoterapia, em João Pessoa. Página 7 Fo
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Dados do Programa Nacional de Imunização destacam desempenho da Paraíba no processo de imunização
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Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

Com estimativa de 22.608 
doses aplicadas até 27 de janeiro, 
segundo o sistema do Programa 
Nacional de Imunização, do Mi-
nistério da Saúde, a Paraíba é o 
sexto estado do Brasil e o terceiro 
do Nordeste que mais vacinou a 
população contra o novo corona-
vírus. 

O desempenho é uma par-
ceria entre a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e Prefeituras Mu-
nicipais de Saúde, responsáveis 
pela aplicação do imunizante. O 
estado fica atrás apenas de Paraná, 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 
Maranhão e Bahia. O estado de 
São Paulo, que iniciou a vacinação, 
não aparece no levantamento do 
ministério.

A Paraíba recebeu 114.800 
doses da vacina CoronaVac, vacina 
contra a covid-19 produzida pelo 
Instituto Butantan em parceria 
com o laboratório chinês Sinovac, 
referentes a aplicação da primeira 
e segunda dose e 36 mil doses da  
AstraZenica, desenvolvida em par-
ceria entre a Universidade de Ox-
ford e a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), quantitativo apenas 
para primeira dose de aplicação.

Todas as doses recebidas 
pelo estado foram distribuídas 

para todos os 223 municípios em 
menos de 12 horas após a chegada 
na SES, garantindo a celeridade no 
processo vacinal.

Segundo o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo Medei-
ros, o estado aguarda o envio do 
quantitativo referente à segunda 
dose da AstraZeneca, enviada pelo 
Ministério da Saúde.

“Devemos receber lote nas 
próximas semanas [2ª dose da 
AstraZeneca], mas para expan-
dir a população a ser vacinada a 
expectativa é para a segunda quin-
zena de fevereiro, mantemos essa 
projeção”, destacou o secretário.

Estão sendo vacinados, o 
público de profissionais de saú-
de que atuam diretamente no 
enfrentamento da doença (34% 
da população total da classe de 
profissionais), indígenas aldeados 
(100%), idosos em asilos e abrigos 
(100%) e pessoas com deficiência 
em abrigos (100%).

Ainda nos próximos dias, 
a população de idosos acima de 
80 anos acamados deverá ser 
vacinada. A estimativa é que este 
público forme 8.312 idosos, cor-
respondendo a 9% do público no 
estado. A antecipação do grupo 
foi confirmada na última segun-
da-feira, após reunião entre SES 
e todos os secretários municipais 
de Saúde do estado.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), a 
Paraíba registrou novos 1.044 
casos e 11 óbitos em decorrên-
cia da covid-19 ontem. Com os 
novos números, o estado conta-
biliza o total de 188.290 casos 
de paraibanos contaminados, 
sendo 138.823 pacientes con-
siderados recuperados e 4.025 
óbitos.

Com o boletim diário desta 
quinta-feira, um total de 5.383 
novos casos foram confirma-
dos no estado desde o último 
domingo, o montante superou 
já superou o total de casos acu-
mulados na semana anterior 
(5.289 casos).

Entre os novos casos, 26 
(2,49%) são casos de pacientes 
hospitalizados e 1.018 (97,51%) 
são leves, com recuperação em 
residências. Entre a quarta-fei-
ra e ontem, 24 pacientes foram 
hospitalizados nos hospitais do 
estado com covid-19, segundo 
informações do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar.

Dos 11 óbitos confirmados, 
sete ocorreram no intervalo de 
24 horas entre a quarta-feira e 
ontem. As mortes são datadas 
de 11 a 28 de janeiro de 2021, 
sendo dois deles em hospitais 
privados e os demais em hospi-
tais públicos. As vítimas, com fai-
xa etária de 53 a 93 anos, foram 
sete mulheres e quatro homens. 
Cardiopatia foi a comorbidade 
mais frequente entre os pacien-
tes residentes em João Pessoa 
(2), Campina Grande,  Areial, Bo-
queirão, Caraúbas, Esperança, 
Juru, Princesa Isabel, São José 

do Sabugi e Sousa (com um caso 
cada).

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado é 
de 50% e 56% em enfermarias 
adulto. A Região Metropolitana 
de João Pessoa tem ocupação de 
61% em UTI e 56% em enferma-
rias, ambos adultos. Em Campina 
Grande estão ocupados 55% dos 
leitos de UTI adulto e 44% de 
leitos de enfermaria. No Sertão, 
as taxas são de 52% e 60% em 
UTI e enfermarias adulto, res-
pectivamente.

Cinco municípios concen-
tram 563 novos casos, o que cor-
responde a 53,92% dos casos 
registrados ontem. São eles: João 
Pessoa com 353 novos casos; 
Campina Grande teve 79 novos 
casos; Sousa confirmou novos 
71; Guarabira teve 34 novos ca-
sos; e Cabedelo com 26 novos 
casos.

Mais de mil casos
João Pessoa (48.789), Cam-

pina Grande (17.098), Patos 
(7.758), Guarabira (5.555), Santa 
Rita (4.787), Cabedelo (4.674), 
Sousa (4.580), São Bento (4.117), 
Cajazeiras (3.872), Mamanguape 
(3.036), Bayeux (2.956), Quei-
madas (1.949), Pombal (1.900), 
Monteiro (1.870), Ingá (1.863), 
Alagoa Grande (1.813), Itabaiana 
(1.600), Sapé (1.551), Rio Tinto 
(1.548), Catolé do Rocha (1.515), 
Pedras de Fogo (1.476), Esperan-
ça (1.462), Sumé (1.419),  Mari 
(1.325), Itaporanga (1.287), Be-
lém (1.218), Caaporã (1.209), 
Itapororoca (1.185), Solânea 
(1.176), Conde (1.167), Alagoi-
nha (1.148), Lagoa Seca (1.071) 
e Brejo do Cruz (1.033).

SES registra 1.044 casos 
do novo coronavírus

Apoio emergencial

Mais cinco pacientes de Manaus 
têm alta no Hospital Universitário

Cinco pacientes de 
Manaus com covid-19 re-
ceberam alta hospitalar 
durante a tarde de ontem, 
do Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW
-UFPB/Ebserh), da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
(UFPB). São três homens e 
duas mulheres que foram 
liberados por volta das 14h 
da unidade de saúde. Ago-
ra, mais cinco pessoas per-
manecem internas, sendo 
três em enfermaria e duas 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI). 

A expectativa, con-
forme informado pela 
assessoria de imprensa 
do HULW, é de novas altas 
em breve. “A previsão é 
que, em 48 horas, os pa-
cientes que se encontram 
na enfermaria estejam ap-
tos para retornar a Ma-
naus”, afirmou.

Após o tratamento e 
a recuperação, todos são 
hospedados na Casa de 
Acolhida da Arquidioce-
se da Paraíba, no Hospital 
Padre Zé, na capital pa-
raibana onde aguardam 
o voo de volta para casa. 

No entanto, a asses-
soria do HULW informou 
que “além da  recupera-
ção clínica, é observada 
a questão epidemiológica 
dos pacientes”. Assim, são 
respeitados os 14 dias de 
isolamento, para que não 
exista o risco de uma nova 
transmissão.

De acordo com a as-
sessoria de imprensa da 
Arquidiocese da Paraíba, 
até hoje, 20 pessoas entre 
pacientes e parentes fo-

ram acolhidas pela casa 
no Hospital Padre Zé.  A 
entidade religiosa, junto 
com o serviço social do 
Amazonas articulou a 
hospedagem dessas pes-
soas e o seu retorno. 

Ainda segundo a Ar-
quidiocese, até agora, 
sete pessoas, incluindo 
as que tiveram alta on-
tem, aguardam as con-
firmações das passagens 
para retorno ao Estado no 
Norte do país. As outras 
já seguiram para o local 
de origem. 

A primeira liberação 
de pacientes do HU pes-
soense ocorreu no últi-
mo dia 22, quando saí-
ram quatro pessoas. No 
dia seguinte (23) saíram 
mais três.  

A coordenação do 

Hospital Universitário re-
força que “não existe ris-
co de contaminação para 
o voo comercial durante o 
retorno dos pacientes que 
tiveram alta”. A direção do 
HULW-UFPB não confir-
mou sobre a chegada de 
novos amazonenses.

Colapso
No dia 17 de janeiro à 

noite, quinze amazonen-
ses chegaram à Paraíba 
vítimas do colapso no sis-
tema de saúde da cidade 
de Manaus (AM). Depois, 
dois familiares do mesmo 
município, que estavam 
em João Pessoa, para fi-
car mais perto dos pa-
rentes transferidos para 
o HULW, fizeram o teste 
e, após o diagnóstico de 
SARS-CoV2, ficaram na 

enfermaria da mesma 
unidade de saúde. 

Com isso, 17 pacien-
tes de Manaus ficaram na 
instituição em tratamen-
to. A acolhida aos pacien-
tes desta cidade pelo cen-
tro de saúde integra uma 
força-tarefa organizada 
pela Ebserh/MEC, coor-
denada pelo Ministério da 
Saúde (MS).

Assim, uma rede de 
apoio foi criada em todo o 
Brasil para receber os pa-
cientes do Amazonas com 
o novo coronavírus, sendo 
disponibilizados 205 lei-
tos em nove hospitais uni-
versitários administrados 
pela Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitala-
res (Ebserh), incluindo 
o Hospital Universitário 
Lauro Wanderley.

Pacientes comemoram a alta, enquanto familiares aguardam na Casa de Acolhida da Arquidiocese da PB

Foto: Divulgação/HULW

Foto: Marcos Russo

A estimativa do MS é que o estado tenha aplicado 22.608 doses até o dia 27 de janeiro, sendo o terceiro do Nordeste com maior número de pessoas atendidas

PB é 6º estado do Brasil que 
mais vacinou contra covid-19
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Ex-marido é o principal suspeito do assassinato da funcionária pública Maria Adriana Costa, em Bayeux

Uma recompensa de va-
lor não revelado está sen-
do oferecida pela família 
da servidora pública Maria 
Adriana Costa da Cruz, de 
37 anos, morta pelo ex-ma-
rido, o marchante Adriano 
da Cruz, que está foragido 
desde que o crime ocorreu, 
na madrugada de quarta-
feira (26). “Não precisa se 
identificar, é só dizer onde 
ele está”, disse uma irmã de 
Maria Adriana.

Ontem, em clima de re-
volta da família e de ami-
gos, o corpo da servidora 
da Prefeitura Municipal de 
Bayeux foi sepultado no ce-
mitério Senhor da Boa Mor-
te, em Bayeux.

O corpo de Maria Adria-
na foi encontrado enrolado 
sobre a cama onde ela dor-
mia, por uma filha de 11 
anos. Segundo familiares, 
a menina viu o corpo da 
mãe ensanguentado, frio e 
resolveu chamar uma irmã 
da vítima que reside próxi-
mo. Adriana estava moran-
do em um pequeno casebre 
aguardando o término da 
reforma de sua casa que 
fica em frente onde ela es-
tava residindo.

O assassinato aconte-
ceu dentro de uma casa na 
Rua José Ricardo Alves de 
Souza, no bairro da Imacu-

lada. O corpo de Adriana, 
encontrado pela filha de 
11 anos, em cima da cama, 
apresentava várias perfura-
ções, principalmente na re-
gião da cabeça. A vítima foi 
casada, segundo familiares, 
por 21 anos com Adriano e 
deixa cinco filhos. 

Adriana havia se separa-
do do marido quando soube 
que ele estava com outra 
mulher, mas ele não aceita-
va o fim do relacionamento 
e passou a ameaçá-la, mes-
mo ela tendo uma medida 
protetiva. Na última terça-
feira, o homem havia decla-
rado para várias pessoas 
que iria matar a companhei-
ra. Na noite de quarta-feira a 
mulher telefonou para uma 
irmã dizendo que ia pro-
curar a polícia, porque seu 
marido estava lhe ameaçan-
do. Este foi o último contato 
dela com a família. 

Maria Adriana da Costa 
era mãe do influenciador 
digital Biro do Passinho. Ele 
tem quase um milhão de 
seguidores e publica vídeos 
realizando coreografias. 
Ele disse que seu desejo era 
dar uma casa para o confor-
to de sua mãe e de seus ir-
mãos. Adriano já havia sido 
preso por ameaças e quan-
do for preso irá responder 
pelos crimes de feminicí-
dio, ameaças, tentativa de 
homicídios e outros crimes 
previstos no Código Penal.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Feminicídio: família oferece 
recompensa por informação

Policiais civis do Núcleo 
de Homicídios de Queimadas 
prenderam na manhã dessa 
quinta-feira (28), em cumpri-
mento a mandado de prisão o 
agricultor José Aguinaldo Viei-
ra, de 53 anos, apontado como 
autor do assassinato de sua 
própria filha, Adanailza Araújo 
Vieira, de 36 anos, fato ocorri-
do no dia 29 de dezembro do 
ano passado, na zona rural de 
Boqueirão.

Segundo o delegado ila-
milton Simplício, o agricultor 
havia se apresentado de forma 
espontânea no dia 1º deste 
mês, no Núcleo de Homicídios 
de Queimadas, acompanhado 
de um advogado, na oportuni-
dade alegou que a arma, uma 
espingarda teria disparado 
casualmente, no entanto, du-
rante as investigações a polícia 
descobriu, através de depoi-
mentos de familiares de Nailza 
e também pessoas que presen-

ciaram o fato, o agricultor teria 
efetuado o disparo de forma 
intencional. 

Consta de levantamento 
feito pela polícia, que “Naldo 
Vieira” residia no Rio de Janei-
ro e teria chegado a Boqueirão, 
a cerca de dois meses antes do 
crime e teria tomado conhe-
cimento que sua filha, Nailza, 
estava plantando no terreno, 
no entanto, ele não aceitava 
porque queria vender.

Desde a chegada de Nal-
do Vieira, pai e filha discutiam 
constantemente e na noite 
do crime ela teria interferi-
do numa discussão dele com 
a mãe da jovem que acabou 
sendo atingida por um disparo 
de espingarda na cabeça. Ela 
ainda chegou a ser socorrida 
para um hospital local, mas 
não resistiu aos ferimentos. O 
agricultor será conduzido para 
uma unidade prisional onde 
ficará à disposição da Justiça.

Preso o acusado de matar 
a filha com tiro na cabeça

A Polícia Militar conse-
guiu prender dois homens 
suspeitos de furtarem fios e 
cabos das torres de ilumina-
ção do Estádio Almeidão, em 
João Pessoa. A dupla infor-
mou ser morador de rua.

Um dos presos nega a 
participação no furto e disse 
que estava dormindo, próxi-
mo ao Almeidão, quando foi 
acordado por um homem que 
oferece R$ 50 para fazer o 
transporte dos fios, o mesmo 
acontecendo com seu compa-
nheiro.

Com a dupla os policiais 

apreenderam 15 metros de 
fio, 1 lanterna, 3 chave de 
boca e 1 faca. Os elemen-
tos foram encaminhados à 
Central de Polícia. Eles fo-
ram autuados pelo delegado 
Afrânio Doglia Filho.

Essa é a segunda vez no 
intervalo de oito dias que 
ocorre furto de fios e cabos 
no Estádio Almeidão. No úl-
timo dia 20 foi contabilizado 
um prejuízo superior a R$ 7 
mil. A empresa responsável 
pelos equipamentos já havia 
determinado monitoramen-
teo do local. 

Polícia descobre furto 
de fios do Almeidão

Uma reunião para tra-
çar com o objetivo de forta-
lecer as ações de seguran-
ça em áreas comerciais de 
João Pessoa foi realizada 
no fim da tarde de quarta-
feira (27) no gabinete do 
comando geral da Polícia 
Militar da Paraíba com a 
presença do alto comando 
da Corporação e dirigentes 
da Câmara de Dirigentes 
Lojistas da capital. Uma das 
pautas da reunião também 
foi o acionamento de outros 
órgãos públicos que pos-
sam colaborar com a segu-
rança como Ministério Pú-
blico, Prefeitura Municipal 

e secretarias de Assistência 
Social, demandas estas que 
também serão apresenta-
das pela CDL às instituições.

Na ocasião, a CDL 
apresentou demandas de 
segurança dos comercian-
tes que ela representa, 
bem como outros tópicos 
referentes a ordem pública, 
criminalidade e Justiça e 
ações sociais. No encontro, 
participaram os coronéis 
Euller Chaves (comandan-
te geral) coronel Tibério 
Pereira (coordenador de 
Inteligência da corporação; 
tenente-coronel Cristovão 
Lucas, comandante do 1º 

Batalhão, responsável pela 
região do Centro e o capi-
tão Handerson Gleber, do 
Estado-Maior Estratégico 
da PM.

Euller Chaves desta-
cou o trabalho das forças 
de segurança na aplicação 
da lei, prevenção dos deli-
tos e prisão de suspeitos 
durante o ano de 2020. “A 
estatística nos aponta que 
temos uma redução geral 
de 18% de crimes patri-
moniais em 2020, em rela-
ção ao ano passado. A PM 
conduziu mais de 11 mil 
pessoas às delegacias, sus-
peitas de cometerem atos 

delituosos. Isso é apenas 
parte de um conjunto de 
ações que desempenha-
mos não só nas áreas co-
merciais, como também 
nos bairros, comunidades, 
e em toda a Paraíba”, apon-
tou o comandante.

Para o presidente da 
CDL, Nivaldo Vilar, o resul-
tado da reunião foi positivo 
“Vamos tentar fazer algu-
mas parcerias com a Polícia 
Militar. A corporação mos-
trou alguns projetos inte-
ressantes para a segurança 
de nossa cidade e principal-
mente do nosso comércio”, 
disse o presidente.

Polícia Militar e CDL discutem ações 
de segurança em áreas comerciais 

Representantes da Polícia Militar e dirigentes da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital reuniram-se no gabinete do comando geral da PM
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Ação rápida

Dupla é flagrada furtando loja de 
joias no centro da cidade de Cuité

A Polícia Militar frus-
trou um furto a um esta-
belecimento comercial, na 
madrugada dessa quarta-
feira (27), que estava ocor-
rendo na cidade de Cuité, 
que fica a cerca de 227 qui-
lômetros de distância de 
João Pessoa. Dois suspeitos 
foram detidos e todo o ma-
terial que seria levado pela 
ação criminosa foi recupe-
rado.

Policiais do 9º Bata-
lhão frustraram a violação 
do estabelecimento ao se-
rem informados do crime 
pelo número 190, durante 
patrulhamento preventi-
vo na região do Centro da 
cidade. Com a chegada da 
PM na loja de calçados e 
acessórios, os suspeitos, 
que estavam com diversos 
produtos prontos para se-
rem levados, tentaram fugir 
mas foram detidos pelos 
policiais.

Na ação, a PM recupe-
rou vários materiais como 
relógios, perfumes, bolsas, 
óculos, entre outros. Um 

dos suspeitos presos tem 
20 anos de idade, e o outro 
apreendido tem 17 anos. 
Todo o material recuperado 
e a dupla detida foram enca-
minhados para a Delegacia 
da Polícia Civil de Picuí para 
os procedimentos cabíveis.

Em Solânea
Quatro jovens, entre 

19 e 21 anos, foram presos 

nessa quarta-feira (27) sus-
peitos de integrar uma qua-
drilha que praticava roubos 
na região de Solânea. O que 
chama a atenção é o modo 
de atuação dos criminosos, 
que chegava até a amarrar 
as vítimas durante os assal-
tos. Foi o que aconteceu na 
noite do último sábado (23) 
na cidade de Serraria, quan-
do clientes de um bar foram 

amarrados e os criminosos 
roubaram duas motos, di-
nheiro e aparelhos celula-
res das vítimas.

Eles foram presos na co-
munidade conhecida como 
“Rabo da Gata”, em Solânea. 
Um foragido da cidade de 
Boqueirão também foi cap-
turado. As motociclistas já 
haviam sidas abandonadas 
e recuperadas pela polícia.

Todo material furtado pela dupla foi recuperado e conduzido, junto com os ladrões, para a delegacia

Foto: PMPB
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Entrega simbólica de obra na Associação Paraibana de Equoterapia foi feita, ontem, pela primeira-dama, Ana Maria Lins

Estado beneficia entidade que 
atende pessoas com deficiência

A primeira-dama do Es-
tado, Ana Maria Lins, esteve, 
ontem, na Associação Paraiba-
na de Equoterapia (Aspeq), em 
João Pessoa, onde fez a entrega 
simbólica de seis baias para 
a instituição. Essa entidade 
filantrópica é contemplada 
pelo Governo do Estado, por 
meio da Secretaria do Desen-
volvimento Humano/Fundo 
de Erradicação de Combate 
à Pobreza (Funcep). Na obra, 
que abrange as baias para os 
animais, o muro e cercas do 
local, foram investidos, aproxi-
madamente, R$ 178 mil. 

Em 2019, a primeira-da-
ma Ana Lins visitou a institui-
ção, ocasião em que recebeu 
essa demanda da presidência 
da entidade e prontamente 
solicitou que fossem feitos os 
encaminhamentos para que 
a obra fosse realizada. Nesta 
quinta-feira (28), ela retornou 
à Aspeq e expressou a alegria 
de ver a obra concretizada. 

“É muito bom poder vol-
tar aqui e ver tudo o que foi 
feito. É como ver um sonho 
realizado. Esta é mais uma 
ação do Governo do Estado, 
que entrega essas baias e 
outros equipamentos para a 
instituição. A Aspeq faz um 
trabalho lindo com crianças 
e adultos com deficiência. A 
terapia com cavalos é feita por 
profissionais especializados 
com o objetivo de dar mais 
qualidade de vida às pessoas 
que mais necessitam”, frisou a 
primeira-dama.   

O secretário de Desen-
volvimento Humano, Tibério 
Limeira, ressaltou a impor-
tância do Governo do Estado 
dar apoio às instituições que 
se dedicam ao trabalho com 
pessoas com deficiência. “Há 
uma parceria com a Associa-

ção Paraibana de Equoterapia 
e o Governo vem contribuindo 
não só com a manutenção das 
atividades, como com os novos 
investimentos. É o caso dessa 
obra que entregamos, junto 
com a primeira-dama. Então, 
entendemos que este é um 
serviço estratégico prestado, 
porque atende pessoas que 
precisam da equoterapia como 
forma de trabalhar o equilíbrio 
e várias funções motoras. Mui-
tas delas em situação de vulne-
rabilidade social”, comentou.

A Associação Paraibana 
de Equoterapia foi fundada há 
20 anos e atende 100 crianças, 
adolescentes e adultos com de-
ficiência, realizando também 
um trabalho social com a co-
munidade. “Essa parceria com 
o Governo do Estado é muito 
importante para a instituição. 
Atualmente temos a manuten-
ção dos equinos e veio esse 
recurso para a construção das 
baias, revitalização das cer-
cas e muro lateral, os quais 
concluímos. Antes tínhamos 
cinco baias, então no tempo 
da chuva alguns animais fica-
vam ao relento; agora todos 
vão ficar abrigados”, explicou a 
presidente da Aspeq, Eva Ma-
ria Oliveira.

Em março

Cursos de marcenaria serão retomados em JP
Um dos cursos profis-

sionalizantes mais procu-
rados entre os ofertados 
pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) 
deve ser retomado já a 
partir de março. Trata-se 
da formação em marcena-
ria, que será reativada pelo 
prefeito Cícero Lucena. O 
gestor visitou, na manhã de 
ontem, a Marcenaria Escola 
Municipal.

"Este é um exemplo 
de um instrumento que a 

Prefeitura tem e que está 
subutilizado e não cum-
pre o seu papel", afirmou 
Cícero. De acordo com ele, 
a marcenaria possui uma 
grande demanda tanto na 
busca pelo curso quanto 
na busca de profissionais 
por parte de empresas. "A 
equipe está orientada e o 
compromisso que tenho é 
de que poderemos retomar 
os cursos já em março", 
adiantou.

O prefeito ainda falou 

sobre a disposição de fir-
mar parcerias com a inicia-
tiva privada para ampliar 
a capacidade do espaço. 
"Formar e qualificar mão 
de obra é uma obrigação 
do poder público, mas 
também temos que ter efi-
ciência de buscar parcerias 
com a iniciativa privada 
em busca de ferramentas 
e materiais, por exemplo, 
com o intuito de preparar 
os jovens para o mercado 
de trabalho", explicou. Ele 

esteve acompanhado do vi-
ce-prefeito Leo Bezerra e 
do secretário de Comunica-
ção Social, Marcos Vinicíus.

 O secretário municipal 
do Desenvolvimento Social, 
Felipe Leitão, relatou que 
os cursos não são ofereci-
dos desde 2018. "Daqui já 
saíram grandes profissio-
nais e encontramos o equi-
pamento parado, mas va-
mos colocar para funcionar 
como orientou o prefeito 
Cícero Lucena", declarou.Cícero Lucena visitou, junto com auxiliares, a Marcenaria Escola Municipal

Foto: Secom-JP

O que é a equoterapia?
É um tipo de tera-

pia com cavalos que 
visa estimular o desen-
volvimento da mente 
e do corpo. Ela serve 
para complementar o 
tratamento de pessoas 
com deficiência. Esse 
tipo de terapia é feito 
em um ambiente ade-
quado e especializado, 
pois o cavalo deve ser 
manso e bem treinado 
para que o desenvolvi-

mento da pessoa seja 
estimulado. 

A equoterapia é 
indicada em várias pa-
tologias como, parali-
sia cerebral, aciden-
te vascular cerebral, 
autismo, deficiência 
visual, entre outras. 
O serviço é gratuito e 
a inclusão na terapia 
na Aspeq está sujeita 
à disponibilidade de 
vagas.

Ana Maria Lins (à direita) e o secretário de Desenvolvimento Humano, Tibério Limeira, conheceram o trabalho desenvolvido na Associação

Foto: Alberi Pontes

Durante este período 
de pandemia causada pelo 
novo coronavírus, os servi-
ços odontológicos da Rede 
Municipal de Saúde de João 
Pessoa estão atendendo 
apenas os casos de urgên-
cia e emergência em saú-
de bucal. Os atendimentos 
acontecem nos centros de 
especialidades odontológi-
cas (CEOs) e nas Unidades 
de Saúde da Família (USFs).

De acordo com a coor-
denadora da área técnica de 
Saúde Bucal da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
Patrícia Rabello, a restri-
ção dos atendimentos tem 
a finalidade de garantir a 
segurança da saúde tanto 
dos usuários quanto dos 
profissionais. “Os serviços 
estão atendendo apenas ur-
gências como uma infecção 
grave, uma dor de dente ex-
trema ou um tratamento de 

canal que precisa ser feito. 
Pois são atendimentos que 
não podem esperar e que 
podem causar problemas à 
saúde”, afirmou.

Estão sendo atendidos 
casos como sangramentos 
não controlados, infecção 
bacteriana resultando em 
dor localizada, dor odonto-
lógica aguda, remoção de 
suturas, fratura de dente, 
cáries extensas e restaura-
ções com problemas que 
estejam causando dor.

Já procedimentos eleti-
vos, a exemplo de extração 
de dente, estão retornando 
gradativamente. “Desde o 
ano passado, tivemos uma 
redução nos atendimentos 
odontológicos, não só na 
rede pública, como também 
na rede privada, mas aos 
poucos vamos retomando 
até conseguirmos atender 
essa demanda reprimida, 

resultante da pandemia”, 
destacou Patrícia Rabello.

Os profissionais estão 
trabalhando com todos os 
equipamentos de proteção 
individual (EPI) necessá-
rios. Também estão sendo 
respeitados todos os pro-
tocolos de higiene e distan-
ciamento adequado dentro 
dos serviços.

Orientações
A Rede Municipal de 

Saúde está seguindo as 
orientações e medidas de 
prevenção do Conselho Re-
gional de Odontologia da 
Paraíba (CRO-PB), o qual 
reforça que os atendimen-
tos odontológicos devem 
ser realizados conforme as 
normas de biossegurança 
concebidas pelos órgãos 
oficiais e sugere que as 
consultas e tratamentos de 
rotina devem ser retoma-

dos conforme as realidades 
locais e avaliação dos cirur-
giões dentistas.

Assistência
Ao todo, a população 

de João Pessoa conta com 
quatro centros de espe-
cialidades odontológicas, 
localizados nos bairros da 
Torre (com atendimen-
to 24 horas), Jaguaribe, 
Cristo Redentor e Manga-
beira. Este último foi re-
formado recentemente e 
voltará a funcionar após 
receber todo o mobiliário 
e equipamentos, o que já 
foi garantido pelo prefei-
to Cícero Lucena. Também 
compõem a rede de assis-
tência em saúde bucal os 
consultórios odontológi-
cos localizados nas unida-
des de saúde da família, 
que estão distribuídas nos 
bairros da cidade.

Serviço odontológico da rede municipal 
está atendendo apenas casos urgentes

A Aspeq foi fundada há 
20 anos e atende 100 

crianças, adolescentes e 
adultos com deficiência, 
realizando também um 
trabalho social com a 

comunidade
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Resultado foi anunciao pela Gol, que registrou, em janeiro deste ano, 307 viagens, contra 258 no mesmo período de 2020
O turismo paraibano dá 

sinais de recuperação, após 
as medidas restritivas em 
razão da pandemia do coro-
navírus. Um desses setores 
é o aéreo. A Gol Linhas Aé-
reas, que opera voos diários 
nos aeroportos Castro Pinto 
(Bayeux) e João Suassuna 
(Campina Grande) para vá-
rias capitais do país, infor-
mou à Empresa Paraibana 
de Turismo (PBTur) que 
houve um implemento no 
número de voos da ordem 

de 19% em janeiro de 2021. 
No mesmo período do 

ano passado, foram 258 
voos regulares para João 
Pessoa, contra 307 opera-
dos em janeiro de 2021. Os 
dados foram divulgados na 
última terça-feira (26) pelo 
diretor de Relações Institu-
cionais da GOL, Ciro Camar-
go, durante reunião com a 
presidente da PBTur, Ruth 
Avelino.

A executiva paraibana 
comemorou os números 

apresentados pela compa-
nhia aérea. Segundo ela, 
essa notícia vai incentivar 
todo o trade turístico parai-
bano a continuar a investir 
no cumprimento das medi-
das sanitárias, além de com-
provar que todas as iniciati-
vas no sentido de prevenir 
o vírus foram as mais acer-
tadas pelo Governo do Esta-
do. Avelino disse que desde 
2017 o Governo da Paraíba 
e a Gol Linhas Aéreas traba-
lham em parceria para im-

plementar uma malha aérea 
entre o estado e demais ca-
pitais do país.

Ruth Avelino citou o 
caso de sucesso do voo se-
manal entre João Pessoa e 
Buenos Aires. “Até o início 
da pandemia, os números de 
turistas argentinos que visi-
tavam os principais roteiros 
turísticos da Paraíba eram 
positivos. No momento, esse 
voo está suspenso, mas vale 
ressaltar que para viabilizar 
esse voo negociamos com a 

companhia aérea uma redu-
ção no ICMS incidente sobre 
o combustível”, explicou.

No 2º semestre 
Durante a reunião de 

terça-feira, os dois executivos 
também discutiram a possi-
bilidade de serem implemen-
tados novos voos estratégi-
cos, a partir da Paraíba,  para 
outras cidades brasileiras.

“Temos que olhar para 
frente. O Brasil iniciou a va-
cinação da sua população 

contra o coronavírus e acre-
ditamos que no segundo 
semestre teremos outro ce-
nário. As pessoas irão via-
jar para destinos do próprio 
Brasil. Temos que ter isso em 
mente”, disse Ruth Avelino.

Desde agosto de 2020, a 
PBTur incentiva os paraiba-
nos a visitarem seus princi-
pais atrativos turísticos. A di-
vulgação vem sendo realizada 
pelas redes sociais com a uti-
lização de ‘cards’ criados com 
fotos dos roteiros turísticos.

Aumento em 19% dos voos 
para JP anima setor turístico

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

PBTur

Coremas

Forte Velho

MArCAção

Coqueirinho do Norte é 
das mais belas praias do Litoral 
Paraibano e fica no município 
de Marcação, berço do encon-
tro das águas do Rio Caieiras 
com o Mar. A praia possui 
águas limpas, cruzando uma 
ponta de areia, e já é mar. Praia 
indígena Potiguara que  possui 
falésias avermelhadas, a água 
do mar varia entre o verde e 
o azul, e a vegetação revela-se 
preservada. Existem estrutu-
ra de várias barracas com banheiros e chuveiros para o visitante e na culinária deliciosos 
pratos de frutos do mar. Os visitantes podem aproveitar também um delicioso banho de 
mar, ou retornar para o banco de areia, onde estará canoeiros a espera para fazer o trajeto 
de volta pelo Rio Caieiras.

Artesanato 

O 32º Salão do Artesanato Paraibano, que nesta edição ocorre de forma virtual e tem 
como tema “Retalhos que conectam vidas”, está oferecendo uma série de consultorias via 
lives para artesãos e interessados em geral. Quem abriu a programação, que vai ocorrer 
toda quarta-feira até o dia 3 de março, foi o Fabrício Feitosa, secretário executivo do 
Programa Empreender. A mediação é da gestora do Programa do Artesanato da Paraíba 
(PAP), Marielza Rodriguez. Para assistir às lives, basta acessar o site do evento www.
salaodoartesanatoparaibano.com.br, a partir das 17h. Um dos destaques é a oportuni-
dade também de o público conhecer as artesãs homenageadas desta edição do Salão do 
Artesanato, que trabalham com as tipologias do fuxico e patchwork.

Fotos: Teresa Duarte

A presidente da PBTur (Empresa Paraibana de Turismo), Ruth Avelino, vem mantendo reuniões 
com secretários de turismo de diversos municípios colocando a estatal à disposição para apoiar nas 
ações de divulgação dos roteiros turísticos. Ela já se reuniu com os secretários de Turismo de João 
Pessoa (Daniel Rodrigues), Cabedelo (Vera Simões), Lucena (Carlos Marques), Conde (Marília Melo) 
e Bananeiras (Karina Leon). Nessas reuniões, a executiva apresenta o modelo de gestão aplicado na 
estatal, bem como o papel que ela tem no processo de divulgação do Destino Paraíba.Mesmo com as 
limitações orçamentárias, a presidente da PBTur disse que o trabalho tem surtido bons resultados. 
Além das campanhas promocionais dos roteiros por meio de capacitação on-line com agentes e 
operadores de turismo de todo o país, ela destacou a participação da Paraíba nos principais eventos 
no ano passado, mesmo durante a pandemia.

O município de Coremas situado no Sertão se destaca por ser um importante polo pesqueiro 
e por conter em sua paisagem o maior complexo hídrico do estado, os açudes Coremas e Mãe 
D’Água. Há anos, Coremas está inserida no mapa estadual de turismo rural, com vários pontos 
a serem destacados, a exemplo dos rios, Pôr do Sol de Coremas que é considerado um dos mais 
belos do país, pequenas cachoeiras, trilhas nas caatingas que por si só, convidam todos a prática 
do turismo de aventura. A Capela de Santa Terezinha, a Parede do Açude Estevam Marinho e as 
Praças Centrais que também se destacam como pontos turísticos da cidade.

Lugar em perfeita sintonia com a natureza, Forte Velho, distrito de Santa 
Rita, vem despontando no turismo com a instalação de pousadas, bares 
e restaurantes típicos, onde pode-se degustar a gastronomia típica e de 
qualidade. Forte Velho fica as margens do Rio Paraíba e o acesso pode ser feito 
via terrestre passando pelo município de Santa Rita, através da BR-101, depois 
seguindo por uma estrada de terra cercada por canaviais e resquícios de mata 
atlântica. O local também é acessível por ônibus partindo da cidade de Santa 
Rita, ou por barco, a partir da Praia do Jacaré em Cabedelo, onde o turista fará 
um belo passeio pelo Rio Paraíba que passa por vários pontos como Costinha, 
Ilha da Restinga e parando na comunidade de Forte Velho em forte velho.

Foto: Marcus Antonius

Pandemia afetou o setor aéreo 
nacional, mas, com o início da 
vacinação, expectativas para o 
segundo semestre são positivas
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Estreia no interior
Com tema sobre a violência contra a mulher e com a veterana 
Zezita Matos no elenco, curta-metragem ‘Joana’ tem exibição 
de lançamento em São Domingos do Cariri. Página 12
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Depois do EP ‘Primeiro Ato’, o trio de hip-hop paraibano produzirá ‘Espaço Justo’ através da Lei Aldir Blanc

Em processo de produ-
ção de seu primeiro disco a 
partir do edital da Lei Aldir 
Blanc na Paraíba, o trio Fi-
losofino pretende lançar o 
novo material inédito entre 
os meses de abril e maio, 
considerando que estão sen-
do finalizadas as etapas de 
fotografia, produção e edi-
ção. Espaço Justo deve ser 
uma espécie de continuação 
de Primeiro Ato, EP lançado 
em setembro do ano passado 
nas plataformas digitais.

O vocalista J. Caetano, 
que integra o trio formado 
também por Big Jesi (beats) 
e Mari Santana (flauta trans-
versal), analisa o gênero do 
hip hop como uma poética 
sobre a própria realidade 
de quem escreve. “Eu tento 
sempre levar a minha vi-
vência para a música. Tenho 
que colocar na minha poesia 
a minha experiência, o que 
tenho superado, almejado, 
mas também sem perder o 
contato com uma estrutura 
de escrita que resume refe-
rências de outros momentos. 
Não falar apenas sobre mim, 
mas sobre o que acontece no 
Brasil atualmente e sobre 
o que acontece no Brasil há 
500 anos”.

Como inspirações para 
o paraibano, entram ques-
tões sociais focadas em temas 
como racismo, classes sociais 
e LGBTfobia. “Como a gente 
veio parar nesse projeto de 
colônia que vivemos hoje?”, 
reflete o músico. “É necessá-
rio denunciar os privilégios 
que existem, que acontecem 
na sociedade, e é importante 
manter um diálogo constante 
com as notícias”. 

Com passagem pela poe-
sia escrita e pelo slam, Caeta-
no revela outras influências 
vindas de autores como Au-
gusto dos Anjos e Fernan-
do Pessoa. “São referências 
mais acadêmicas mesmo, 
mais clássicas”, aponta. For-
mado em Educação Física, 

ele também integrou o la-
boratório de pesquisa em 
Filosofia, e reforça sempre 
ter gostado de ler obras de 
filósofos existencialistas. 
“Em 2012, comecei a fazer As 
dúvidas de Filosofino, em ti-
rinhas, levantando questões 
filosóficas e didáticas. Vendi 
algumas tirinhas para livros 
didáticos, publiquei nas edi-
toras Moderna e Saraiva, mas 
ainda não era um trabalho 
tão engajado”, relembra.

Em 2017, ao começar a 
participar do slam na Paraí-
ba, J. Caetano passou a focar 
neste tipo de linguagem e, 
em 2018, participou do Slam 
Parahyba, o primeiro em 
João Pessoa. “Ali eu comecei 
a fazer parte dos movimen-
tos de poesia falada. Antes eu 
fazia uma arte mais retraída, 
mas a poesia falada explora a 
oralidade, é outra tradição”. 

O vocalista, que também 
passou pela igreja integrando 
a banda quando mais jovem, 
além de escrever poesias, as-
sociou as artes e, ao conhe-

cer o músico Bravo (morto 
em 2018), teve outra grande 
influência. “Foi ele quem co-
meçou o movimento de um 
sistema de som mais simples 
como base para os beats”, jun-
tamente com outros nomes 
como Big Jesi, Leo Marinho e 
Mari Santana, são referências 
paraibanas para J. Caetano, 
“além de outros músicos da 
capital paraibana com quem 
tenho produzido junto”.

Agora, Caetano se po-
siciona socialmente como 
“pessoa preta” e relaciona o 
cristianismo como uma tra-
dição ocidental que provoca 
um “esquecimento de quem 
você é no contexto de Bra-
sil-África”, como pontuado. 
“Meus ancestrais vieram da 
África, a religião do coloniza-
dor veio mutilar nossa raiz. 
Quando eu retorno às raízes 
ancestrais, volto à poesia fa-
lada, por exemplo, que vem 
do hip hop, da tradição da 
oralidade dos griôs africa-
nos, dos mestres de tradição 
oral. Estou mantendo mi-

nhas raízes muito mais des-
sa forma do que seguindo a 
tradição cristã, que promove 
a descolonização de pensa-
mentos e da minha música”.

Baseado na vivência 
pessoal em contraponto com 
o que acontece Brasil afora, 
Filosofino realiza suas com-
posições de formas variadas. 
J. Caetano revela: “Às vezes, 
acontece muito espontanea-
mente. Jesi manda uma base 
que ele criou e eu escrevo 
por cima, e a escrita pode ser 
sobre algum tema que eu já 
estava pensando. Então, a 
música passa por outros pro-
cessos, de ouvir novamente, 
incluir um solo de Mari ou 
outros elementos, para ser 
lapidada. Acontece também 
de pensarmos em uma mú-
sica que precisa ser criada e 
então eu passo horas escre-
vendo. É um processo criati-
vo em trio”, ressalta.

Tatuagem
J Caetano acabou per-

cebendo a necessidade de 

uma mudança de carreira 
profissional em relação ao 
seu curso de graduação. Por 
problemas de saúde, ele viu 
na tatuagem uma alternativa 
para rendimento financeiro. 
Através dela, o poeta e ilus-
trador começou a investir 
no ramo em 2016 e analisa o 
registro no corpo como algo 
tribal. “É uma vivência cor-
poral de identificação com 
outros grupos, com elemen-
tos que você acha que têm 
significado para você. Quan-
do eu comecei a tatuar, não 
imaginava que iria gostar 
tanto. Foi quando eu fui des-
cobrindo as faces da tatua-
gem”, reflete.

A partir dessa análise, 
Caetano ressalta sua procu-
ra através de outras pessoas 
negras para tatuar elemen-
tos relacionados ao empode-
ramento. “Tenho identificado 
que é uma vivência em grupo 
e que o povo preto que se ta-
tua comigo vê na minha arte 
uma identificação, uma lin-
guagem de resistência e apli-

cam essa arte porque aquilo 
também está nele. Tem sido 
uma experiência muito boa 
para mim. Na tatuagem há 
muito racismo, preferem pele 
branca porque argumentam 
que destaca mais o desenho. 
Mas, na verdade, é um lance 
de desenhar artes para a pele 
preta. Tem sido um local de 
trabalho para mim, inclusi-
ve penso em uma exposição 
de fotografias com tatuagens 
em pele preta”. 

Como referências mu-
sicais, o artista destaca Bi-
xarte, Chico César e outros 
da região. “Chico sempre me 
influenciou muito. Também 
Nação Zumbi, através da qual 
eu comecei a gritar música, 
acho a rima deles simples e 
ao mesmo tempo muito for-
te”. São ainda mencionados 
Black Alien e Bob Marley. 
“São muitas influências que 
se misturam para chegar no 
que a gente faz hoje no Filo-
sofino. Atualmente estamos 
trabalhando muito com o jazz 
americano e rock progressivo. 
Temos pego essas referências 
e influências paraibanas com 
uma pegada de trilha sonora 
de música experimental”.

Chico César é certamen-
te uma das principais refe-
rências. Como destacado por 
J. Caetano, “antes de qual-
quer coisa, Chico é um mú-
sico negro de destaque. Ele 
e Escurinho são exemplos da 
ocupação de um espaço que 
normalmente não é ocupado 
por pessoas pretas. São pes-
soas engajadas politicamen-
te que fazem uma grande di-
ferença”, frisa.

Filosofino lançará primeiro 
disco ainda neste semestre
Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Edição do Festival de Música da PB foi um marco, segundo vocalista
O trio Filosofino partici-

pou e emplacou a segunda 
colocação no 3° Festival de 
Música da Paraíba, realizado 
em dezembro.

J. Caetano vê a edição 
como um marco para a música 
autoral paraibana. “Observan-
do como eu observo a música 
desde moleque, nunca vi o 
rap chegar em um lugar de 
destaque assim por aqui. Até 
costumo falar que aqui na Pa-
raíba se dá muito espaço para 
o saudosismo do tropicalismo, 
como se a gente precisasse 
ficar apegado a esses ritmos”, 
analisa. “Por estarmos na Pa-
raíba já é esperado encontrar 
muito forró, mas é difícil che-
gar um estilo menos comum 
como o rap ou rock, por mais 
que o rock também seja uma 

música de revolução, não é 
algo que tenha tanto destaque 
por aqui”. 

O marco da mais recente 
edição do festival traz uma 
questão relevante sobre o que 
tem se produzido por aqui. 
“Acredito que foi realmente 
uma mudança de ponto de 
vista neste ano. Foi bem curio-

so e fiquei muito feliz porque 
houve esse reconhecimento 
da arte e desses estilos mu-
sicais como arte, algo que 
geralmente não acontece”. 

Apesar de histórico, o pó-
dio do 3º Festival de Música 
da Paraíba infelizmente não 
retrata ainda um hábito no 
consumo de arte, segundo 

Caetano. “As barreiras vão 
continuar existindo”, afirma. 
“O mais complicado é que 
a gente tem a ilusão de es-
tar caminhando para uma 
melhoria por se dar voz e 
representatividade, e é algo 
pelo qual temos conquistado 
muito espaço. Mas a socieda-
de que a gente vive é tradi-

cional e conservadora. Existe 
uma grande maquiagem em 
torno disso por se dar voz, é 
como se fosse um agrado em 
meio à tanta opressão. Vejo a 
representatividade como algo 
importante, mas não é a so-
lução”, reflete o vocalista. “A 
solução é a luta pela igualda-
de, pelo acesso à educação, 
à saúde, à verba mesmo. É 
difícil para um artista negro 
de periferia que nunca viveu 
de arte de repente começar a 
investir nisso. Investir como? 
Eu comecei a trabalhar desde 
moleque, tive estudos pre-
judicados por causa disso e 
comecei essa corrida já preju-
dicado. Não houve reparação 
histórica porque eu precisei 
correr muito mais”, questiona 
o músico.

Fotos: Thercles Silva/Divulgação

Da esq. para dir.: Filosofino é formado pelos músicos Big Jesi (beats) J. Caetano (vocal) e Mari Santana (flauta transversal)

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 

do Filosofino

Foto: Thercles Silva/Divulgação

Vivências do cotidiano e questões sociais 
focadas em temas como racismo, classes 
sociais e LGBTfobia são motes para as 
composições dos músicos
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Nesta sexta-feira, ‘Chapeuzinho Engordou’ leva a mensagem da reeducação alimentar para o festival virtual 

‘Janeiro Arretado’ apresenta 
peça infantil de cunho didático

Um espetáculo infantil 
que contém uma mensagem 
didática para o público sobre 
a importância da reeducação 
alimentar. Trata-se da peça 
Chapeuzinho Engordou, que 
a Cia. de Teatro Argonautas 
(PB) apresenta nesta sexta-
feira, a partir das 15h, abrin-
do a programação do 10° 
Festival Janeiro Arretado de 
Teatro, Circo, Dança e Mú-
sica para Crianças, que vem 
sendo realizado pelo canal 
oficial do Arretado Produ-
ções Artísticas no Youtube e 
se encerrará no próximo do-
mingo (dia 31).

Em seguida, com início 
às 17h, a segunda atração do 
evento será Atenção, Respei-
tável Público!, montagem do 
grupo Damião e Cia. de Teatro, 
da cidade de Campinas (SP). 
Após as exibições dos vídeos 
pré-gravados, as pessoas po-
derão interagir ao vivo com os 
atores para falar sobre aspec-
tos das duas produções.

“Eu acho que o Festival 
Janeiro Arretado no formato 
virtual é de grande importân-
cia porque, se não podemos 
chegar presencialmente às 
crianças, por causa da pan-
demia, agora estamos alcan-
çando o público infantil e sua 
família em casa. Esta será 
a terceira vez que o grupo 

participa do evento, cujos 10 
anos de existência demons-
tram sua importância”, apon-
tou o ator Tony Silva, diretor 
do espetáculo Chapeuzinho 
Engordou, escrito de manei-
ra coletiva pela Cia. de Teatro 
Argonautas, sediada na cida-
de de João Pessoa.  

A montagem paraibana 
faz uma releitura de Chapeu-
zinho Vermelho: trata-se da 
história do Lobo Mau e da 
netinha que vai visitar a avó, 
surgida na Europa, na Idade 
Média, e repassada por cam-
poneses de geração em ge-
ração até se popularizar no 
mundo por meio da obra pu-
blicada pelos irmãos Grimm. 
No entanto, Tony Silva obser-

vou que o grupo incluiu, nesse 
conto clássico, uma parte que 
considera “muito importan-
te”, por levar à reflexão sobre 
o que é o bullying e a obesida-
de infantil. “Uma aluna é alvo 
de brincadeiras, na escola, até 
que a professora usa a histó-
ria de Chapeuzinho Vermelho 
para ensinar a necessidade e 
a importância da reeducação 
alimentar”, disse ele.

Já o grupo paulista Da-
mião e Cia. de Teatro par-
ticipa do festival pela pri-
meira vez. “Decidimos nos 
inscrever para estar man-
tendo contato com o públi-
co durante a pandemia. Por 
isso, a expectativa é positiva, 
porque os paraibanos terão 

a oportunidade de conhecer 
o nosso trabalho”, disse uma 
das integrantes da compa-
nhia, a atriz Lara Prado, que 
também divide a direção 
com Fernanda Jannuzzelly, a 
criadora do espetáculo Aten-
ção, Respeitável Público!. 

A peça é protagoniza-
da apenas pelas palhaças 
Brigite Margô e Begônia, 
que apresentam ao seu res-
peitável público esquetes 
cômicos baseados na tra-
dição brasileira circense 
de picadeiro. “O espetácu-
lo foi criado em 2012 e é 
resultado do Mestrado de 
Fernanda Jannuzzelly na 
Universidade de Campinas 
(Unicamp). Nós apresen-

tamos números circenses 
que, tradicionalmente, são 
feitos por homens, mas que 
adaptamos para as mulhe-
res, além de ser uma home-
nagem ao circo tradicional”, 
comentou Lara Prado. 

Palhaças Brigite Margô e Begônia, de ‘Atenção, Respeitável Público!’ (E), montagem do Damião e Cia. de Teatro, de Campinas (SP); ‘Chapeuzinho Engordou’ (D), da Cia. de Teatro Argonautas (PB), trata de temas como o ‘bullying’ e a obesidade infantil

Através do QR Code acima, 
acesse o canal do Arretado 

Produções Artísticas no Youtube

Fotos: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Artigo Marco di Aurélio 
marcodiaurelio@hotmail.com | colaborador

Cá estou eu, impedido de meus 
desejos corriqueiros de um tempo 
que já se vai longe, cobrindo esta-
ções não vividas, trilhas não visita-
das, e afetos ao largo de meu alcance. 
Cá estou, com minhas quatro almas, 
a soletrar pequenos sonhos pro dia 
da volta à liberdade de ir e vir. Almas 
solteiras, ainda não amalgamadas, a 
conduzir-me em venetas de minhas 
próprias ações.

A primeira alma, aquela 
mais cruel, perversa, traiçoeira e 
inconsequente, teima em me fazer 
atuar em projetos mirabolantes, 
competitivos e díspares em relação 
ao equilíbrio natural das coisas. 
Diz-se empreendedora. Empreen-
dedora do quê? Mais viável é 
considerá-la alteradora da ordem 

lógica do cosmo e de seu próprio 
habitat. Fomentadora de necessi-
dades em meio ao campo generoso 
das dádivas naturais. Produtora do 
vício, dos prazeres e do intencional 
consumismo desvairado. Alimen-
tadora da inveja, do orgulho e da 
vaidade. Promotora das regras 
convenientes ao status presumi-
damente controlador e explorador 
das outras almas. Contenho-me de 
modo a não abusar de sua sanha, 
mas fazer o quê, se sua presença 
se impõe? Deixo-a estar, para que 
eu possa usá-la a favor de minhas 
outras três companheiras. Há luga-
res em que preciso sacá-la do meu 
alforje, para igualar-me a oponen-
tes também traiçoeiros. Enfim, um 
mal necessário.

A segunda alma, muito mais 
antiga que a primeira. Por certo 
a ciência dando-a como seminal, 
me enche de gozo mais pelo ar, do 
que pelo chão que pisa. Completa-
me de força e resiliência. Do tino 
à caça, à busca e ao devaneio mais 
onírico pros campos imaginários e 
místicos. Salta e deita sobre o mes-
mo chão que a alimenta de energia, 
pela alegria e também pelo medo. 
Une-se à semelhança de manadas, e 
se defende à semelhança de ninhos 
coletivos. Sua nesga de maldade 
existe na hora de uma inevitável 
hierarquia. Não a hierarquia natu-
ral que a rodeia, mas um estrato 
que, a partir de si, veio esboçar a 
natureza na primeira alma em per-
versidade. Dessa alma eu tenho o 
ritmo, o primeiro jogo das plantas, 
das ferramentas, das marcas, das 
tintas com suas cores primárias. 
Ela pode até parecer atrasada, mas 
é base. Sem aquela base não sería-
mos nada, ou seríamos outra coisa 
mais deformada.

A terceira alma: nova, muito 
nova comparada às outras, mas 
sedimentada e praticamente cris-
talizada tanto como ela. Uma alma 
perseguida, despojada inúmeras 
vezes de seus bens materiais e de 
seus valores culturais. Escorraça-
da em cada campo em um êxodo 
pesado e constante. Mística, celeste 
e dita como escolhida, acendeu a ira 
e a intolerância por onde passou. 

Por circunstâncias criou sua defesa 
em conhecimento, coisa que não se 
toma, nem se destrói. Alçou voos 
inimagináveis, no campo de todas as 
ciências, e nas artes. Em campo mais 
ameno, exacerbou-se em retenção, 
e amealhou  além do conhecimento, 
todo o ouro que podia. Organizou o 
vil metal e dominou as outras almas. 
Deixo-a também estar, por contin-
gência, mas gozando de sua larga e 
rica força nas letras, na música e em 
outras artes que muito alimenta as 
outras três almas.

A quarta, e última de minhas 
almas, é a mais doce, a mais pura, 
a mais completa, tão completa que 
pode ser considerada cosmogôni-
ca. Guardadas as devidas propor-
ções da ciência, entende do grão 
de areia às estrelas. Compreende 
o ar, a água, a terra e o fogo. Sabe 
das plantas, dos ventos, das pedras 
e dos bichos. Vive em harmonia 
como parte indissociável da natu-
reza, ou seja, se sente apenas um 
pedaço dela. Seu deus é apenas 
mais alguém no conjunto das 
coisas. Poderoso apenas quando 
ruge sua voz de trovão, ou acende 
em centelha quando deita fogo ao 
solo. Usa cores em profusão, usa 
o faro, a audição, e a largura da 
visão em profundidade que não se 
mede. Como pensante, se perdeu 
em uma escala bem menor que as 
demais, quanto ao misticismo, em 
viagens juremadas e esfumaçadas 

por baforadas de ervas queimadas. 
Cooperativa, desapegada, amoro-
sa e respeitosa com os infantes e 
anciãos. Não a vejo como guerrei-
ra, mas como valente. Impetuosa 
como uma onça a defender seu 
território, não pela posse, mas pelo 
usufruto essencial à subsistência. 
Esta é a que aflora em mim, e a de-
sejo por perto todos os meus dias. 
O efeito de sua dolência me confor-
ta, pois a natureza foi e está feita 
para a contemplação e a coleta. 
Botei as outras almas para enfren-
tar as necessidades impostas pela 
deformação dita civilizada.

Por que o Nordeste não deu 
certo, e nem dará?

Por que não temos ainda, uma 
identidade?

Carrego em mim, como tantos 
que ainda não sabem, a herança 
genética e histórica destas quatro 
almas que, quando não conhe-
cidas e muito menos aceitas a 
um nível mínimo de consciência, 
passam a ser um enorme proble-
ma. As pessoas que se compor-
tam de veneta não sabem que a 
comutação que sofrem, ao proces-
sar alternadamente suas almas 
herdadas de cada bela fonte como 
tal, é a explicação de suas insegu-
ranças, intolerâncias e insucessos. 
Seríamos o povo mais belo e mais 
completo do planeta, caso amal-
gamássemos tais heranças. Aí sim, 
teríamos uma identidade.

Minhas Quatro Almas
Fotos: Divulgação

Da esq. para dir., as almas de Marco di Aurélio: a Branca; A Preta; a Judaica; e a Aborígene
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No seriado, atriz interpreta mulher presa a um relacionamento abusivo

‘Bom Dia, Verônica’

Camila Morgado 
fala sobre a série

Sucesso de público e crítica, Bom Dia, Verônica 
estreou na Netflix em outubro, mas a série brasileira 
ainda repercute. E colhe frutos – sobretudo, o elenco. 
Até hoje, a personagem Janete reverbera na carreira 
da atriz Camila Morgado, que dá vida a essa mulher 
presa a um relacionamento abusivo, de forma realista, 
precisa, primorosa. Os elogios são merecidos, assim 
como os prêmios. No final do ano passado, Camila ga-
nhou o prêmio Contigo! de Melhor Atriz Coadjuvante, 
e neste início de 2021, levou mais dois troféus: de Me-
lhor Atriz Coadjuvante no Prêmio Brasileiro de Tele-
dramaturgia e de Melhor Atriz no Prêmio da Associa-
ção Paulista de Críticos de Artes (APCA).

“Foi muito bom dividir o prêmio da APCA com a 
Tatiana Tibúrcio (por Falas Negras, da Globo). Fiquei 
muito emocionada, porque ela também faz uma mulher 
que fala de um tema real, de algo que aconteceu. Então, 
ela ter sido premiada e eu também, fazendo a Janete, 
que representa todas essas mulheres que sofrem vio-
lência doméstica, psicológica, física, achei muito simbó-
lico nós duas ganharmos esse prêmio”, diz Camila, em 
entrevista ao Estadão, por telefone – referindo-se à in-
terpretação emocionante de Tatiana como Mirtes, mãe 
do menino Miguel Otávio, que caiu de um prédio no Re-
cife, após ela deixar o filho sob os cuidados da patroa.

Em Bom Dia, Verônica – inspirada no livro de Ila-
na Casoy e Raphael Montes, e com direção geral de 
José Henrique Fonseca –, a Janete de Camila Morga-
do é a mulher subjugada pelo marido algoz, o policial 
Brandão (Eduardo Moscovis) – que esconde outra 
faceta violenta, a de serial killer. Com o tempo, Bran-
dão vai cerceando a liberdade e a ligação da mulher 
com o mundo exterior Sem contato com amigos ou 
família, ela acaba se isolando, tal e qual acontece em 
relacionamentos abusivos na vida real. “Estamos ven-
do agora na pandemia como aumentaram os casos de 
feminicídio, de violência doméstica”, observa a atriz. 
“São temas que fazem parte da nossa realidade. O 
Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. Eu e o Du 
sempre falávamos sobre isso: o Brandão vê a Janete 
como propriedade dele, aquela mulher é dele, e passa 
muito isso, a submissão da Janete, ela sendo aquele 
ser que é manipulado pelo marido, que vai perdendo 
sua identidade, seus laços com a família.”

Aliás, a sintonia em cena entre Camila e Mosco-
vis se mostra fundamental na narrativa. Existe um 
jogo muito intenso, na medida certa, entre eles, que 
são dois grandes atores. Esse casal tem grande im-
portância na trama, assim como a protagonista, a es-
crivã Verônica (Tainá Müller), que inicia uma jorna-
da sem precedentes após testemunhar, na delegacia 
onde trabalha, o suicídio de uma mulher enganada 
por um homem. É Verônica quem escuta, acolhe Ja-
nete, e tenta tirá-la dessa relação, do domínio desse 
homem que a chama de “passarinha” – mas o apelido 
gera arrepios a quem assiste à série.

E como foi construir essa Janete? “Pensei mui-
to em trabalhar o silêncio, o vazio, eu pensava muito 
nessas coisas, porque é uma mulher que fica dentro 
de casa e sai pouquíssimo. A casa é a própria prisão, é 
o cativeiro”. Preste atenção no olhar de Camila, na pos-
tura de seu corpo, para dentro, como se Janete quises-
se se esconder, ficar invisível. “Ela vai perdendo toda a 
vaidade, é como se estivesse num outro tempo.”

Na mesma época em que a série da Netflix foi 
lançada, Camila iniciava as gravações, no Uruguai, de 
outra série, para a Amazon. Sobre a nova produção, 
ainda sem nome, a atriz diz que não pode adiantar de-
talhes. “O que posso falar é que faço uma advogada cri-
minalista.” As filmagens devem ser retomadas entre 
fevereiro e março. Por causa da pandemia, a atriz ficou 
o ano passado praticamente sem trabalhar. Parou de 
procurar textos para teatro e, por ora, não há proje-
tos previstos no cinema nem na TV. As produções, de 
maneira geral, foram adiadas ou canceladas. Ver esse 
cenário para o teatro e o cinema no Brasil a entriste-
ce, assim como a falta de ajuda do governo. “Sei que a 
gente está atravessando uma pandemia, mas esse pro-
jeto de destruição (da arte) começou antes da covid.”

Assim, o lançamento de Bom Dia, Verônica e as 
gravações da série da Amazon surgiram como alen-
tos para ela em 2020. “Fico muito contente de fazer 
parte de uma série como Bom Dia, Verônica, que é 
voltada para o entretenimento, e falar de um tema 
tão importante e urgente como esse.”

Adriana Del Ré 
Agência Estado

ESTREIAS DA SEMANA

DENTE poR DENTE (Brasil. Dir: Pedro 
Arantes, Júlio Taubkin. Drama e suspense. 
16 anos). Ademar (Juliano Cazarré) é sócio 
de uma empresa de segurança particular que 
presta serviço para uma grande construto-
ra de São Paulo. Quando seu sócio Teixeira 
(Paulo Tiefenthaler) desaparece, Ademar 
começa uma investigação e, junto com Joana 
(Paolla Oliveira), mulher de Teixeira, percebe 
que o amigo estava envolvido em um esque-
ma criminoso. A incansável busca de Ademar 
pela verdade é marcada por sonhos premoni-
tórios assustadores. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
16h45 - 19h.

CoNTINuAção

LEgADo ExpLoSIvo (Honest Thief, EUA. 
Dir: Mark Williams. Policial. 14 anos). Um la-
drão de banco (Liam Neeson) resolve mudar 
de vida e se tornar uma pessoa honesta quan-
do se apaixona por uma mulher que trabalha 
em uma instalação de armazenamento, um 
lugar onde ele esconde todo o dinheiro que 
rouba. Mas fica cada vez mais difícil limpar seu 
nome quando ele passa a ser investigado por 
um agente corrupto do FBI. CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h45 
(dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 20h.

MuLhER-MARAvILhA 1984 (Won-
der Woman 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. 
Aventura e fantasia. 12 anos). Diana Prince/
Mulher-Maravilha (Gal Gadot) está em 1984, 
durante a Guerra Fria, entrando em conflito 
com dois grande inimigos: o empresário de 
mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga 
que virou inimiga, Barbara Minerva/Cheetah 
(Kristen Wiig). CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (leg.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 5 
(dub.): 15h15 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 (leg.): 16h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h.

pINÓQuIo (Pinocchio, Itália, França, Reino 
Unido. Dir: Matteo Garrone. Drama e fantasia. 
10 anos). O solitário marceneiro Gepeto (Rober-
to Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e de-
seja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de 
madeira que acabou de construir, ganhe vida. 
Seu pedido é atendido, mas a desobediência do 
jovem brinquedo faz com que ele se perca de 
casa e embarque em uma jornada repleta de 
mistérios e seres mágicos, que o levará a conhe-
cer de fato os perigos do mundo. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h50 - 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h50 - 19h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 20h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 (dub.): 15h - 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 (leg.): 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 14h - 17h15 - 20h15.

ESTRANho pASSAgEIRo - SpuTNIk 
(Sputnik, Rússia. Dir: Egor Abramenko. Sci-fi 
e terror. 16 anos). Em meio a tensão do auge 
da Guerra Fria, uma cena terrível é descoberta 
no local de pouso da espaçonave Orbit-4. O co-
mandante da embarcação é o único membro da 
tripulação encontrado vivo, mas perdeu a me-
mória com a terrível experiência e não consegue 
esclarecer a causa do acidente. Em uma instala-

ção governamental isolada, sob a vigilância de 
guardas armados, a psicóloga Tatiana Klimova 
(Oksana Akinshina) é recrutada para tentar curar 
a amnésia do astronauta e desvendar o mistério. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 17h15.

o MENSAgEIRo Do ÚLTIMo DIA (The 
Empty Man, EUA, França. Dir: David Prior. Ter-
ror. 16 anos). Quando um grupo de adolescentes 
de uma pequena cidade começa a desaparecer 
misteriosamente, os moradores acreditam que 
é obra de uma lenda urbana local. Enquanto 
um policial aposentado investiga os desapare-
cimentos, ele descobre um grupo secreto e suas 
tentativas de evocarem uma entidade sobrena-
tural, colocando a vida de todos em perigo. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 16h45.

TRoLLS 2 (Trolls World Tour, EUA. Dir: Walt 
Dohrn. Animação. Livre). A aventura continua 
com a rainha Poppy e Branch, que fazem uma 
descoberta surpreendente: há outros mun-
dos Troll além do seu, e suas diferenças criam 
grandes confrontos entre essas diversas tribos. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h15; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15.

Misturando ficção científica com terror, ‘Estranho Passageiro - Sputinik’ está em exibição na capital

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

O cantor e compositor Júnior Cor-
deiro e o ilustrador e quadrinista Shi-
ko são os convidados desta semana do 
projeto ‘Entrevista Funesc’. O bate-papo 
será comandado pelo jornalista Jãmarrí 
Nogueira, em formato de live no perfil 
da Funesc no Instagram, nesta sexta-
feira, às 19h. Cada um falará sobre tra-
jetória profissional, projetos e como 
estão lidando com esse período de iso-
lamento domiciliar.

O patoense Francisco José Sou-
to Leite, mais conhecido como Shiko, 
tem em seu currículo a adaptação de 
O Quinze (Ática), de Rachel de Queiroz 
(1910-2003), e os álbuns O Azul Indife-
rente do Céu (Mino), Talvez seja menti-
ra (independente), Lavagem  (Mino) e 
Piteco - Ingá (Panini/Mauricio de Sousa 

Produções). Com esta última, ganhou o 
26º Troféu HQMix de Melhor Desenhis-
ta Nacional e Publicação de Aventura/
Terror/Ficção. Também ganhou o 30º 
Prêmio Angelo Agostini como Melhor 
Desenhista. Em 2019, lançou Três Bura-
cos (Mino), que venceu o HQMix como 
Arte-Finalista. Recentemente, publicou 
de forma independente a primeira par-
te de Carniça e Blindagem Mística.

Já o músico Júnior Cordeiro, o 
“Bruxo do Cariri Velho”, está festejan-
do 15 anos de carreira e lançou neste 
mês seu sétimo disco: #CâmaraEco. 
Além da novidade do LP 180g (que 
vai chegar em edição limitada a partir 
de fevereiro), o cantor e compositor já 
produziu os discos: Carrascais (2006), 
O Lago Misterioso (2011), Capa Pre-

ta (2013), Sonhos, Sertão & Loucura 
(2016), Céu, Hades e outros Porvires 
(2018) e Vênus Philipeia (2019). Tem 
ainda um DVD gravado em 2014: Capa 
Preta, reunindo canções dos seus três 
primeiros discos.

Na Internet

Música e HQs são temas 
do ‘Entrevista Funesc’

Fotos: Divulgação

Nesta sexta-feira, os convidados da edição serão o “Bruxo do Cariri Velho”, Júnior Cordeiro (E), e o premiado ilustrador e quadrinista patoense Shiko (D)

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram
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Com Zezita Matos no elenco, filme ‘Joana’ será lançado hoje, na praça pública de São Domingos do Cariri

Nesta sexta-feira, a partir das 
19h30, a população de São Do-
mingos do Cariri pode conferir 
o lançamento de Joana, segundo 
curta-metragem dirigido pela ci-
neasta conterrânea Pattrícia de 
Aquino, que também dirigiu o pre-
miado Rasga-Mortalha (2019). 
O lançamento acontece na Praça 
Pública de São Domingos do Ca-
riri, cumprindo os protocolos de 
distanciamento entre cadeiras, 
com exigência do uso de máscaras 
e unidades de álcool em gel espa-
lhadas pelo local. 

Joana traz o enredo que abor-
da a violência contra a mulher, 
tema bastante pertinente e neces-
sário enquanto conscientização 
social para denúncias. A perso-
nagem do título vive um relacio-
namento abusivo, representando 
milhares de mulheres que são 
agredidas física e psicologicamen-
te pelo mundo, funcionando como 
uma plataforma de alerta sobre as 
problemáticas sociais. No elenco, 
estão nomes como a veterana Ze-
sita Matos, César Ferrario, Eliana 
Figueiredo, Laila Santos e Ana 
Júlia Barbosa.

A ideia de Pattrícia foi através 
do gatilho das próprias notícias 
comumente encontradas. “Foi de-
vido aos inúmeros casos de vio-
lência contra a mulher na região 
de São Domingos do Cariri e pelo 
Brasil em 2018, que foi quando 
comecei a desenvolver o rotei-
ro. Trazê-lo para a cidade servirá 
também para alertar as mulheres 
que ainda sofrem com violência. 
Muitas ainda acham que é só físi-
ca, mas não é, então elas podem 
identificar os tipos de agressão”, 
explica a diretora.

Nos sets de gravação, foi bus-
cado incluir na equipe o maior 
número possível de mulheres. “A 
gente tem capacidade de ocupar 
qualquer cargo, e foi uma decisão 
que veio a partir de uma época em 
que estava um alvoroço nas redes 
sociais de declarações de pessoas 
importantes falando bobagens 
quanto a isso”, relata a cineasta, de-
fendendo os direitos das mulheres. 

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Curta-metragem da PB aborda 
a violência contra a mulher
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

O fotógrafo Valério Ayres pescou 
num dos sites da Internet a cronologia do 
chamado Caso Roswell (o dos prováveis 
cadáveres de ETs encontrados numa cida-
dezinha americana, em 1947). 
       Como completam-se 74  anos do 
acontecimento e como o canal de TV 
History está exibindo aos sábados a série 
Alienígenas do Passado, acho interessan-
te transcrever pedaços da cronologia – 
quando agora voltam a enfocar casos de 
estraterrestres.

nnnnnnnnnn

       Quarta-feira, 2 de julho, 21h50 – O 
casal Wilmot está sentado em sua varan-
da, num bairro tranquilo em Roswell, 
quando observa um grande objeto oval 
cruzar o céu. O objeto estava incandes-
cente e voava em alta velocidade no sen-
tido nordeste. Ao mesmo tempo, William 
Woody e seu pai veem no céu um objeto 
brilhante indo em direção norte. Durante 
uma tempestade, o rancheiro MacBrazel 
e seus vizinhos ouvem uma explosão nas 
proximidades de onde moram, há algu-
mas milhas de Roswell.

Uma farsa em torno de extraterrestres
      3 de julho – Pela manhã, Brazel sai a 
cavalo para verificar os danos causados 
pela tempestade. Surpreende-se ao ver um 
campo de destroços de aproximadamente 
4km quadrados, onde encontra lâminas de 
um metal maleável, que sempre retornava 
à forma original. Vê também bastões de 
matéria análoga ao basalto – objetos alta-
mente resistentes, impossíveis de serem 
cortados ou queimados.
       Domingo, 6 de julho, 8h – Brazel vai 
ao escritório do xerife George Wilcox. 
Leva destroços. Ao ver os pedaços da su-
posta nave, o xerife manda subordinados 
para examinar o local do acidente. Enton-
tram somente uma camada vitrificada 
sobre a terra. 13h – O major Jesse Marcel 
vai ao escritório do xerife e decide visitar 
o rancho. Seu superior, o general Roger 
Ramey, se comunica com o Pentágono. 
17h – O major Marcel examina os destro-
ços com um contador Géiger, que capta 
sinais de radioatividade. O Pentágono 
organiza uma busca sigilosa no local da 
queda. 19h – Os oficiais localizam os 
destroços e seus ocupantes.
        7 de julho – Pessoas das proximida-
des encontram objetos pelo chão, como 
pequenos bastões de 1cm, com gravações 

parecidas com hieróglifos. 09h – O Pentá-
gono ordena o bloqueio de todas as vias de 
acesso a Roswell e não permite ninguém 
entrar no rancho Foster. 13h – A funerá-
ria Ballard recebe um comunicado de um 
dos oficiais da base: “Qual o tamanho dos 
caixões herméticos que vocês têm? São 
pequenos? Há estoque?”. Glenn Den-
nis responde que não tem estoque e que 
demoraria umas 24 horas para conseguir 
o material. 14h – No Pentágono, o general 
Nathan Twinning, comandante e técnico 
de informações, muda seus planos e prepa-
ra uma viagem ao Novo México. 14h30 – A 
funerária recomenda o congelamento dos 
cadáveres. Seu dono vai ao hospital mais 
próximo e dirige-se a uma enfermeira, que 
sai de uma das salas de exame, exclaman-
do: “Suma daqui, senão você vai ter um 
aborrecimento gigantesco”. 
       8 de julho, 9h20 –  O coronel Blan-
chard lança um comunicado à imprensa 
revelando que um disco voador foi resga-
tado na Base Aérea de Roswell e encami-
nhado a uma repartição superior. 11h – A 
Associated Press distribui a notícia para o 
mundo. Acontecem telefonemas de Roma, 
Londres, Paris, Alemanha, Hong Kong, 
Tórquio e outras partes. A emissora KGFL 

remete um telex para a agência UPI e recebe 
comunicado de Washington desmentindo o caso. 
Parte do telex informava: “É caso de segurança 
nacional”. 11h15 – A enfermeira conta a Glenn 
Dennis tudo o que sabe. Dois médicos pediram 
a ela para que fizesse apontamentos enquanto 
executavam uma autópsia provisória. Ela dese-
nhou o que viu: uma cabeça com olhos fundos 
e grandes, pequenos orifícios nasais, boca fina, 
sem pelos, braços compridos e finos. As mãos 
tinham quatro dedos cada, que terminavam com 
orifícios, parecidos com ventosas de polvos. Os 
seres não tinham cabelos e sua pele era preta. Ela 
viu três corpos, muito mutilados, provavelmente 
por coiotes. Tinham aproximadamente 1,20m. 
12h – De Washington chega uma equipe especial 
de técnicos e fotógrafos. Os destroços do UFO 
são levados à base aérea de Wright Patterrson. 
16h30 – No Rancho Foster, no lugar dos destro-
ços são colocados pedaços de um balão meteo-
rológico com um aparelho de orientação pelo 
radar no chão. É montada uma grande farsa, em 
que o major Marcel é obrigado a admitir que o 
acidente com o UFO não passava de um engano. 
O que antes era um disco voador passou a ser 
visto como um simples balão.  
       Sexta-feira, 11 de julho – Tem início a Ope-
ração Corretivo Mental com todos os soldados 
que trabalharam na operação de resgate. Um 
oficial lhes explica: “Isto foi uma questão de se-
gurança nacional e está sob o mais severo sigilo. 
Não falem a ninguém sobre o que aconteceu. 
Esqueçam tudo o que viram”...

Fotos: Sara Andrade/Divulgação

“Ao pegar a ficha técnica do Joana, 
você percebe que há pouquíssimos 
homens envolvidos. Fiz o que pude 
fazer para incluir o maior número 
possível de mulheres nas minhas 
produções”, aponta. 

A estreia do curta acontece 
no mesmo local das gravações. 
“É uma retribuição às pessoas 
que participaram, direta ou in-
diretamente do filme. Fico muito 
orgulhosa de contribuir de alguma 
forma”, justifica Aquino, que rea-
lizou as filmagens há exatamen-
te um ano e planejava estrear o 
trabalho em maio, mas não foi 
possível devido à pandemia. “Ao 
final de 2020, com o edital pela 
Lei Aldir Blanc, pude finalizar o 
filme e organizar o lançamento 
através da Prefeitura”, comenta. 
“Inscrevi o projeto com esse obje-
tivo, de lançar na cidade e poder 
retribuir para a comunidade de 
certa forma”. 

O premiado curta Rasga-Mor-

talha, lançado em 2019, segue até 
hoje concorrendo em festivais e 
colhendo os frutos. Por isso, Pat-
trícia de Aquino pretende, com 
Joana, atingir as mesmas propor-
ções. “O foco é inscrevê-lo em fes-
tivais para que ele tenha o mesmo 
êxito. Rasga-Mortalha já partici-
pou de 34 festivais e emplacou 
17 prêmios”, reforça. “Espero que 
Joana faça o mesmo percurso”. 

Em paralelo, a realizadora 
pretende continuar escrevendo, e 
adianta que está trabalhando em 
outro roteiro. “É algo mais para 
frente, daqui a um ano ou dois”, 
adiantando que a parte de investi-
mento financeiro é, provavelmente, 
o maior peso ao se começar uma 
produção. “Por enquanto estou me 
dedicando a oficinas de teatro aqui 
na cidade, através da Prefeitura, e 
desenvolvendo um programa na 
rádio local”.

Apesar de estar começando 
uma carreira no audiovisual, Pat-

trícia de Aquino vem 
de uma experiência 
no teatro desde 
2013. “Eu estou 
navegando entre 
teatro e cinema 
e divido o meu 
afeto entre 
essas duas 
áreas”.

Em ‘Joana’: atriz Eliana Figueiredo (acima) interpreta a personagem que empresta o nome ao título; filme conta com 
a experiência de Zezita Matos (abaixo); Laila Santos divide a cena com a atriz mirim Ana Júlia Barbosa (foto maior)

Diretora Pattrícia de Aquino escreveu o roteiro da produção audiovisual devido aos inúmeros 
casos de violência contra a mulher, tanto na região quanto em todo o país, em 2018
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Apenas em João Pessoa, MPF e MPPB registraram 23 notificações de fraudes no processo de imunização contra a covid-19

Desde o início da vaci-
nação contra a covid-19 na 
Paraíba, no dia 19 de janeiro, 
o Ministério Público Federal 
(MPF) e o Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) receberam 
55 denúncias de fraude na fila 
de imunização. Os conhecidos 
por serem “fura-filas” já foram 
identificados em 13 municí-
pios do estado. Apenas em João 
Pessoa, os dois órgãos recebe-
ram 23 notificações.

De acordo com o procu-
rador da República na Paraí-
ba, Antônio Edílio Magalhães 
Teixeira, todas as denúncias 
recebidas estão sendo avalia-
das. Ele ressaltou que o crime 
pode responsabilizar não só 
os “fura-filas”, como também 
o funcionário público que fa-
cilitar a fraude. “O furar a fila 
pressupõe a complacência de 
algum agente público ou al-
guém que está no exercício de 
um agente público. Isso carac-
teriza crime de prevaricação. 
Quando o agente público dei-

xa de agir de acordo com os 
regulamentos para atender a 
interesses pessoais, isso carac-
teriza crime”.

Todos os casos investi-
gados são recebidos através 
de denúncias realizadas pela 
população. O procurador res-
saltou a importância da cola-
boração de todos. “Só quem 
pode contribuir é a população. 
Porque só a partir do conhe-
cimento dos fatos e das cir-
cunstâncias é que o Ministério 
Público Federal pode deflagrar 
um processo de investigação. É 
preciso que a informação che-
gue e, para chegar, a população 
precisa denunciar”, enfatizou.

Segundo o MPPB, todas as 
denúncias que chegam à Ouvi-
doria estão passando por uma 
triagem e encaminhadas aos 
promotores de Justiça que têm 
a atribuição na área da saúde 
nos municípios citados pelos 
denunciantes. Já o procurador 
do MPF enfatizou que todas as 
denúncias realizadas no apli-
cativo do órgão estão sendo 
checadas. “Será feita uma ava-
liação para ver se efetivamente 

está ocorrendo a quebra da 
ordem de prioridade. Sendo 
caracterizado, aí sim o MPF 
pode tomar providências”.

O primeiro caso público 
de “fura-fila” na Paraíba acon-
teceu no município de Pombal, 
com o próprio prefeito da cida-
de, Doutor Verissinho (MDB), 
sendo vacinado mesmo sem 
fazer parte do grupo priori-
tário estabelecido pelo Plano 
Nacional de Imunização. A par-
tir daí, outros prefeitos e fun-
cionários públicos seguiram o 
“mau exemplo” de fraudar a fila 
de vacinação, não só no estado, 
como em todo o país.

O procurador Antônio 
Edílio comentou que atitudes 
como essas já eram esperadas 
pelo MPF. “Para o brasileiro em 
geral tudo é possível de se es-
perar. Nós temos um certo défi-
cit civilizatório em se observar 
obrigações e deveres. Tudo é 
possível aqui. A gente vê tanta 
coisa absurda que acontece 
que é possível imaginar que 
numa situação como essa as 
vontades sejam postas acima 
das obrigações”.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Ministério Público já recebeu 
55 denúncias de “fura-filas”

Eleição na Assembleia
Termina hoje o prazo para os interessados em disputar a primeira-secretaria e a 
segunda-vice-presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba, mas o presidente 
Adriano Galdino (PSB) quer que processo seja resolvido por consenso. Página 14
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Como denunciar 
MPPB: Através do site ouvidoria.mppb.mp.br/public/manifestacao/cadastrar. Além disso, 
o cidadão pode encaminhar denúncias pelo Protocolo Eletrônico e os canais diretos das 
promotorias de Justiça (telefone fixo, WhatsApp e e-mail), além do atendimento presencial. 
MPF: Através do aplicativo “MPF Serviços”. Pelo site www.mpf.mp.br/mpfservicos ou telefone 
da Sala de Atendimento ao Cidadão (83) 99108-0933 (atendimento das 8h às 15h).

No MPF
João Pessoa 10
Campina Grande 3
Guarabira 3
Patos 2
Sousa 3
Monteiro 1

No MPPB
Santa Luzia 1
Campina Grande 3
Matureia 1
Jacaraú 1
Cajazeiras 2
Juarez Távora 1
João Pessoa 13
Patos 1

Bayeux 2
Santa Cruz 2
Pirpirituba 1
Riacho dos Cavalos 1
Congo 1
Pombal 1
Piancó 1
Catingueira 1

DENúNCiAs Por MuNiCíPios

TCE: ex-prefeito terá que devolver r$ 810 mil

Cheque de prefeitura é usado para pagar pensão

O ex-prefeito de Alhan-
dra, Renato Mendes Leite 
(DEM), deverá repor R$ 810 
mil aos cofres da prefeitura 
no prazo de 60 dias, junta-
mente com o Escritório S. 
Chaves – Advocacia e Con-
sultoria. O valor é referente 
a honorários pagos irregu-
larmente pelo ex-prefeito 
em ações que envolveram 
recuperação de royalties de 
petróleo. A decisão foi toma-
da ontem pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), em 
sessão ordinária.

Renato Mendes descum-
priu uma decisão cautelar da 
1ª Câmara do TCE, que havia 
determinado a suspensão 
do pagamento. O colegiado 

determinou ainda a abertu-
ra de inspeção especial para 
apurar outros pagamentos 
de honorários realizados 
pelo ex-prefeito. Dessa vez, 
o mesmo escritório de ad-
vocacia recebeu honorários 
com valores que ultrapassam  
R$ 18 milhões, entre os anos 
de 2011 e 2018.

Ainda na sessão ordiná-
ria de ontem, o TCE também 
aprovou uma multa contra 
o ex-prefeito do município 
de Dona Inês, João Idalino 
da Silva (PSD), sobre nepo-
tismo.

O TCE também apro-
vou as contas das Câmaras 
Municipais de Amparo, Pu-
xinanã e Baraúna, relativas 
ao exercício de 2019. Além 
disso, julgou procedentes 
as denúncias formuladas 
contra o Instituto de Pre-
vidência dos Servidores de 
Campina Grande, referente 
a reajuste de remuneração. 
A Corte concedeu prazo 
para o restabelecimento da 
legalidade.

A juíza Vanessa Moura 
Pereira de Cavalcante, da 4ª 
Vara Mista de Patos, conde-
nou o ex-prefeito de Malta 
Ajácio Gomes Wanderley 
(sem partido) pela prática de 
improbidade administrativa. 
De acordo com os autos, ele 
fez uso de cheque da prefeitu-
ra para pagar pensão alimen-

tícia em atraso, no entanto, 
por ausência de provisão de 
fundos, não houve a compen-
sação.

Na sentença, proferida 
nos autos de uma ação civil 
de improbidade administra-
tiva ajuizada pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), 
foram aplicadas as penalida-

des de pagamento de multa 
civil, equivalente a R$ 10 mil, 
e suspensão dos direitos polí-
ticos pelo prazo de cinco anos.

Consta nos autos que 
o ex-gestor foi demandado 
nos autos de uma ação de 
alimentos, quando foram fi-
xados alimentos em favor de 
seu filho. Foi constatado que 

havia emissão de cheque da 
Prefeitura de Malta para paga-
mento de pensão alimentícia, 
fato descoberto pela devolu-
ção de cheque sem provisão 
de fundos.

Ao julgar o caso, a juí-
za Vanessa Moura observou 
que, se a pensão alimentí-
cia era para ser descontada 

em folha, não há justificativa 
para emissão de cheque da 
prefeitura ao alimentando. 
Segundo ela, mesmo que o 
pagamento do subsídio do 
gestor tivesse sido por meio 
de cheque nominal, a pensão 
alimentícia deveria ter sido 
feita pelo órgão pagador por 
outra via.

“Em verdade, os autos 
revelam que a conduta do ex-
gestor violou os princípios 
básicos que norteiam a admi-
nistração pública, e aqui cito o 
princípio de impessoalidade, 
pois cristalinamente houve 
confusão entre gestor e pai
-alimentante durante o exer-
cício do mandato”, pontuou.

O valor é referente 
a honorários pagos 
irregularmente pelo 

ex-gestor em ações que 
envolvem royalties

Foto: Ascom-TCE-PB

A decisão contra o ex-prefeito de Alhandra, 
Renato Mendes, foi tomada ontem pelo Tribunal 
de Contas do Estado, em sessão ordinária

Procurador Antônio Edílio: “Nós temos um certo 
déficit civilizatório em se observar obrigações e 
deveres. Tudo é possível aqui (no Brasil)”

Foto: Reprodução
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Adriano Galdino defende consenso entre deputados e propõe que vagas existentes sejam divididas entre oposição e governistas

Termina no final da tarde 
de hoje o prazo para que os de-
putados estaduais interessados 
em disputar a primeira-secreta-
ria e a segunda-vice-presidên-
cia da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) se inscrevam 
junto à Secretaria Legislativa da 
Casa. A eleição está marcada 
para a sessão de reabertura dos 
trabalhos na manhã da próxima 
segunda-feira (1º), mas uma 
sinalização dada no meio des-
ta semana pelo presidente da 

ALPB, Adriano Galdino (PSB), e 
pela bancada da oposição, pode 
conduzir o processo para ser 
resolvido à base do consenso e 
da indicação.

“Acho que haverá consen-
so”, confirmou ontem o pre-
sidente Adriano Galdino, ao 
anunciar que os deputados que 
desejarem ser candidatos con-
tinuarão tendo prazo até hoje, 
mas está em andamento um 
processo de consenso.

Ele explicou que a pri-
meira-secretaria que estava 
ocupada pelo deputado Nabor 
Wanderlei (Republicanos) – 

hoje prefeito de Patos – e que 
era da bancada governista pode 
continuar sendo ocupada por um 
parlamentar da base do governo, 
ao passo que a segunda-vice-pre-
sidência, que era ocupada pelo 
oposicionista João Henriques 
(PSDB), continua sendo ocu-
pada por um parlamentar da 
oposição.

“Entendo e compreendo 
que esses espaços podem con-
tinuar sendo ocupados pelas 
mesmas bancadas e que isso 
pode evitar disputa e eleição”, 
comentou o presidente, ao 
acrescentar que essa alternati-

va de solução apenas reafirma-
ria o que já foi consensualmen-
te decidido antes da própria 
eleição antecipada da mesa 
diretora, em fevereiro de 2019.

De acordo com o presiden-
te da Assembleia, os deputados 
precisam entender que nenhu-
ma das parte sairá do processo 
com perdas nem prejuízos de 
representatividade na mesa, 
deixando a sessão de retomada 
dos trabalhos somente para ati-
vidades de posse da nova mesa 
diretora e preparativos para 
a recepção do governador na 
sessão do dia seguinte.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Presidente da ALPB quer evitar 
disputas por cargos na mesa
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Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Ação Parlamentar

Resultados positivos
A Vara Única da Comarca de Alagoa Grande e 
a 2ª Vara Mista de Cuité, de 2ª entrância, rece-
beram pela segunda vez o ‘Selo Diamante de 
Eficiência’ do TJPB, pelo bom desempenho e 
resultados positivos quanto à produtividade 
alcançada em 2019 e 2020. Para os juízes 
José Jackson Guimarães (Alagoa Grande) e 
Fábio Brito de Faria (Cuité), a identificação 
dos processos mais antigos e a comunicação 
com os servidores são fatores para um bom 
desempenho.

Inscrições para seleção
Começam na quarta-feira (27) as inscrições 
para a seleção 2021-2023 do Programa 
de Residência Multiprofissional em Saúde 
Mental (Resmen) da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB). Estão sendo oferecidas 
20 vagas: Educação Física (3), Enfermagem 
(3), Farmácia (3), Nutrição (2), Psicologia (3), 
Serviço Social (3) e Terapia Ocupacional (3).
Os interessados podem se inscrever até o dia 
5 de fevereiro, pela página da seleção.

Posses em diretorias
Tomaram posse na última segunda-feira (25) 
as diretorias dos centros de ensino da Escola 
Técnica de Saúde (ETS) e do Colégio Agrícola 
Vidal de Negreiros (Cavn), da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). A posse ocorreu 
em solenidade realizada no Auditório Pro-
fessor Milton Paiva, na Reitoria do campus I, 
em João Pessoa, e foi transmitida por meio da 
plataforma virtual RNP. A cerimônia aconte-
ceu em formato híbrido.

Autônomos e desempregados
Os trabalhadores autônomos são os que mais 
mostraram interesse em abrir o próprio 
negócio em 2021, segundo a Pesquisa de 
Imagem Sebrae, realizada pela Unidade de 
Gestão Estratégica do Sebrae Nacional em 
conjunto com a Unidade de Gestão de Mar-
keting. Além disso, o levantamento apontou 
que os desempregados e quem já tem a 
própria empresa demonstraram, também, 
desejo em abrir um negócio nos próximos 
12 meses.

Terra Prometida
O Núcleo de Direitos Humanos e da Cidada-
nia (Necid) e a Ouvidoria Geral da Defensoria 
Pública do Estado (DPE-PB) interviram no 
repasse do auxílio-moradia, atrasado há cer-
ca de 20 dias, a 89 famílias da Comunidade 
Terra Prometida, no Bairro de Gramame, em 
João Pessoa. Após reunião, no último dia 22, a 
Prefeitura de João Pessoa (PMJP) se compro-
meteu em creditar o benefício à população da 
comunidade pessoense.

Semana do etanol
O deputado estadual Eduardo Carnei-
ro (PRTB) apresentou o Projeto de Lei 
2.032/2020 que institui a ‘Semana de Cons-
cientização e Estímulo ao uso do Etanol’ no 
âmbito do estado. O objetivo é estimular a 
conscientização do uso do etanol em toda 
Paraíba, com a finalidade de atenuar a crise 
no setor, ocasionado pela pandemia da co-
vid-19. O setor agroindustrial canavieiro é 
responsável pela geração de mais de 21 mil 
postos de trabalhos.

Atendimento de saúde
O Projeto de Lei 2390/2021 garante atendi-
mento de saúde por equipes formadas por 
médico, enfermeiros, fisioterapeutas e assis-
tentes sociais em casa para idosos, pessoas 
com deficiência e portadores de doenças 
raras. A matéria, em tramitação na Assem-
bleia Legislativa, cria o Programa Estadual de 
Assistência Domiciliar Interdisciplinar para 
Idosos, Deficientes ou Portadores de Doen-
ças Raras. O projeto é de autoria do deputado 
estadual Jutay Meneses (Republicanos).

Líder da oposição apoia divisão das vagas por bancada
“Concordo com o presidente. 

É o mais justo, sem dúvidas”. Afir-
mou, ontem, o líder da oposição na 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Cabo Gilberto 
(PSL), ao comentar posicionamento 
defendido pelo presidente Adriano 
Galdino (PSB) para que não hajam 
disputas para os cargos vagos na 
mesa diretora.

Cabo Gilberto explicou que a 
bancada de oposição já vinha tra-
balhando e dialogando mesmo nes-
ses últimos dias para chegar a um 
nome de consenso para o lugar do 
deputado João Henrique (PSDB), que 
morreu este mês acometido pela co-
vid-19. Na opinião de Cabo Gilberto, 
não há nada mais justo do que está 
sugerindo o presidente da Casa.

Ele lembrou que, pela proposta 
de Galdino, a oposição indicaria um 
nome para a segunda-vice-presidên-
cia, evitando a disputa que vem sen-
do prevista para a primeira sessão de 
retomada dos trabalhos na manhã da 
próxima segunda-feira (1º). O outro 
cargo vago, o da primeira-secretaria, 
pode ser substituído por um nome da 
bancada do governo.

No meio da tarde de ontem, o 
deputado Cabo Gilberto justificou 
que a bancada de oposição ainda 
não havia chegado ao nome de 
consenso que deve indicar, mas que 
até a manhã de hoje, final do prazo 
para as inscrições das candidaturas, 
deverá equacionar essa questão. “O 
importante é que ambas as parte 
sejam contempladas”, completou.

Na próxima segunda-feira a 
Assembleia Legislativa deverá re-
tornar às atividades e, conforme o 
presidente Adriano Galdino, caso 
as bancadas cheguem a um acordo 
sobre sua proposta, o plenário será 
dispensado da eleição, ocupando-se 
apenas com a posse da nova mesa.

Ontem, o deputado João Gon-
çalves (Podemos), único concorrente 
lançado até o momento, se disse 
aberto ao diálogo, mas que também 
permanece decidido a formalizar hoje 
a sua candidatura à primeira-secreta-
ria. Ele disse que continua desconhe-
cendo qualquer outro nome lançado 
para a disputa, mas admitiu que pode 
acontecer. “Tudo pode acontecer. Tan-
to disputa, quanto consenso. É assim 
mesmo”, comentou Gonçalves.

Câmara de Patos adota restrições sanitárias e 
retomará atividade sem presença do público

A retomada das atividades 
presenciais na Câmara Munici-
pal de Patos (CMP), na Região 
do Sertão da Paraíba, está pro-
gramada para as 18h do dia 9 
de fevereiro, com a realização 
da primeira sessão ordinária 
do ano, provavelmente com 
a presença do prefeito Nabor 
Wanderley (Republicanos).

Porém, conforme enten-
dimento da presidente da Câ-
mara,Valtide Paulino Santos 

(Tide Eduardo, do PSL) e dos 
demais vereadores, as sessões 
presenciais não serão abertas 
ao público, para evitar aglome-
rações devido à pandemia do 

novo coronavírus, que provoca 
a covid-19.

De acordo com Tide Eduar-
do, as sessões serão restritas 
apenas a funcionários da Câ-
mara, aos assessores dos par-
lamentares e jornalistas. Em 
relação à imprensa, a presiden-
te do Legislativo patoense deu 
o recado: “Mas só aqueles que 
já costumam acompanhar os 
trabalhos legislativos”.

A presidente explicou 
ainda que, seguindo as orien-
tações das autoridades de 
saúde, foram adotadas algu-

mas medidas para o retorno 
das atividades, dentre elas o 
uso obrigatório de máscaras, 
a aferição da temperatura, o 
uso do álcool em gel a 70% 
e demais recomendações de 
higiene pessoal. Também está 
proibido o acesso às galerias 
do plenário.

Mesmo sem ter acesso ao 
interior do prédio da Câmara 
de Vereadores, a população 
poderá acompanhar as sessões 
ao vivo por meio das redes so-
ciais (Instagram, YouTube e 
Facebook).

Fotos: Assim-CMP

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Mesmo sem ter acesso 
ao prédio da Câmara, 
a população poderá 

acompanhar as sessões 
pelas redes sociais

A presidente da Câmara Municipal de Patos, Tide Eduardo (no detalhe), anuncia que as sessões serão presenciais, mas que todas as medidas estarão sendo tomadas para evitar aglomerações 



Brasil

Entre os resgatados estão 11 pessoas que trabalhavam em uma mina na Paraíba; ação segue em andamento em 23 estados

Trabalho escravo: força-tarefa
resgata 110 pessoas no Brasil

Edição: Carlos Vieira      Editoração: Joaquim I++
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Força-tarefa informou que, nas 64 ações realizadas em todo o país, foram resgatados adolescentes, homens, mulheres, indígenas, idosos e até mesmo pessoas com deficiência

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Combate à covid-19

Lava Jato do Rio oferece recursos
custodiados para compra de vacinas

A Força-Tarefa da Lava 
Jato no Rio de Janeiro in-
formou ontem que enviou 
ofícios a diversos órgãos 
consultando sobre a possibi-
lidade de destinar recursos 
recuperados pela operação 
para a aquisição de vacinas 
contra a covid-19. Os valo-
res que estariam disponí-
veis somam mais de R$ 500 
milhões.

O documento foi en-
viado à Advocacia-Geral 
da União (AGU), à Procura-
doria-Geral do Estado do 
Rio de Janeiro (PGE/RJ), à 
Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR), ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e ao 
juiz Marcelo Bretas, que jul-
ga os processos da Lava Jato 
no Rio de Janeiro na 7ª Vara 
Federal Criminal.

Segundo o Ministério 
Público Federal (MPF), estão 
custodiados neste momen-

to por processos da Lava 
Jato no Rio de Janeiro R$ 
552.574.264,16, em contas 
judiciais vinculadas ao juízo 
da 7ª Vara. A expectativa é 
que o montante aumente 
nas próximas semanas, com 
o cumprimento dos acordos 
de colaboração premiada e 
de leniência em vigor.

“Consultamos a União 
se há interesse em realizar 
o levantamento antecipado 
dos valores custodiados em 
contas judiciais, com a finali-

dade específica de aquisição 
de vacinas para a imunização 
contra a covid-19, o que se 
justificaria dada a situação de 
emergência na saúde pública 
e a urgente necessidade de 
imunização da população”, 
explica o ofício.

A força-tarefa afirma 
que, caso haja concordância, 
vai requer imediatamente 
ao juízo competente a trans-
ferência dos valores às con-
tas que forem indicadas pelo 
poder público.

A Confederação Nacio-
nal do Transporte (CNT) 
negou nessa quinta-feira, 
28, qualquer tipo de apoio 
a uma eventual paralisação 
de caminheiros, que amea-
çaram iniciar uma nova 
greve em todo o país.

Por meio de nota, o 
presidente da CNT, Vander 
Costa, declarou que “não 
apoia nenhum tipo de para-
lisação de caminhoneiros e 
reafirma o compromisso do 
setor de transportador com 
a sociedade”.

Segundo a CNT, “se 
houver algum movimento 
dessa natureza, as trans-
portadoras garantem o 
abastecimento do país, des-
de que seja garantida a se-
gurança nas rodovias”.

O governo acompa-
nha o assunto de perto. 
Ontem, o presidente Jair 
Bolsonaro fez um apelo 
aos caminhoneiros para 
que desistam da parali-
sação da categoria, pro-
gramada para semana 
que vem. Ele confirmou 
a intenção do governo de 
reduzir tributos sobre o 
diesel para aliviar a pres-
são do reajuste do com-
bustível sobre o bolso 
dos caminhoneiros, mas 
ressaltou que “não é uma 
conta fácil de ser feita”.

Cada centavo de re-
dução no PIS/Cofins sobre 
o diesel teria impacto de 
R$ 800 milhões nos cofres 
públicos. Bolsonaro esteve 
nesta quarta-feira, 27, com 
o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, na sede da 
pasta. A reunião não esta-
va na agenda oficial de ne-
nhum deles. No encontro, 
um dos assuntos foi justa-
mente a possibilidade de 
compensar os caminhonei-
ros pelo aumento no preço 
do diesel.

“Reconhecemos o va-
lor dos caminhoneiros para 
a economia, apelamos para 
eles que não façam greve, 
que todos nós vamos per-
der”, pediu o presidente.

O governo vem dimi-
nuindo a possibilidade de 
os caminhoneiros decre-
tarem greve a partir do 
dia 1º de fevereiro com o 
argumento de que as asso-
ciações que chamaram não 
são representativas do se-
tor e que, neste momento, o 
preço do frete está alto por 
causa da safra agrícola.

Mudança de posição
Em 2018, o então 

deputado Jair Bolsonaro 
defendeu a greve de cami-
nhoneiros que protesta-
vam contra a alta no pre-
ço dos combustíveis. “Os 
caminhoneiros buscam 
soluções para esses pro-
blemas, que interessam 
aos 200 milhões de bra-
sileiros. Não têm encon-
trado eco no Legislativo. 
Sobrou-lhes o Executivo, 
que teima a se omitir. So-
mente a paralisação pre-
vista a partir de 2ª feira 
poderá forçar o presiden-
te da República a dar uma 
solução para o caso”, dis-
se Bolsonaro à época, por 
meio de vídeo divulgado 
em redes sociais.

CNT não apoia greve
dos caminhoneiros

Candidatos prometem barrar 
CPIs contra o Palácio do Planalto

Os candidatos apoiados 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
nas disputas pelas presidên-
cias da Câmara e do Senado 
prometem barrar comissões 
parlamentares de inquérito 
(CPIs) com potencial de atin-
gir o Palácio do Planalto. Uma 
delas, já em curso, é a CPI das 
Fake News, que tem como 
alvo o “gabinete do ódio” e fi-
lhos de Bolsonaro. A outra é 
a CPI da Saúde, proposta por 
adversários do Planalto para 
investigar falhas do governo 
na condução da pandemia de 
covid-19.

Líder do Centrão, o depu-
tado Arthur Lira (Progressis-
tas-AL), candidato à sucessão 
do presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), condi-
cionou a continuidade da CPI 
das Fake News à posição da 
maioria dos colegas. Mas, ao 
abordar a criação de CPIs de 
uma forma geral, afirmou que 
não é hora para “divisão e aco-
tovelamento”.

“Em qualquer matéria 
que tenha maioria, o debate 
será amplo, será democrático 
nesta Casa”, afirmou Lira. O 
candidato adiantou, porém, 
que é contra a CPI da Saúde. 
“Esse assunto não pode ser 
motivo de embates políticos 
para trazermos para a dis-
cussão traumas, interrupções 
bruscas democráticas”, disse 
ele

No Senado, o candidato 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG) 
não quis se manifestar sobre 
o tema. Pacheco foi procura-
do por meio de sua assessoria 
durante dois dias. O Estadão 
apurou que o senador é con-
tra incentivar CPIs neste mo-
mento.

A eleição que vai reno-
var a cúpula do Congresso 
está marcada para a próxima 
segunda-feira. Lira e Pacheco 
têm o apoio explícito de Bol-
sonaro e contam com a ajuda 
da articulação política do Pla-
nalto, que está distribuindo 
cargos e recursos de emendas 
parlamentares, em troca de 
votos aos candidatos.

Bolsonaro admitiu ontem 
que tem interferido na dispu-
ta do Congresso. Após café 
da manhã com deputados do 
PSL, no Palácio da Alvorada, 
ele disse que, “se Deus quiser”, 
vai “participar e influir na pre-
sidência da Câmara” (mais in-
formações na pág. A8). O PSL 
é o partido pelo qual Bolsona-
ro se elegeu, mas se desfiliou 
um ano e oito meses depois. A 
sigla está dividida entre Lira e 
Baleia Rossi (MDB-SP), avali-
zado por Maia.

Ao contrário de Lira, 
Baleia é a favor tanto da con-
tinuidade da CPI das Fake 
News como da abertura de 
uma comissão para se debru-
çar sobre a crise do corona-
vírus. “Acho que o problema 
das fake news precisa ser 
debatido com mais vigor. Em 
relação à Saúde, todos esta-
mos assistindo a uma série de 
erros”, afirmou o deputado. 
“Se houver apresentação de 
requerimento com as assina-
turas necessárias e fato deter-
minado, não há motivos para 
não instalar.”

Fiscais do trabalho reali-
zaram ontem um ato público 
virtual para cobrar a punição 
dos acusados pelo assassinato 
de três colegas, em 2004, em 
Unaí (MG). O evento foi promo-
vido pelo Sindicato Nacional 
dos Auditores Fiscais do Tra-
balho (Sinait) e contou com a 
participação dos familiares dos 
servidores. 

No dia 28 de janeiro de 
2004, os auditores fiscais do 
trabalho Erastóstenes de Al-
meida Gonçalves, João Batista 
Soares Lage e Nelson José da 
Silva, além do motorista do 
Ministério do Trabalho Ailton 
Pereira de Oliveira, foram as-
sassinados durante uma fisca-
lização no município. Os audi-
tores apuravam uma denúncia 
relacionada à prática de traba-
lho análogo a escravidão. Des-
de então, a data marca o Dia do 
Auditor Fiscal do Trabalho.

Fiscais pedem 
punição para
os autores
de chacina

Uma força-tarefa com-
posta pela Polícia Federal, Mi-
nistério Público do Trabalho, 
Subsecretaria de Inspeção do 
Trabalho, Ministério Público 
Federal e Defensoria Pública 
da União resgatou cerca de 110 
pessoas em situações de traba-
lho análogas à escravidão no 
âmbito da Operação Resgate, 
aberta na semana passada. Na 
Paraíba, foram resgatados 11 
mineradores que trabalhavam 
numa mina na divisa do Estado 
com o Rio Grande do Norte.

A ação segue em anda-
mento em 23 das 27 unidades 
da Federação, entre elas, Para-
ná, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Tocantins, 
Pará, Rio Grande do Sul, São 
Paulo e Distrito Federal.

Cerca de 300 policiais fe-
derais, 100 auditores fiscais do 
trabalho, 29 procuradores do 
trabalho, 78 agentes de segu-
rança institucional participa-
ram das atividades da opera-
ção que a PF classifica como a 
‘maior força-tarefa já realizada 
no aís com a finalidade de efe-
tuar o resgate de trabalhadores 
em condições irregulares’.

Além do resgate dos traba-
lhadores, a ação conjunta ‘tem 
como objetivo a verificação do 
cumprimento das regras de 
proteção ao trabalho, a coleta 

de provas para garantir a res-
ponsabilização criminal daque-
les que lucram com a explora-
ção e a reparação dos danos 
individuais e coletivos causa-
dos aos resgatados’, indicou a 
corporação.

Em coletiva, a força-tarefa 
sinalizou que nas 64 ações rea-
lizadas em todo o país foram 
resgatados adolescentes, ho-
mens, mulheres, indígenas, ido-
sos, e até mesmo pessoas com 
deficiência As verbas salariais 
que esses trabalhadores vão re-
ceber se aproximam de R$ 500 
mil. Além disso, foram identifi-
cados 486 trabalhadores sem 
registro na carteira, e lavrados 
mais de 360 autos de infração.

Os primeiros detalhes 
sobre a Resgate foram divul-
gados ontem, Dia Nacional de 
Combate ao Trabalho Escravo. 
A data foi instituída em 2009, 
em homenagem a servidores 
que foram assassinados em 28 
de janeiro de 2004, quando se 
deslocavam para uma inspeção 
em fazendas da região de Unaí, 
em Minas.

Dados oficiais das ações 
de combate ao trabalho aná-
logo ao de escravo no Brasil 
estão disponíveis no Radar 
do Trabalho Escravo da Sub-
secretaria de Inspeção do 
Trabalho. Denúncias sobre 
situações de tal teor podem 
ser feitas de forma remota e 
sigilosa no Sistema Ipê.

Agência Estado

André Borges
Agência Estado

Vinícius Valfré
Agência Estado

André Richter
Agência Brasil

Vinícius Lisboa
Agência Brasil



Mundo

Depois de assinar decretos, presidente disse que aquecimento global está no centro das políticas externas e de segurança dos EUA 

Joe Biden toma medidas duras 
para conter mudanças climáticas

Edição: Marcos Pereira      Editoração: Ulisses Demétrio16  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2021

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, assinou di-
versos decretos para combater 
a mudança climática. Biden 
disse, durante cerimônia, na 
Casa Branca, que, em sua vi-
são, os EUA esperaram demais 
para “lidar com essa crise cli-
mática” e que agora era “hora 
de agir.” Ele citou como amea-
ças ao país a intensificação de 
tempestades, incêndios flores-
tais, enchentes e secas relacio-
nadas às mudanças climáticas, 
além da poluição atmosférica 
causada pela queima de com-
bustíveis fósseis.

Biden apresentou uma 
“abordagem que envolve 
todo o governo” para colocar 
as preocupações com as mu-
danças climáticas no centro 
das políticas externas e de 
segurança nacional dos EUA, 
assim como no planejamen-
to doméstico. Ele disse que a 
construção de uma moderna 
e resiliente infraestrutura li-
gada ao clima e de um futuro 
com energias renováveis cria-
rá milhões de empregos com 
bons salários.

“Esse é um caso em que 
consciência e conveniência 
se cruzam, em que lidar com 
essa ameaça existencial ao 
planeta e aumentar nosso 
crescimento e prosperidade 
econômica são a mesma coisa. 
Quando penso nas mudanças 
climáticas e nas respostas a 
elas, penso em empregos”, 
acrescentou Biden.

Revisão
O presidente assinou 

decretos para reduzir a ex-
trações de emissões de hidro-
carbonetos e de dióxido de 
carbono e para a duplicação 
da geração de energia eólica 
com turbinas eólicas offsho-
re. Ele também instruiu o 

Departamento do Interior a 
suspender novas concessões 
federais de petróleo e gás em 
terras públicas ou águas pro-
fundas e a realizar uma “revi-
são rigorosa” das concessões 
já existentes, bem como das 
práticas permitidas.

Terras e águas
O Governo Federal se 

comprometeu a proteger 30% 
das terras e águas federais até 
2030 como forma de deter a 
perda de biodiversidade e 
de desenvolver uma frota de 
veículos oficiais totalmente 
elétricos feitos por trabalha-
dores nos Estados Unidos.

Biden também ordenou 
que as agências federais re-
direcionassem investimentos 
para ajudar as comunidades 
em áreas economicamente 
ligadas aos combustíveis fós-
seis e afetadas pelos efeitos 
ambientais que eles causam, 
geralmente membros de mi-
norias e de baixa renda.

Obamacare
Joe Biden também as-

sinou ontem dois decretos 
para facilitar o acesso da po-
pulação do país a tratamentos 
médicos. Dentre as principais 
medidas, está a reabertura 
temporária do período de ins-
crição para o “Obamacare”, lei 
do governo de Barack Obama 
que torna os planos de saúde 
mais baratos.

“Não estou iniciando ne-
nhuma lei nova. Isso é voltar 
à situação anterior”, declarou 
o democrata em um pronun-
ciamento no Salão Oval da 
Casa Branca. Em meio a uma 
escalada da pandemia de co-
vid-19 no país, o período de 
inscrições para o “Obamaca-
re” ficará aberto entre os dias 
15 de fevereiro e 15 de maio.

Em março

Papa vai se encontrar com grande 
aiatolá Sistani em visita ao Iraque
RTP 
Rádio e Televisão de Portugal

 
O papa Francisco 

terá um encontro com o 
grande aiatolá Ali Sista-
ni, a mais alta autoridade 
xiita do Iraque, durante 
sua visita ao país previs-
ta para o início de março, 
anunciou ontem o cardeal 
iraquiano Louis Raphael 
Sako à AFP.

Durante o encontro 
privado, os dois líde-
res religiosos “poderão 
evocar uma espécie de 
enquadramento para 
condenar todos aqueles 
que atacam a vida”, disse 
o cardeal, patriarca da 
Igreja Católica caldeia 
no Iraque.

E m  fe ve re i ro  d e 
2019, em Abu Dhabi, o 
papa Francisco assinou 
com o xeque Ahmed al-
Tayeb, o grande imã da 
instituição do islã sunita 
Al-Azhar, sediada no Cai-
ro, um “documento sobre 
a fraternidade humana”.

Francisco foi então o 
primeiro chefe da Igreja 
Católica a pisar o solo da 
Península Arábica, berço 
do islã.

O diálogo inter-reli-
gioso está no centro da 
visita do papa ao Iraque, 
de 5 a 8 de março, mais 
uma viagem sem prece-
dentes para um bispo de 
Roma.

O clero cristão e xiita 
informou que está discu-
tindo a questão inter-re-
ligiosa, e alguns dos seus 
membros alertam que um 
acordo pode exigir várias 
reuniões.

O cardeal Sako, no en-
tanto, disse à AFP esperar 
que “haja uma assinatura 
durante a visita”.

Segundo o portal de 
notícias do Vaticano, as 
origens da Igreja Caldeia 
remontam ao século 13, 

quando alguns missioná-
rios católicos, fundamen-
talmente dominicanos e 
franciscanos, desenvol-
veram intenso trabalho 

entre os fiéis da Igreja 
Oriental Assíria.

A Igreja  Catól ica 
caldeia, com cerca de 1 
milhão de fiéis, tem o pa-

triarcado no Iraque e cir-
cunscrições eclesiásticas 
no Irã, Síria, Líbano, Tur-
quia, Egito, Estados Uni-
dos, Canadá e Austrália.

O diálogo inter-religioso é ponto importante da visita do papa Francisco ao Iraque, de 5 a 8 de março

Foto: Paulo Pinto/Fotos Públicas

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de Gê-
neros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, creche, 
CRAS, outros tipos de programas e demais secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social 
e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: 
até às 08:30 hs/min do dia 10/02/2021. Data e horário do início da disputa: 08:45 horas do dia 
10/02/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei 
Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspubli-
cas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da 
Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 
05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 28 de Janeiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de hortifrutigranjeiros, carnes, destinados 
à merenda escolar e demais atividades dos programas e para as diversas secretarias do município 
de São José do Bonfim/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:00hs do dia 
10/02/2021. Data e horário do início da disputa: 13:15 hs/min do dia 10/02/2021. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim 
– PB e através do Portal Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 28 de Janeiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. OBJETO: Aquisição de combustíveis (ga-

solina comum e óleo diesel s10), destinado ao abastecimento dos veículos do município de São 
Bentinho e do Fundo Municipal de Saúde que viajam para as cidades de João Pessoa/PB, Campina 
Grande e adjacências, sejam próprios, locados ou a disposição do município de São Bentinho/PB. 
ABERTURA: 26/01/2021 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 28/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços específicos 
em lavagens dos veículos para atender as necessidades da Secretaria de Governo e seus demais 
Órgãos (vinculados), 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 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 28 de Janeiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 

confecções parceladas de materiais gráficos personalizados diversos (complexidade comum a área 
de atuação) , para atender as necessidades das Secretarias 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 001/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: 
prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 28 de Janeiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos injetáveis e não injetáveis diversos: padroni-

zados da RENAME – Relação de Medicamentos Essenciais, destinados à Atenção Básica [Far-
mácia Básica do Fundo Municipal de Saúde e órgãos vinculados] municipal, mediante requisição 
diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo Setor Competente. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00048/2019. DOTAÇÃO: Recursos do Orçamento 
vigente: EXERCICIO DE 2021:

02.05.10.303.2018.2.057.3.3.90.30.00.00.00.00.1214
02.05.10.303.2018.2.067.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 
. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00004/2021 - 28.01.21 

até 31.12.21 - M & R COMERCIO EIRELI - R$ 58.578,75; 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de uma Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para em-

preitada: construção de uma Praça da Saúde - Modalidade Básica neste município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00038/2019 - Rva Projetos e 
ConstrucoesLtda - 2º Aditivo - acréscimo de 4,08% - equivalente a R$ 3.312,27. O valor consolidado 
passa para R$ 84.495,38. ASSINATURA: 28.01.21

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

COMUNICADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar a construção de Unida-
de Básica de Saúde – UBS PORTE I, no Município de Solânea/PB. Recursos: PROPOSTA Nº 
13857.317.0001/19–002–MIN.SAÚDE. A Prefeitura Municipal de Solânea, através da Comissão 

Permanente de Licitação, COMUNICA aos participantes da Tomada de Preços nº 009/2020, que após 
análise do recurso interposto pela empresa RESILIENCIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES 
E SERVICOS EIRELI, foi mantida a decisão que inabilitou a empresa recorrente. Convocando os 
licitantes, para a para a sessão de abertura das propostas das empresas habilitadas, que ocorrerá 
às 14:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 2021, na sala da CPL.

Solânea - PB, 27 de Janeiro  de 2021
MARIA  DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS NÃO CONTEMPLADOS EM PROCESSO LICITATÓRIO DE 
2020, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO 
MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
Decreto Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00038/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS NÃO PERECÍVEIS NÃO CONTEMPLADOS EM PROCESSO LICITATÓRIO DE 2020, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE 
SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES
CNPJ: 07.526.979/0001-85
Valor R$: 53.927,40
- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ: 30.250.913/0001-27
Valor R$: 44.969,20 
- CARLOS G A DANTAS
CNPJ: 30.958.204/0001-09
Valor R$: 1.461,00

Santa Rita - PB, 27 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial
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Apesar do cenário de pandemia, dados do Caged mostram que o estado conseguiu abrir novos postos de trabalho

Na contramão do Bra-
sil, que terminou 2020 com 
67 mil postos de trabalho a 
menos, a Paraíba fechou o 
ano de 2020 com saldo posi-
tivo na criação de empregos. 
De acordo com dados do Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
divulgados ontem, pelo Mi-
nistério do Trabalho, o saldo 
entre admissões e demissões 
foi de 5.152 novos postos de 
trabalho criados. 

Na soma dos 12 me-
ses do ano passado, foram 
125.564 demissões formais 
e 130.716 contratações com 
carteira assinada no estado. 
No Nordeste, a Paraíba foi 
terceiro estado que mais ge-
rou empregos, atrás somente 
de Ceará e Alagoas.

O balanço positivo só 
foi possível após a divulga-
ção dos dados referentes a 
dezembro de 2020, que tam-
bém registrou um aumento 
do emprego no estado. No 
mês passado, na Paraíba, fo-
ram contabilizados 10.469 
novos empregados formais, 
contra 9.124 demitidos: um 
saldo positivo de 1.345 pos-
tos de trabalho. 

Os setores que puxa-
ram a criação de empregos 
formais na Paraíba no mês 
de dezembro de 2020 foram 
comércio, serviços e cons-

trução civil, com um saldo 
positivo de 793, 750 e 465 
postos de trabalhos criados, 
respectivamente. 

No recorte dos dados 
por cidade, Campina Gran-
de foi a grande responsável 
por ajudar positivamente, 
com um acumulado anual de 
6.492 empregos criados em 
2020. Por outro lado, a cida-
de que mais desempregou 
pessoas foi João Pessoa, com 
um saldo negativo de 3.530 
empregos formais perdidos.

Para o professor da 
UFPB e coordenador do Gru-
po de Estudos em Trabalho 
(GET), Paulo Monte, o ano de 
2020 foi marcado por uma 
atipicidade que foi a pande-
mia do novo coronavírus. 

“Esse resultado é reflexo 
de duas variáveis importan-
tes. A primeira é o benefício 
emergencial da proteção do 
emprego, com a suspensão 
de algo em torno de 10 mi-
lhões de contratos, então 
trabalhadores não foram de-
mitidos, passaram por sus-
pensão ou redução salarial. 
Isso evitou que o saldo fosse 
extremamente negativo. O 
outro se deve à precarização 
das leis trabalhistas, onde 
a gente observa um cresci-
mento de mais de 30% dos 
empregos temporários”, ana-
lisou o professor.

Paulo Monte considera 
que por ser um ano atípico, 
ele deve ser considerado de 

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Paraíba fecha 2020 com saldo 
positivo de cinco mil empregos

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Uma das coisas que mais se ouviu falar nesse período de 
pandemia foi sobre o aumento das vendas online. Segundo 
pesquisa realizada pela plataforma de opinião de consumidores 
Ebit/Nielsen, só no 1 º semestre de 2020, o faturamento das lojas 
online no Brasil cresceu 47%, o que correspondeu a maior alta 
em 20 anos. Aqui no Nordeste esse crescimento chegou a incrível 
marca de 107%, atingindo o seu pico em meados de abril e junho, 
quando enfrentávamos o período de maior restrição de circulação 
nas cidades.

Essa experiência, nova para muitos dos consumidores, se 
mostrou também como um grande desafio para os pequenos 
negócios, onde muitos se viram praticamente forçados a ingressar 
nessa nova forma de comercialização, uma vez que a clientela, 
inclusive de seus arredores, demandava tal serviço, e que essa 
seria naquele momento a única alternativa de manter alguma 
movimentação no seu comércio ou serviço.

O que se viu num primeiro momento foi uma correria para 
entender como atender online, com a utilização de ferramentas 
como WhatsApp e as redes sociais, e como fazer chegar os 
produtos ao consumidor através do delivery ou postagem. Essa 
necessidade imediata, também pegou de assalto muitos de nós, 
consumidores, que até bem pouco tempo nem pensaríamos 
em entregar nossos dados a entidades desconhecidas do outro 
lado da tela, sob a incerteza da segurança, e da confiabilidade no 
produto em si, estávamos acostumados a “sentir” o produto antes 
de comprar, a provar antes de consumir. 

Percebam que uma nova relação de confiança entre 
empreendedor e consumidor surgiu, e diante dela, gratas 
surpresas emergiram dessa nova relação. Por um lado, o 
empreendedor reconheceu nesse novo formato de negociação 
uma oportunidade de ampliar e diversificar o seu negócio, 
podendo chegar ainda mais longe e a um público cada vez 
mais diverso, adaptando o seu negócio conforme a velocidade 
de resposta que as tecnologias o proporcionam fornecendo 
informações preciosas, através de comentários nas suas redes 
sociais, nas avaliações em plataformas de entrega e no feedback 
instantâneo dos aplicativos de mensagem.

Pelo lado do consumidor, experimentamos a facilidade de 
termos o mundo ao alcance de nossas mãos mesmo diante da 
necessidade do isolamento, com a entrega, desde a refeição de 
última hora que não conseguimos aprontar, até a feira completa 
recebida em nossa residência. Daquele lanche de fim de tarde, 
com um recadinho personalizado para afagar os corações 
confinados até o abraço que não pudemos dar transformado em 
flores ou presentes enviados pelas mãos do entregador.

É fato que essa nova experiência não veio para substituir 
as relações presenciais, sejam estas relacionadas a produtos 
ou serviços, mas também é fato que elas vieram para ficar. O 
empreendedorismo tem alguns sinônimos e um deles é a inovação, 
e as tecnologias estavam já aí, mesmo antes da pandemia, para 
mostrar que mais do que ferramentas, elas são aliadas de primeira 
ordem para aqueles que não se acomodam e querem sempre 

tornar a experiência do negócio mais atrativa para o consumidor. 
As tecnologias, se bem usadas, podem reduzir custos, aumentar 
o alcance do negócio, fidelizar a clientela, entre tantas vantagens, 
mas para isso também cabe ao empreendedor reconhecer a 
necessidade do preparo para tal. Capacitar-se para pôr em prática 
todas as estratégias que o mundo digital pode facilitar é essencial, e 
para isso também existe a tecnologia para ajudar.

Ainda é possível encontrar os que se assustam com o até 
outrora desconhecido mundo digital, mas posso garantir e 
mostrar através de exemplos que esse é mais um paradigma 
quebrado nesses novos tempos. Estou falando do recém-lançado 
Salão do Artesanato Paraibano, que neste ano em formato 
digital, apenas em 20 dias de sua abertura, já recebeu mais de 
160 mil visitas, e onde encontramos 250 artesãos expondo e 
comercializando os seus produtos com o mundo todo, levando a 
arte de nossos paraibanos ainda mais longe e com mais eficiência. 
Pois bem meus amigos, se o artesão até bem pouco tempo era 
taxado como aquela figura que através de seu talento manual 
subsistia sem perspectivas, agora podemos dizer, pelo menos 
em nossa pequena Paraíba, que ele também pode ser parte 
importante do tão festejado e pujante e-commerce.

A nós consumidores cabe também quebrar os nossos 
preconceitos e prestigiar experiências como essas, e nos 
surpreendemos também com a capacidade desses pequenos 
empreendedores de se reinventar. Visitem em www.
salaodoartesanatoparaibano.com.br.

De repente, o digital

Índice de desemprego apresentou leve queda em todo o país
A taxa de desemprego 

do Brasil caiu de 14,4% para 
14,1%, segundo dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contí-
nua, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Os percentuais são relativos 
ao trimestre de setembro a 

novembro de 2020 compa-
rado ao trimestre de junho a 
agosto do mesmo ano. Porém, 
na comparação ao mesmo tri-
mestre de 2019, os números 
indicam que houve crescimen-
to de 2,9 pontos percentuais.

A população desocupa-
da, aproximadamente de 14 

milhões de pessoas, manteve 
estabilidade frente ao tri-
mestre anterior, quando era 
de cerca de 13,8 milhões de 
pessoas e subiu 18,2%, apro-
ximadamente 2,2 milhões 
de pessoas, em relação ao 
mesmo trimestre de 2019, 
quando era de 11,9 milhões 

de desempregados.
Por outro lado, o rendi-

mento médio real habitual, 
aferido em R$2.517, no tri-
mestre terminado em novem-
bro de 2020 subiu 4% contra 
o mesmo trimestre de 2019, 
que foi de R$2.421.

Outro índice que chama 

atenção é o da informalidade. 
Os dados mostram um cres-
cimento na comparação aos 
dois trimestres, passando de 
38% para 39,1%, de acordo 
com o IBGE. Entretanto, a 
informalidade caiu se compa-
rado ao mesmo trimestre de 
2019, que foi de 41,1%.

n CIDADES QUE MAIS GERARAM EMPREGO EM 2020

Campina Grande: + 6.492 postos de trabalho

Sousa: + 693 postos de trabalho

Santa Luzia: + 535 postos de trabalho

Alhandra: + 445 postos de trabalho

Caaporã: + 355 postos de trabalho

n CIDADES QUE MAIS DESEMPREGARAM EM 2020

João Pessoa: -3.530 postos de trabalho

Patos: -659 postos de trabalho

Serra Redonda: -341 postos de trabalho

Guarabira: -324 postos de trabalho

Cajazeiras: -187 postos de trabalho

Foto: Ortilo Antonio

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando

Ibovespa 

0,53%
R$ 5,436

0,81%
R$ 6,594

1,09%
R$ 7,468

2,59%
118.883 pts

difícil comparação, tendo em 
vista que não há nenhum ou-
tro com características seme-
lhantes como parâmetro.

“Para se ter uma ideia, 
até os períodos em que houve 
geração de emprego, assim 
como os períodos de fecha-
mento de vagas, mudaram 
esse ano. É muito comum 
vermos fechamento de vagas 
de emprego em dezembro e 
em 2020 muitos estados não 
apresentaram, pelo contrá-
rio, foram saldos positivos”, 
avaliou Monte.

O professor da UFPB 
também destacou o saldo po-
sitivo do Nordeste, que apre-
sentou um crescimento de 

34,6 mil postos de emprego, 
embora a região tenha sido, 
dentre as que apresentaram 
aumento de postos de traba-
lho, a de pior desempenho, 
ficando à frente apenas da 
região Sudeste, que teve sal-
do negativo 88,7 mil empre-
gos formais.   

No Brasil, apesar de o 
mês de dezembro ter sido 
negativo, com a perda de 
67.906 empregos formais, no 
acumulado de 2020, o país 
cresceu no número de postos 
de trabalho. No balanço dos 
12 meses, o país gerou 142,6 
mil empregos formais. Uma 
variação de 0,97% em rela-
ção ao ano anterior.

Construção civil foi um dos 
setores que mais gerou novas 
oportunidades de trabalho 
no estado no ano passado 
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Mais de 700 motocicletas e carros de passeio, entre recuperáveis e sucatas, foram disponibilizados para venda

Termina hoje o primeiro 
leilão de 2021 realizado pelo 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-PB). Em-
bora sem um balanço oficial, 
o órgão informou que foram 
leiloadas as sucatas, de inte-
resse de pessoas jurídicas, ou 
seja, profissionais que atuam 
no ramo de oficinas; hoje é 
a vez dos recuperáveis. Ao 
todo, mais de 700 veículos, 
entre motocicletas e carros 
de passeio, foram disponibi-
lizados no site do leiloeiro. 
O processo é exclusivamen-
te online e há previsão de 
outros leilões nos próximos 
meses, já que a intenção do 
Detran é esvaziar os pátios 
do estado onde estão hoje 
mais de 26 mil veículos.

Os carros e motocicletas 
que fazem parte do leilão es-
tavam apreendidos no pátio 
do Batalhão de Policiamen-
to de Trânsito (BPTran), na 
capital, por diversas infra-
ções ao Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), e foram 
levados para o pátio do De-
tran, no Distrito Industrial. 
O presidente da Comissão 
de Leilão do Detran-PB, Eu-
gênio Pacelli, ressaltou que 
ficam passíveis de leilão os 
veículos que estão nos pá-
tios há mais de 60 dias e 
não foram reclamados pelos 
proprietários, nem tiveram 
a situação regularizada. No 
site do leiloeiro, - www.bar-

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Detran encerra hoje leilão 
de veículos pela internet
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radasequeiroz.com.br - os in-
teressados podem fazer uma 
visita virtual, avaliar os itens 
disponíveis e dar seus lances. 
Cada um tem um valor inicial 
e arremata quem oferecer 
mais. Os valores arrecadados 

são utilizados na quitação 
dos débitos do veículo. Se 
sobrar, é repassado ao antigo 
proprietário, o que é raro, já 
que na maioria dos veículos 
os débitos são maiores do 
que o próprio bem. Quando 

o montante devido ultrapas-
sa o valor do veículo, segue 
para a dívida ativa do antigo 
proprietário.

“Ontem, foram leiloadas 
apenas as sucatas, que ser-
vem apenas para reaprovei-

tamento de peças e só podem 
ser arrematados por pessoa 
jurídica, sucateiros e donos 
de oficinas. Hoje são os con-
servados e recuperáveis, que 
podem ser arrematados por 
qualquer pessoa com mais de 

18 anos”, ressaltou. Mais de 
metade dos itens desse lei-
lão foi composta por veículos 
sucateados. O leilão é realiza-
do por leiloeiro público, com 
suporte técnico de empresa 
credenciada ao órgão.

Detran informou que há previsão de outros leilões nos próximos meses, uma vez que a intenção do órgão é esvaziar os pátios do estado, onde estão mais de 26 mil veículos abandonados

Foto: Roberto Guedes

Endividamento das famílias 
registra recorde em outubro

Em meio à pandemia do 
novo coronavírus, o endivi-
damento das famílias brasi-
leiras bateu recorde em ou-
tubro do ano passado. Dados 
divulgados ontem pelo Banco 
Central mostram que, naque-
le mês, o endividamento che-
gou a 50,3%. Este é o maior 
percentual da série histórica, 
iniciada em 2005.

O percentual reflete o 
saldo das dívidas bancárias 
das famílias em relação à ren-
da acumulada em 12 meses. 

Entram na conta todas as dí-
vidas com bancos, incluindo 
financiamento imobiliário.

Ao avaliar o endivida-
mento recorde, o chefe do 
Departamento de Estatísticas 
do BC, Fernando Rocha, afir-
mou que os 50,3% não são 
“um indicativo de que agora 
teremos problemas”. “Mas (o 
dado) tem que ser olhado por 
bancos e famílias”, ponderou. 
Conforme o BC, o endivida-
mento das famílias sem con-
siderar financiamentos imo-
biliários atingiu 29,3% em 
outubro.

Os números do BC mos-

tram ainda que o comprome-
timento da renda das famí-
lias com as dívidas bancárias 
chegou a 21,7% em outubro.

Neste caso, o número 
reflete o quanto da renda é 
destinado ao pagamento do 
serviço da dívida todos os 
meses.

O valor de 21,7% tam-
bém é o maior da série his-
tórica, mas já havia sido veri-
ficado também em setembro 
de 2015. Sem o financiamen-
to imobiliário, o comprometi-
mento da renda das famílias 
atingiu 18,9% em outubro do 
ano passado.

Financiamento de imóveis usa 
mais recursos da poupança 

Os financiamentos imo-
biliários com recursos da 
poupança cresceram 57,5% 
em 2020 na comparação com 
o ano anterior, mostrou levan-
tamento da Associação Brasi-
leira de Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abe-
cip). Foram liberados R$ 124 
bilhões em recursos Sistema 
Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo (SBPE). 

Em 2019, os financiamen-
tos imobiliários feitos com 
recursos do SBPE somaram 

R$ 78,7 bilhões. O volume de 
crédito para aquisição de imó-
veis concedido no ano passado 
superou os R$ 112 bilhões de 
2014, antigo recorde. 

Em dezembro de 2020, 
o financiamento imobiliário 
alcançou os R$ 17,5 bilhões, 
mais do que o dobro dos R$ 
8,7 bilhões registrados no 
mesmo mês de 2019.

Do total liberado em cré-
dito no ano passado, a maior 
parte – R$ 93,9 bilhões – foi 
usado na compra de imóveis, 
sendo 80% deles usados. Os 
R$ 30 bilhões restantes fo-
ram usados para a constru-

ção de novas unidades.
A partir do desempenho 

do setor, a previsão da Abecip 
é que os financiamentos imo-
biliários com recursos da pou-
pança continuem crescendo 
e alcancem os R$ 157 bilhões 
(elevação de 27%).

A associação também 
estima uma expansão do 
crédito imobiliário com re-
cursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS). 
Em 2020, os empréstimos a 
partir dos recursos do fundo 
chegaram a R$ 53 bilhões e, 
para 2021, a previsão é que 
chegue a R$ 56 bilhões.

Daniel Mello
Agência Brasil

Rombo nas contas

Governo tem déficit 
de R$ 743 bi em 2020

Com a forte eleva-
ção de despesas para 
o enfrentamento da 
pandemia de covid-19 
no ano passado, o rom-
bo nas contas do go-
verno central chegou a 
R$ 743,087 bilhões em 
2020, o maior déficit pri-
mário da série histórica 
do Tesouro Nacional, ini-
ciada em 1997.

O resultado - que 
reúne as contas do Tesou-
ro, Previdência Social e 
Banco Central - represen-
ta um déficit equivalente 
a 10% do Produto Inter-
no Bruto (PIB) do ano 
passado. Em 2019, o défi-
cit primário havia ficado 
em R$ 95,065 bilhões, ou 
1,3% do PIB.

Na comparação com 
2019, houve uma queda 
de 13,1% nas receitas 
e um avanço de 31,1% 
nas despesas em termos 
reais, já descontada a in-
flação no período.

O rombo de 2020 foi 
um pouco menor que as 
expectativas do mercado 
financeiro, cuja mediana 
apontava um déficit de 
R$ 750 bilhões, de acor-
do com levantamento 

do Projeções Broadcast 
junto a 22 instituições 
financeiras.

O dado do mês pas-
sado ficou dentro do in-
tervalo das estimativas, 
que eram de déficit de 
R$ 789,30 bilhões a R$ 
683,70 bilhões.

A meta fiscal origi-
nal para o ano passado 
admitia um déficit de até 
R$ 124 bilhões nas con-
tas do governo central, 
mas a aprovação pelo 
Congresso do decreto de 
calamidade pública para 
o enfrentamento da pan-
demia do novo coronaví-
rus autorizou o governo 
a descumprir essa meta 
em 2020.

Somente as despe-
sas emergenciais para o 
combate à pandemia so-
maram R$ 539,6 bilhões 
no ano passado, em ter-
mos reais. 

Dados mostram 
queda de 13,1% 
nas receitas e o 

avanço de 31,1% 
nas despesas, 

descontada a inflação

Para garantir o des-
conto de 10% do Impos-
to Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA), os proprietários 
de veículos de placa com 
final 1 precisam efetuar 
o pagamento em cota 
única à vista até hoje. 

Os contribuintes têm 
ainda outras duas opções 
de pagamento do tributo, 
mas desta vez sem des-
conto. O parcelamento 
em três vezes, com a pri-
meira parcela também 
paga até hoje, ou o paga-
mento total do tributo no 
dia 31 de março. A Secre-
taria de Estado da Fazen-
da (Sefaz-PB) contabiliza 
76.837 veículos com final 
de placa 1 neste ano.

Os boletos do IPVA/
licenciamento deverão 
ser impressos por meio 
da internet. Eles estarão 
disponibilizados no por-
tal da Sefaz (www.sefaz.
pb.gov.br), mas também 
do Detran-PB (http://
www.detran.pb.gov.br). 
O pagamento deve ser 
efetuado nas agências 
bancárias ou no serviço 
de autoatendimento dos 
bancos; nas lotéricas; 
ou de forma mais práti-
ca no mobile banking – 
aplicativo disponível da 
rede bancária.

Termina hoje 
pagamento 
de IPVA com
descontoFabrício de Castro

Agência Estado

Eduardo Rodrigues 
e Idiana Tomazelli
Agência Estado



Diversidade

Data é celebrada hoje com uma programação virtual de debates organizados pelo Governo do Estado

Comemorado hoje, 29, o 
Dia Nacional da Visibilidade 
Trans tem como objetivo mo-
bilizar a sociedade e ao mes-
mo tempo reivindicar, sobre-
tudo do poder público, que 
políticas públicas sejam de-
senvolvidas para garantir a 
efetividade dos direitos des-
sas pessoas, principalmente 
o direito à vida e à existên-
cia. De acordo com dados 
da Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (An-
tra), o Brasil registrou até o 
ano passado 75 assassinatos 
de pessoas trans, essa taxa  é 
39,5% maior que a de 2019. 
Os dados fazem do Brasil o 
país em que mais se mata 
transexuais pelo 13º ano 
consecutivo. Homem trans, 
Caíque Costa de Andrade, 
33 anos, contou que desde 
criança se percebeu homem. 
“Nasci  numa família com 
cinco irmãs, eu também nas-
ci biologicamente mulher, só 
que ao longo dos anos fui me 
identificando como um ho-
mem trans, na verdade desde 
criança, adolescente, quando 
comecei a entender as coisas, 
eu percebi que tinha uma 
mentalidade muito masculi-
na. Eu nunca me sentia mu-
lher, eu nunca me encaixava 
nas coisas”, relatou. 

Diferentemente das 
pessoas que vivem dentro 
do padrão da heteronorma-
tividade, em especial os ho-
mens, Caíque Costa sempre 
temeu ser rejeitado e até ser 
vítima de violência devido à 
identidade de gênero dele. 
“Eu tinha muito medo de ser 
rejeitado. De não conseguir 
emprego, de sofrer violência, 

de várias coisas e aí quando 
foi com 31 anos eu já não 
estava mais aguentando. Ti-
nha começado um relaciona-
mento novo com uma pessoa 
que me entendia mais, às 
vezes conversava com meus 
amigos, mas eu ainda tinha 
muito receio até dos meus 
amigos me rejeitarem. E aí 
eu decidi que era o momento 
de me libertar disso e assu-
mir pra minha família e para 
o mundo que eu era um ho-
mem trans.” 

O apoio da namorada foi 
essencial para o jovem nesse 
processo de transição. “Mi-
nha namorada me aceitou 
muito, hoje a gente já tem 
três anos de relacionamento 
estável, morando juntos, mas 
a minha família foi meio com-
plicada, eles não aceitaram 
muito bem, principalmente a 
minha mãe, no início foi bem 
difícil. Eles foram aceitando 
mais ao menos aos poucos, 
algumas pessoas hoje lidam 
muito bem, minhas irmãs 
chamam pelo meu nome.” 

Hoje Caíque possui todos 
os documentos pessoais que 
respeitam a sua identidade 
enquanto homem, como ele 
sempre se sentiu. Hoje é pro-
prietário de uma barbearia, 
em João Pessoa, que funcio-
na em sua casa e que montou 
com o dinheiro que recebeu 
quando saiu do emprego. Há 
um ano, Caíque integra o Co-
letivo de Homens Trans da 
Paraíba, o Petris.

Governo do Estado
Para celebrar a data, o 

Governo do Estado através da 
Secretaria da Mulher e da Di-
versidade Humana (SEMDH)  
vem promovendo desde a 
última quarta-feira, 27, deba-

tes onlines com especialistas 
e movimentos. Hoje, 29, será 
realizado um debate sobre a 
“Patrulha Maria da Penha e as 
Mulheres Trans e Travestis”, 
o encontro acontece às 18h 
com a participação de Jade 
Vaccari, secretária executiva 
da Rede Estadual de Com-
bate à LGBTfobia e Mônica 
Brandão, coordenadora do 
Programa Integrado Patrulha 
Maria da Penha. Amanhã, 30, 
o encontro virtual tem como 
tema “O acesso dos Homens 
Trans ao SUS”, com Michel 
Batista, da Gerência LGBT da 
SEMDH e Gabriel Herculano, 
do Coletivo Petris. As ativida-
des podem ser acompanha-
das através do Instagram @
semdhgovpb. 

Fernando Luiz, gerente 
de Direitos de LGBT da Sem-
dh, falou sobre os avanços dos 
últimos anos. “O país registrou 
avanços na oferta de direitos 
ao longo da última década, 
mas ainda é o que mais mata 
transexuais e travestis.”

Beatriz Duarte, vice-pre-
sidente da Associação de Mu-
lheres Travesti e Transexuais 
Transfeministas da Paraíba 
- Astttrans, falou sobre as 
principais barreiras enfren-
tadas pelas pessoas transe-
xuais. “A negação, com a ne-
gação ao respeito por sermos 
quem somos. Quando falo 
isso estou dizendo que nos 
negam o direito de estudar, 
trabalhar, transitar. Nos ne-
gam o direito a existir.” 

Beatriz falou sobre a 
realidade paraibana das pes-
soas transexuais. “Apesar de 
sermos um dos estados que 
mais tem políticas para LGBT,  
temos muitas resistências. 
Nós temos muitas meninas 
dependendo da prostituição 

Nilber Lucena 
Especial para A União

Dia Nacional da Visibilidade 
Trans marca luta por direitos
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Caíque Costa sempre 
temeu ser rejeitado. ou 
vítima de violência, devido 
à identidade de gênero

Foto: Evandro Pereira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021. PROCESSO Nº142/2020. PREGÃO 
PRESENCIAL Nº00028/2020. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
INFORMATIZADOS (SOFTWARES), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS 
DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB.2.0- DO 
RESULTADO.DATAPUBLIC – TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA EIRELI 
- CNPJ: 07.174.787/0001-57 - Valor R$: 153.600,00. ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS 
EIRELI - CNPJ: 09.164.369/0001-04 - Valor R$: 45.000,00. RICARDO GUERRA INFORMATICA 
(INFO PUBLIC TECNOLOGIA) - CNPJ: 03.500.830/0001-76 - Valor R$: 91.200,00. Publique-se e 
cumpra-se. Santa Rita - PB, 28 de janeiro de 2021.LUIZ EDUARDO ALENCAR ROCHA - SECRE-
TÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO. LUCIANO CORREIA CARNEIRO - SE-
CRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. SEVERINO ALVES DE SOUZA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 
INTERINO DE FINANÇAS. CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2020 – 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 11/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, 
destinado à SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES/CEDMEX, 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 gelic03@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 21-00121-3
João Pessoa, 28 de Janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Central de Compras

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 03/2021.
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela Portaria nº. 702/2016, publicada no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba no dia 16 de julho de 2016, e Processo Administrativo instado pela 
portaria nº 1334 de 06 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de outubro 
de 2017, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003 resolve:

CITAR o (a) servidor (a)Antonio José Barreto Acela, matrícula nº069.851-2, para apresentar na 
Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 
deste, DEFESA ESCRITA em relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
(cópia em anexo).

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min.

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
Presidente da CPI/SEE - PB

“COOAGRIL”Cooperativa de Agroindústrias LTDA.
CNPJ: 04.559.687/0001-50, Insc. Est:16.134.430-5data de fundação 19/09/2000,-Fazenda 

Morro Fechado, snº, Zona Rural, Monteiro-PB  / CEP: 58500-000
Cel.  9654-4034 / 9971-0477 Fone: (83) 3351-2310 E-mail:cooagrilcooperativa@gmail.com

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Cooperativa de Agroindústrias Ltda, através de sua diretoria, convida seus associados para 

realização das eleições da nova diretoria,apresentação e aprovação da prestação de contas e 
balanços dos exercícios 2019 e 2020, para posterior arquivamento dos  respectivos Balanços 
Patrimoniais, que se realizará no próximo dia  16de Fevereiro  de  2021 as 9:00 horas no escritório 
sede da cooperativa, localizado na Fazenda Morro Fechado, Zona Rural, Monteiro-PB; preenchendo 
os cargos de Presidente, Diretor Técnico,Diretor Financeiro e Secretário, bem como os cargos do 
Conselho Fiscal.

• 1ª Convocação: 9:00h com no mínimo 2/3 dos associados;
• 2ª Convocação: 10:00h com no mínimo metade mais de 1 dos associados;
• 3ª Convocação: 11:10 min com 20 associados no mínimo.

Monteiro, 29 de Janeiro de 2021
Walmir Azevedo Pereira

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Sindicato Unificado dos Servidores Públicos Municipais da Região do Brejo 
- SINDSERVM-PB, no uso da atribuição que lhe confereo artigo 29 do Estatuto Social e tendo 
em vista o disposto nas alíneas a, b, c, d, e do mesmo Estatuto, convoca os associados efetivos 
do Sindicato para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realiza-se no sede do 
SINDSERVM, na Rua Oséas Gomes, 182 – Centro – Guarabira-PB, CEP: 59200-000, no dia 10 
de fevereiro de 2021, às 13:30h (treze e trinta) em primeira convocação com quórum de filiados 
qualificados ou em segunda convocação com qualquer número de filiados,às 14:00h (quatorze), 
para apreciar e deliberar sobre as seguintes ORDENS DO DIA: - Apresentação do Relatório de 
atividades do ano anterior e dá outras providências. ; Plano de trabalho para 2021;Prestação de 
Contas 2020 e previsão orçamentária; 

Contamos com a presença de todos (as)!
Guarabira-PB, 28 de janeiro de 2021.

VIP EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 26.542.337/0001-14 TORNA PUBLICO 
QUE REQUEREU A SEMAPA, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DE 
CABEDELO, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 2017.0004249 PARA O FUNCIO-
NAMENTO DE UM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SITUADO NA 
RUA: PASTOR JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA Nº 148, NO CENTRO DE CABEDELO.

A empresa SOL E MAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.040.328/0001-
80, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de um 
residencial multifamiliar composto de 55 unidades habitacionais, situado a Rua Edvaldo Bezerra 
Cavalcanti Pinho, s/n, Lt 245, Qd 59, Cabo Branco, João Pessoa/PB.

A empresa HABITACIONAL COPACABANA E INCORPORAÇÃO SPE LTDA, inscrita no CNPJ 
n. 31.525.433/0001-94, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a 
construção de um residencial multifamiliar composto de 88 unidades habitacionais, situado a Rua 
Professor Luiz Burity, s/n, Lt 267, Qd 125, Alto do Céu, João Pessoa/PB.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. 
CNPJ:19079237/000138, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação para construção de unida-
de residencial Multifamiliar situado na RuaGolfo de Kiel, Qd. 63, Lote 09, Intermares, Cabedelo, PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

Solicitamos à COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA – CAGEPA, para 
fins de prova junto a SEMAM – Secretária do Meio Ambiente, Declaração de Viabilidade para 
abastecimento de água e esgoto do imóvel Residencial multifamiliar,  composto de 48 unidades 
residenciais, localizado na Rua Jornalista Antonio Barreto Neto, s/n, Lote 304, Quadra 006, Planalto 
da Boa Esperança, João Pessoa/PB. 

ALTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 19.778.247/0001-61,torna público 
que requereu a SEMAN -Secretaria do Meio Ambiente de João Pessoa a Licença Instalação para 
Construção Multidisciplinar com 108 unidades habitacionais, situados na Av. Governador Argemiro 
de Figueiredo, SN, QD 050 LOTE 0149 - JD. OCEANIA, João Pessoa - PB

BANCO VOTORANTIM S.A, inscrito no CNPJ 59.58.111/0067-30, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Opera-
ção, para a atividade Bancos Múltiplos, com carteira Comercial, situado à Rod. BR-230, nº 14001, 
Sala 04 – Edifício Shopping do Automóvel, Bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP. 58.102-800.

e em vulnerabilidades extre-
mas. Na segurança nós não 
temos respostas de casos de 
assassinatos”, desabafou. 

“Os avanços são poucos, 
precisamos de dignidade  e di-
reito à educação, saúde e tra-
balho. Isso nos falta quando 
vamos para prática. O desafio 
é entrar no mercado de traba-
lho”, comentou a vice-presi-
dente da Astttrans. 

Avanços sociais
Na Paraíba, as pessoas 

transexuais contam com al-
guns avanços sociais imple-
mentados pelo Governo do 
Estado através de políticas 
públicas voltadas para essa 
população. Entre as ações, o 
uso do nome social, um am-

bulatório especializado pelo 
SUS, celas nos presídios e dois 
Centros de Referência dos 
Direitos de LGBT e Enfrenta-
mento à LGBTfobia em João 
Pessoa e Campina Grande. 

Lídia Moura, secretária 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, falou sobre as ações 
do estado para as pessoas 
trans. “Estamos fortalecendo 
nossas ações em meio a onda 
recente de discursos e medi-
das contrárias à população 
LGBT+”, destacou. 

A Paraíba conta com Cen-
tros Estaduais de Referência 
dos Direitos de LGBT e En-
frentamento à LGBTfobia da 
Paraíba, (Espaço LGBTs de 
João Pessoa e Campina Gran-
de), que oferecem  serviços 

gratuitos coordenados pela 
Semdh, os Centros estão ins-
talados nas cidades de João 
Pessoa e Campina Grande. 

Na capital, o Espaço 
LGBT tem 1.910 usuários 
cadastrados e um total de 
29.651 atendimentos, em 
nove anos de funcionamento. 
No ano passado foram 2.954 
atendimentos presenciais 
com mais 2.094 atendimentos 
remotos. Em Campina Gran-
de, o Espaço LGBT funciona 
desde 2018, com 250 usuá-
rios cadastrados, sendo a sua 
maioria de  jovens entre 18 e 
29 anos de identidade de gê-
nero feminina (lésbicas, bisse-
xuais, travestis e transexuais). 
Até hoje, o serviço já realizou 
2.472 atendimentos.
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Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!29

Núbia Gonçalves,  
Alessandra Gomes 
de Oliveira, Alexei 
Garcia, Alix Zenaide, 
André Falcão, Daguia 

Morais, Daniele Leon,   Dellanio Alen-
car, Fernando Enéas, 
Francisco Sales 
Gaudêncio, Gi Vas-
concelos, Gláucia 
Ribeiro, Itamara 
Farias, Janildo Silva, 
Luana Kajda, Lúcia 
Maria Gonçalves 
Ramos, Maria 
Madalena Monteiro, 
Nelson Rodrigues, Octávio Alcântara 
Caúmo, Paulo Thadeu Vieira Xavier, 

Rilva Suely Lucas, 
Ritinha Duarte, 
Danielle Benevides  
Martins, Tanguineth 
Melo Sampaio, 
Valquiria P. Almeida, 
Virna Lisi Rodrigues, 
Wagner Pontes,  e 
Yara Carmen.

Aniversariando

“Uma imprensa livre pode, é 
claro, ser boa ou ruim, mas, 
certamente sem liberdade, a 
imprensa sempre será ruim”.

Albert Camus

Fale com Abelardo

A TRAGÉDIA da Boate Kiss, que matou 
242 pessoas, completou ontem 8 anos 
sem que ninguém tenha sido julgado.

É PRECISO ter muito cuidado com o 
desodorante Dove: muitos frascos 
com defeitos que podem estourar 
nas mãos do usuário, como aconte-
ceu com o editor da coluna.

SEGUNDO números divulgados pela As-
sociação dos Promotores de Eventos, 
durante a pandemia o setor perdeu mais 
empregos do que 80 fábricas da Ford.

O HUMORISTA Márcio Tadeu está con-
cluindo trabalho na Globo e retorna 
a João Pessoa dia 9 de fevereiro para 
cumprir temporada de férias.

Uma das vítimas da mal fadada 
descontinuidade administrativa, 
que prejudica violentamente o 
progresso da Paraíba, a Estação 
Ciências e Artes, obra monu-
mental construída pelo então 
prefeito Ricardo Coutinho, em 

projeto do arquiteto Oscar Nie-
meyer, que custou alguns mi-
lhões de reais aos cofres públi-
cos, deverá ser recuperada numa 
ação conjunta da prefeitura de 
João Pessoa com o Governo do 
Estado. A população agradece.

A PROFESSORA Ana Flávia 
Pereira, ex-reitora do Unipê - 
Centro Universitário de João 
Pessoa - que tem residência 
nos Estados Unidos e na Pa-
raíba - está em João Pessoa, 
revendo amigos e cuidando 
dos negócios que mantém 

na Capital paraibana.

        

On Tap em noite 
de gente bonita 
e animada

OnTap tem 3 ambien-
tes com autosserviço de 
chopes e drinks com pe-
tiscos irados. De segunda a 
quinta temos Happy Hour 
e nos sábados e domingos 
feijoada com boa música.

Um lugar para encontrar os velhos amigos e 
fazer novos.  
Endereço: Av. Esperança, 1048 - Manaíra
Telefone : (83) 3023-3030
Venha nos conhecer e aproveite! 

Meatup é considerada 
a melhor casa de car-
nes da cidade. A única 
especializada em cortes 
com qualidade extre-
ma. Indo lá você vai ter 

a melhor experiência gastronômica em se 
tratando de carnes.
Endereço: Av. Esperança, 1695 - Manaíra 
João Pessoa - PB | Menu: meatup.com.br 
Telefone: (83) 3035-7818

Pimenta Nativa é o lu-
gar certo para os aman-
tes de pizza acompanha-
da de um bom Drink. 
Cardápio com sabores 
clássicos e sofisticados 

em um toque único que dá agua na boca. 
Endereço: Av. Fernando Luiz Henriques 
dos Santos, 2468 - Jardim Oceania - João 
Pessoa - PB | Faça sua reserva! 
Telefone : (83) 3506-0911

Indo ao Buck Minster, 
você vai ter uma expe-
riência gastronômica do 
melhor que há na cozinha 
Brasileira e Italiana em um 
excelente ambiente agra-
dável e descontraído.

Endereço: Av. Fernando Luiz Henriques dos 
Santos, 2650 - Jardim Oceania - João Pessoa - 
PB | Menu: buckym.com.br
Telefone: (83) 99697-1559 
Faça já a sua reserva e aproveite! 

A Tasquinha do Tio, é 
ponto de encontro para 
rever os amigos, confra-
ternizar, almoçar e jan-
tar em família. Cozinha 
que preza pela quali-

dade da cozinha Portuguesa e Brasileira. 
Endereço: Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutin-
ho, 115 - Mag Shopping - Manaíra - JP
Telefone : (83) 3048-1000 
Faça já a sua reserva e aproveite! 

all garden é considerado 
um dos bons restaurantes 
da cidade, tem como foco 
a qualidade em seus exce-
lentes pratos com atendi-
mento diferenciado. Lugar 
de gente bonita embalado 

de música boa ao vivo. 
Endereço: Avenida, R. Infante Dom Henrique, 
531 - Tambaú - João Pessoa - PB
Telefone: (83) 99146-6800
Faça já a sua reserva e aproveite! 

O restaurante Adega é 
referência no universo 
gastronômico da cidade. 
Qualidade impecável 
para umpublico fiel e 
exigente, com uma co-
zinha sofisticada que 

figura entre as melhores casas que a cidade.
Endereço: Av. Ingá, 92 - Manaíra - João 
Pessoa - PB
Telefone : (83) 3022-2460
Faça já a sua reserve e aproveite! 

Na Bricktop’s cafeteria 
é a melhor maneira de 
você degustar e descobrir 
as nuances e sabores dos 
melhores e mais incríveis 
cafés acompanhado de 
um cradápio recheado de 

delícias de muito bom gosto e sabor. 
Endereço: Av. Nego, 657 - Tambaú - João Pes-
soa - PB
Telefone: (83) 9982-3269
Faça já a sua reserva e aproveite! 

O consumidor paraibano tem aliado 
importante graças à ação eficiente 
e colaborativa da advogada Késsia 
Cavalcanti, superintendente do 
Procon Estadual, que segue prestan-
do os melhores serviços à sociedade, 
disponibilizando mecanismos que 
permitem ao cidadão reaver  direi-
tos, ser respeitado em sua cidadania 
e coibir os abusos praticados pelos 
maus comerciantes.

O Brasil lidera os casos de agressão a 
profissionais de Imprensa, estimu-
ladas por aqueles que não sabem 
conviver com o contraditório; rejei-
tam o trabalho dos jornalistas - que 
cumprem o seu inalienável dever de 
informar a sociedade - e, infelizmen-
te, não reconhecem o papel deter-
minante exercido pela imprensa 
como instrumento de defesa de uma 
sociedade livre e democrática.

Pedra sobre pedra
A COVID 
levou mais um:  
morreu ontem 
o empresá-
rio Newrton 
Lavor, pioneiro 
no ramo 
de rochas 
ornamentais, 
fundador da 
Pedra Polida 

que escreveu sua história lapidando pedras 
e transformando residências.
O empresário Douglas Monteiro Ribeiro, 
fundador da Oficina do Granito e líder do 
setor, manifesta o seu pesar em emocio-
nada postagem no facebook. 
- “Aém do seu extraordinário talento, 
gerou renda e emprego para o Estado. 
Perda irreparável para a Paraíba”.

100 anos de história
Este ano marca o centenário de nasci-
mento do professor Deusdedith Leitão, 
um dos mais importantes historiadores da 
Paraíba, membro da Academia Paraibana 
de Letras, que presidiu, por muitos anos, o 
Instituto Histórico e Geográfico Paraiba-
no. O filho do homenageado, escritor Rui 
Leitão, pediu o apoio da professora Ângela 
Bezerra de Castro, presidente da APL, que 
vai nomear uma comissão para cuidar da 
programação, em conjunto com o IHGP.

Parceria. O grupo São Braz, um 
dos orgulhos da Paraíba, presente 
em todo o País com o seu insuperá-
vel café e outros produtos de quali-
dade, renovou o seu contrato de pa-
trocínio com o programa Vanguarda, 
exibido pela TV Master. “Uma honra 
para nós”, justificou Leonel Freire, 
diretor comercial da empresa.

Com PH de Pharmácia 
Do jornalista e radialista Wellington 
Farias, o Wellington F., um dos mais 
talentosos profissionais da imprensa 
paraibana, exemplo de coragem na luta 
pela vida, que cumpre tratamento clíni-
co no Hospital Napoleão Laureano, em 
desabafo no Facebook ao sair de uma 
bem-sucedida sessão de quimioterapia: 
- “Os caras me chamam de Fodinha. 
Mas eu sou ‘fodão’. Venci o alcoolismo; 
venci o tabagismo e estou vencendo 
um câncer”.
Deus está contigo, companheiro.

Estação Ciências será recuperado

Postura 
presidencial 
“Vai pra puta que o pariu”, 
gritou o presidente Jair Bol-
sonaro ao microfone de uma 
churrascaria em Brasília na 
tarde desta quarta-feira. “É 
para encher o rabo de vocês 
da imprensa, essas latas de 
leite condensado”, disse o pre-
sidente da República, irritado 
com a divulgação dos gastos 
de R$ 1,8 bilhão do governo 
com alimentação em 2020. 
Ao lado do chefe do governo, 
seu ministro das Relações Ex-
teriores, “diplomata” Ernesto 
Araújo, ri, bate palmas e grita 
“mito”.
Pode isso , Arnaldo?

Receita clássica da culinária italiana em 
uma versão tão fácil que você vai se sen-
tir um verdadeiro chef de cozinha: deli-
cioso Spaghetti Cremoso à Carbonara.

Prato para 2 pessoas

INGERDIENTES
- 400g de macarrão tipo Spaghetti
- 280g de Presunto cortado em cubos
- 160g de queijo tipo parmesão ralado
- 160g de queijo tipo pecorino ralado
- 256g de bacon cortado em cubos
- 240g de creme de leite fresco
- 4 ovos inteiros
- 1/2 cebola média picada em cubos

- Sal, pimenta do reino e cebolinha a gosto
PREPARO 
1. Coloque o macarrão para cozinhar em 
uma panela com água fervente com uma 
porção de sal e óleo.
2. Em uma panela frite o bacon até dou-
rar. Depois adicione a cebola e mexa bem.
3. Na mesma panela, coloque o presunto 
e o creme de leite e tempere com pouco 
sal e bastante pimenta do reino e depois 
reserve.
4. Quando o macarrão estiver pronto, es-
corra a água, e coloque-o na panela com 
o molho pronto. Adicione os ovos batidos 
e o queijo.
5. Sirva quente.

A receita É
Carbonara

A PARAIBANA Juliette Freire, de Campina Grande, 
vem conquistando o público no Big Brother Brasil

LAND SEIXAS - presidente do Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais da Paraíba - A co-
luna de hoje continua impecável. Mas, in-
felizmente, nem todas as notícias são boas 
e entusiásticas. O fazer jornalismo é assim 
mesmo, composto de fatos alvissareiros e 
fatos intrigantes, como a fatídica data para 
o leilão de um dos maiores patrimônios do 
turismo paraibano. O Hotel Tambaú que 
foi palco de grandes eventos locais, nacio-
nais e internacionais pode sucumbir nos 
próximos dias, se o ganhador do leilão não 
possuir uma visão que integre o empreendi-
mento ao lugar que nunca deveria ter saído: 

o mais famoso e charmoso hotel do Brasil, 
por sua beleza e pelo seu formato diferen-
ciado dos empreendimentos hoteleiros. Foi 
no Hotel Tropical Tambaú que aconteceu 
o XXXI CONGRESSO NACIONAL DOS 
JORNALISTAS BRASILEIROS, no período 
de 04 a 08 de agosto de 2004, o maior evento 
jornalístico da Federação Nacional dos Jor-
nalistas - FENAJ, realizado pelo Sindicato 
dos Jornalistas da Paraíba, com a participa-
ção de quase mil profissionais da imprensa 
brasileira. Por tudo isso, não podemos cru-
zar os braços, depois que alguma empresa 
arrematar a sua propriedade.

Geração vencedora
É de autoria da es-
critora paraibana 
Catherine Pacheco, 
atualmente radica-
da em Paris, o livro 
“Como fazer parte 
de uma geração ven-
cedora” lançado esta 
semana, em João 

Pessoa, com o selo da editora MVC/For-
ma, do editor Juca Pontes. Com apenas 
16 anos, a autora ensina que qualquer 
pessoa tem o poder de alcançar os seus 
objetivos.
- “Você descobrirá o poder oculto que 
possui para ser feliz e atrair positivida-
de em sua vida”, diz Catherine na apre-
sentação da obra.
O livro está à venda, também no siste-
ma delivery, na Livraria do Luiz.

Fonte: receita.com.br 



Esportes
O Botafogo já tem as 

datas para os primeiros 
amistosos da pré-tempo-
rada. Eles serão realizados 
nos dias 17 e 20 de feverei-
ro, uma semana antes da 
estreia do clube na Copa do 
Nordeste. A diretoria ainda 
está trabalhando para de-
finir os adversários e en-
quanto isso, o elenco segue 
concluindo a primeira se-
mana de treinos. A última 
atividade será amanhã e o 
domingo será de folga.

“Nos treinos da próxi-
ma semana, já deveremos 
contar com a presença do 
elenco completo, com 24 
a 25 atletas. Estamos tra-
balhando para agilizar a 
logística para trazer esses 
jogadores e alguns ainda 
faltam assinar o contrato 
definitivo”, disse o diretor 
executivo de futebol, Sales 
Neto. 

Após os exames físicos 
e clínicos de rotina do início 
de cada temporada, os joga-
dores no momento estão in-
tensificando a parte física, 
mas em algumas atividades 
já com bola. Os treinos táti-
cos só serão intensificados 
na próxima semana. O meia 
Juninho, um dos atletas que 
fazem parte do elenco do 
ano passado, espera que 
2021 seja bem melhor do 
que foi 2020.

“O ano passado foi 
uma temporada difícil para 
o clube e esperamos que 
este ano seja totalmente 
diferente. Estamos fazendo 
uma boa pré-temporada e 
isso é a base de tudo para 
que possamos atingir nos-
sos objetivos lá na frente. 
O momento é de bastante 
trabalho na parte física e 
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Comissão técnica quer amistosos na segunda quinzena 
de fevereiro e segue exigindo bastante dos jogadores

Botafogo Em
ritmo acelerado

título da Série B
A sexta-feira é de comemoração na Série B do 
Campeonato Brasileiro. O campeão sai dos jogos 
América x Avaí e Chapecoense x Confiança. Página 23
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Ivo Marques
ivo_esporrtes@yahoo.com.br

A Liga Nordeste - res-
ponsável pela realização da 
Copa do Nordeste em con-
junto com a CBF - se reuniu 
na última quarta-feira para 
acertar os últimos detalhes 
sobre a competição, previs-
ta para começar no próxi-
mo dia 27 de fevereiro. Na 
ocasião, a entidade definiu 
para o próximo dia 4 de 
fevereiro o sorteio que irá 
distribuir as equipes entre 
os dois grupos da primeira 
fase da disputa, além disso, 
os valores referentes às co-
tas de participação também 
foram apresentados, assim 
como a distribuição desses 
recursos que será feita em 
quatro parcelas que serão 
pagas ao longo da disputa.

A Liga também con-
firmou a distribuição dos 
direitos de transmissão do 
certame regional que conta-
rá com jogos televisionados 
em TV aberta, canais fecha-

dos, sistemas pay-per-view 
e streaming por assinatura.

Com a confirmação 
da classificação do CSA-AL 
que eliminou o Moto Club-
MA para a fase de grupos, 
apenas uma vaga segue em 
aberto, pois Itabaiana-SE e 
Santa Cruz-PE que empa-
taram em 2 a 2 no primeiro 
confronto, só vão decidir a 
16ª vaga para a competição  
no próximo dia 2 em partida 
que será realizada no Está-
dio do Arruda, em Recife-PE 
às 21h30. Já confirmados 
estão os dois representan-
tes da Paraíba, Botafogo e 
Treze, que no sorteio do 
próximo dia 4 terão a de-
finição de seus grupos já 
sabendo que estarão em 
chaves opostas e que vão se 
enfrentar na primeira fase.

Além da data do sorteio 
dos grupos, outra decisão 
importante foi em relação 
às cotas de participação da 
competição que, mesmo 
com a negativa do vice-pre-
sidente da Liga do Nordeste, 

Constantino Júnior, o Tini-
nho, em entrevista para o 
Jornal A União, acabaram so-
frendo reduções em relação 
ao ano passado. Os valores 
ainda não foram anunciados 
de forma oficial, mas já ficou 
definido de que serão pa-
gos em quatro parcelas, algo 
que não ocorria em edições 
anteriores e que os valores 
referentes aos gastos com 
INSS e custos de realização 
das partidas serão retidos já 
na fonte pela Liga. 

Mesmo com a redução 
dos valores, a Copa do Nor-
deste ainda seguirá mais 
rentável para os seus par-
ticipantes do que competi-
ções como o Campeonato 
Brasileiro da Série C, segun-
do o presidente do Botafo-
go, Alexandre Cavalcanti. O 
dirigente também informou 
que, apesar da redução, não 
haverá grandes modifica-
ções em relação ao plane-
jamento que vinha sendo 
traçado pelos clubes partici-
pantes, pois as agremiações 

já estavam prevendo esse 
cenário.

“É evidente que toda 
redução é sentida, especial-
mente em um momento de 
grandes dificuldades como 
o que estamos passando 
diante desse cenário pan-
dêmico que, entre outras 

restrições, nos retira uma 
receita fundamental que é 
a bilheteria das partidas. 
No entanto, a competição 
segue sendo rentável para 
os clubes, mais até do que 
o campeonato brasileiro e 
diante do que já vinha sendo 
esperado e do cenário atual, 

acredito que o trabalho da 
Liga na captação de recur-
sos reforça a importância da 
Copa do Nordeste que con-
tará com diversos veículos 
transmitindo os jogos para 
o torcedor que não poderá 
comparecer ainda aos está-
dios”, comentou.

Copa do Nordeste

Liga confirma redução de cotas nesta temporada
foto: Instagram/@trezefcoficial

Jogadores do Treze ouvindo preleção da comissão técnica: todos pensam na Copa do Nordeste de 2021

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

foto: Divulgação/Botafogo/PB

Jogadores do Botafogo vêm 
se submetendo a trabalhos 
exaustivos para recuperar a forma 
física neste início de temporada

de conhecimento com 
os novos jogadores. 
A gente vai passando 
um pouco do que é o 
clube para os novatos 
e mostrando a impor-

tância de conquistar-
mos títulos e fazermos 
boas campanhas nas 
competições que va-
mos participar”, disse 
o veterano meia.

Entre os novatos, 
está um atleta que 
foi formado no clube 
e estava emprestado 
a uma equipe de San-
ta Catarina. Trata-se 

do atacante Cesinha, 
que não esconde a sua 
alegria de retornar ao 
Belo.

“Diz o ditado que o 
bom filho à casa torna 

e eu estou muito feliz 
com essa volta ao clu-
be que comecei minha 
carreira. Agora, mais 
experiente, espero me 
dedicar muito nos tra-

balhos para dar alegria 
aos torcedores e ajudar 
o clube a conquistar 
seus objetivos. Aqui eu 
me sinto em casa”, com-
pletou o atacante. 

 Estamos 
trabalhando para 
agilizar a logística 
para trazer todos 
esses jogadores e 

alguns ainda faltam 
assinar o contrato 

definitivo 



Esportes

Wendson de Araújo e Sharlys Silva aceitam desafio e cruzam estados em menos de 24 horas, saindo do Brejo paraibano

Os paraibanos Wendson 
de Araújo (29) e Sharlys Sil-
va (32) são figuras conheci-
das no cenário do ciclismo 
no estado e fora dele e, no 
começo desta semana, de-
pois de algumas provoca-
ções aceitaram um desafio 
nada convencional e feito 
a partir de conversas com 
amigos da cidade de Solâ-
nea e redondezas, pedalar 
531km em menos de 24h 
saindo da cidade do Brejo da 
Paraíba até o município de 
Juazeiro do Norte no Ceará.

“Quinze dias atrás, um 
colega meu fez uma pro-
messa para Padre Cícero e 
eu fui com ele para cumprir 
ela em um trajeto que cum-
primos em dois dias. No 
retorno, conversando com 
outros amigos, eu disse que 
achava que dava para fazer 
o percurso em um dia, aí 
eles duvidaram e começa-
mos uma aposta que Wend-
son topou cumprir comigo 
para fazer esse trajeto em 
até 24h. Preparamos os 
equipamentos de seguran-
ça, levamos câmaras de ar, 
remendos para correntes e 
outros materiais para con-
sertar algum problema me-
cânico e conseguimos fazer 
em 21h30, saindo de Solâ-
nea às 16h30 e chegando 
em Juazeiro às 14h”, expli-
cou Sharlys. 

Mesmo o desafio tendo 
surgido após uma aposta, os 
dois ciclistas tinham desde 
o princípio a consciência 
de que era possível fazer o 
trajeto por conta da expe-
riência que já acumulam 
dentro do esporte. Pedalan-
do desde 2006, Sharlys que 
divide a rotina de atleta com 
o trabalho como mecânico, 
é hexacampeão paraibano 
da modalidade e em 2017 
venceu o Campeonato Bra-
sileiro, enquanto que o nu-
tricionista Wendson iniciou 
sua carreira no ciclismo em 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Paraibanos pedalam 531 km
de Solânea a Juazeiro do Norte

Edição: Geraldo Varela         Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2021

2009 e de lá para cá con-
quistou um título estadual 
e por três vezes foi medalha 
de bronze na disputa. Diante 
disso, o desafio maior para 
os dois foi lidar com o tempo 
estabelecido para uma qui-
lometragem tão densa, para 
tal, contaram no trajeto com 
paradas estratégicas e ami-
gos pelo caminho na Paraíba 
e no Ceará.

“O pedal a gente come-
çou feliz da vida, cheios de 
vontade para bater o tempo, 
mas conforme fomos avan-

çando foi se tornando cada 
vez mais complicado, no fi-
nal, cada quilômetro estava 
valendo pelo esforço de 20, 
mas nós não desistimos e 
conseguimos completar e 
bater a nossa meta de tem-
po. No caminho tivemos vá-
rias ajudas durante as para-
das que fizemos para repor 
água e alimentação. A pri-
meira foi em Soledade para 
jantar por volta das 20h, de-
pois paramos em Juazeiri-
nho e Junco do Seridó onde 
tínhamos amigos nos espe-

rando, assim como em Pa-
tos. De lá fomos até Pombal 
onde paramos por volta das 
3h, em seguida paramos em 
Sousa por volta das 5h  e na 
saída de Cajazeiras, a última 
pausa na Paraíba foi em Ca-
choeira dos Índios. Na reta 
final fizemos uma parada, já 
no Ceará, na cidade de Bar-
ro para tomar um sorvete, 
pois o calor já estava aper-
tando e depois duas ou três 
pausas curtas em localida-
des menores até chegar em 
Juazeiro às 14h. 

Talvez isso explique a razão de o jogador 
(insira aqui o nome de qualquer coadjuvante de 
equipe derrotada) ter declarado a seguinte fra-
se: ‘Se as pessoas soubessem o que aconteceu em 
(insira o local da derrota, ou da competição), fi-
cariam enojadas!

O trecho citado acima é parte de um boato 
que circula na internet há mais de 20 anos e que, 
volta e meia, após ser reajustado para uma nova 
situação, é novamente disseminado por espalha-
dores de fake news, ou incautos que acreditam em 
tudo aquilo que recebem por meio de aplicativos 
de mensagens instantâneas. Quando foi criado, 
sequer existia o WhatsApp. Hoje em dia, apesar 
de estar batido para quem já viu tanta mentira na 
rede, ainda pega muita gente de surpresa. Portan-
to, é preciso ficar atento, pois até como forma de 
ironia ele pode surgir nesta reta final de Campeo-
nato Brasileiro, e como quem lê nem sempre per-
cebe a brincadeira, pode até passar adiante, mes-
mo sem querer, uma informação falsa. 

Até hoje sem identificação de autor, o texto 
teve sua primeira aparição logo após a Copa do 
Mundo de 1998, na França. Se atribuía ao jogador 
Leonardo a célebre frase “Se as pessoas soubes-
sem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam 
enojadas!”. O texto surgiu depois da derrota da Se-
leção Brasileira por 3 a 0 para os donos da casa, e 
seu tom conspiratório coincidia com o clima con-
turbado, somado à falta de informações a respeito 
da situação de saúde de Ronaldo, maior esperança 
de gols do escrete canarinho. Por meio de corren-
tes e listas de e-mails, a teoria de que o Brasil teria 
vendido a final para a França logo viralizou. 

A justificativa de uma possível venda de re-
sultado quando envolve a Seleção Brasileira nada 
mais é do que a alternativa mais fácil de se enca-
rar do que aceitar o fracasso. O ego sobre o Brasil 
no futebol é tanto que o torcedor prefere acreditar 
numa conspiração a admitir que o time adversário 
seja melhor. Foi assim em 1998, contra a equipe de 
Zidane, e também foi assim em 2014, na tragédia 
do 7 a 1, em casa, diante dos alemães.

Vale lembrar que em 2014, na Copa do Mundo 
que o Brasil deu vexame em casa, também circu-
lou o texto, dessa vez com o atacante Fred como 
dono da frase “se as pessoas soubessem…”. 

De todos os pontos que compõem uma notícia 
falsa, dois chamam a atenção para esta de modo 
específico: o uso recorrente no meio esportivo e 
a forma como ela é alterada para se tornar perfei-
tamente aplicável para as mais diversas situações, 
apenas com a substituição de elementos, como 
numa receita de bolo cheia de lacunas em que bas-
ta trocar um ingrediente por outro, contanto que 
se mantenha o açúcar, os ovos, a manteiga e o fer-
mento para que o bolo funcione. 

O texto falacioso segue dizendo que “todos os 
torcedores ficaram tristes, não deveriam!”, e afir-
ma que se trata de notícia em primeira mão, que 
está sendo investigada por grandes veículos da 
mídia e será divulgada. Logo depois vem a mentira 
principal, da venda do resultado. 

Quem tende a acreditar em teorias da cons-
piração sente-se privilegiado ao receber esse tipo 
de conteúdo. Veja só, a pessoa fica sabendo de um 
grande conchavo, por meio de uma corrente sabe-
se lá de onde, antes da imprensa e das autoridades 
policiais. É muita inocência de quem crê. 

Então, se nesta reta final do Brasileirão a cor-
rente voltar dizendo que São Paulo ou Flamengo 
venderam o título, leia até o fim somente para dar 
risada. Se estes dois estiveram com a mão na taça 
e não estão mais, é por incompetência mesmo.

Vocês ficariam 
enojados

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto: Divulgação

Depois de uma visita a Juazeiro 
para cumprir promessa e de uma 
aposta entre amigos, os ciclistas 
decidiram planejar a aventura

Organização de Tóquio-2020 resolve
adiar o 1o evento-teste da Olimpíada

Após especulações, a or-
ganização dos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio-2020 confir-
mou nessa quinta-feira que 
o Pré-Olímpico Mundial de 
Nado Artístico, que seria o 
primeiro evento-teste an-
tes do início da Olimpíada, 
foi adiado por dois meses 
em decorrência das restri-
ções estabelecidas pelo go-
verno do Japão para com-
bater a pandemia do novo 
coronavírus.

Previsto para ser rea-
lizado entre 4 e 7 de mar-
ço, em Tóquio, o evento de 
nado sincronizado, que ser-
virá como torneio de quali-
ficação e reunirá nadadoras 
de 10 países, agora será 
realizado de 1 a 4 de maio. 
Segundo a organização dos 
Jogos, a decisão de adiá-lo 
foi tomada para "garantir as 
condições mais equitativas 
possíveis para a participa-
ção dos atletas" e respeitar 

as restrições de viagens em 
vigor no Japão.

Outros eventos de qua-
lificação, contudo, continua-
rão a ser realizados no país 
como a Copa do Mundo de 
Mergulho, em abril, e a ma-
ratona aquática, em maio.

Isso porque no início de 
janeiro o governo do Japão 
declarou estado de emer-
gência de um mês na capital 
Tóquio e em outras cidades 
para conter a disseminação 
de infecções pelo novo co-
ronavírus. As medidas são 
válidas até o próximo dia 7. 
A primeira prova de 2021 
agora será o rúgbi em cadei-
ra de rodas, dos Jogos Para-
límpicos, que serão realiza-
dos nos dias 3 e 4 de abril.

Os Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020 estão marca-
dos para acontecer de 23 
de julho a 8 de agosto. O 
evento seria realizado no 
ano passado, mas foi adia-

do para este ano em razão 
da pandemia da covid-19. A 
expectativa é que o aumen-

to da vacinação dê seguran-
ça para a organização da 
Olimpíada.

Evento de nado sincronizado foi adiado do mês de março para maio em Tóquio
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Esportes

Decisão sai hoje nos jogos do time mineiro contra o Avaí e do catarinense diante do Confiança, ambos em casa
América-MG e Chape-

coense se alternaram na li-
derança da Série B do Cam-
peonato Brasileiro e levaram 
a disputa pelo título até a 38ª 
e última rodada. Nesta sex-
ta-feira, a partir das 21h30, 
os torcedores saberão quem 
levantará o caneco. Minei-
ros e catarinenses somam os 
mesmos 70 pontos, as mes-
mas 19 vitórias e os mesmos 
19 gols de saldo. A diferença 
está no número de gols mar-
cados e o time do técnico Lis-
ca leva ligeira vantagem (41 
a 39). Ou seja, será preciso 
fazer a sua parte e ainda se-
car o rival.

O América-MG receberá 
o Avaí, que luta pelo acesso, 
no Independência, em Belo 
Horizonte. O Coelho precisa 
vencer ou empatar e torcer 
por um tropeço da Chape-
coense. Em caso de derrota, a 
Chape também terá que per-
der, mas o América terá que 
manter a vantagem no saldo 
de gols ou no número de gols 
marcados.

O cenário da Chape-
coense é parecido. Os catari-
nenses receberão, na Arena 
Condá, em Chapecó, o Con-
fiança, que cumpre tabela. 
Se a Chape vencer, o América 
precisa tropeçar ou os cata-
rinenses precisam fazer um 
gol a mais na vitória. Em caso 
de empate, o Coelho precisa 
perder ou conseguir um em-
pate com um gol a mais do 
que os mineiros.

Em caso de derrota, a 
diferença do tropeço precisa 
ser menor do que a derro-
ta do América. Neste caso, o 
título ficaria com a Chape-
coense que jamais foi cam-
peã nacional. O América, por 
sua vez, luta pelo terceiro 
título na Série B, o segundo 
nos pontos corridos.

América e Chapecoense na
disputa do título da Série B
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Recordista
A Série B terá um cam-

peão recordista ou um ven-
cedor inédito. Ao longo dos 
pontos corridos, apenas 
o Coritiba conseguiu ven-
cer a divisão mais de uma 
vez (2007 e 2010). Agora, o 
América pode igualar esse 
feito, uma vez que foi cam-
peão em 2017.

Sem falar que os mineiros 
poderão se tornar os maiores 
vencedores da história da Sé-
rie B. Nenhum outro clube foi 
campeão três vezes. O Améri-
ca também tem a volta olím-
pica de 1997. A Chapecoense, 
por outro lado, quer entrar no 
hall de campeões.

 A Chape poderá se tornar 
a 14ª vencedora da história 

dos pontos corridos. Santa Ca-
tarina, por enquanto, ostenta 
apenas o título do Joinville em 
2014. Derrotada pelo Operá-
rio, por 2 a 0, a Chapecoense 
deixou a liderança por causa 
do número de gols marcados 
(41 a 39), uma vez que em-
pata em pontos (70), vitórias 
(19) e saldo de gols (19) com 
o líder América.

Os catarinenses estive-
ram 17 vezes na ponta, con-
tra cinco rodadas no topo dos 
mineiros. Na última rodada, 
o América receberá o Avaí, 
que sonha com o acesso, no 
Independência, em Belo Ho-
rizonte. A Chapecoense, por 
sua vez, jogará contra o Con-
fiança na Arena Condá, em 
Chapecó.

Marinho elogia o
goleiro Weverton

A definição da Libertado-
res, amanhã, no Maracanã, 
poderá passar pelos pés de 
Marinho e pelas mãos de 
Weverton, dois dos princi-
pais jogadores de Santos e 
Palmeiras. Mas se depen-
desse do desejo do ata-
cante, ele preferia não ter 
o goleiro como adversário. 
Em entrevista ao site oficial 
da Fifa, Marinho foi ques-
tionado sobre qual jogador 
gostaria de tirar do adver-
sário. E escolheu o goleiro. 
“Eles têm vários  de quali-
dade, mas Weverton está 
em uma forma incrível”.

Curtas

Brasileiro não vai
jogar o Mundial

O atacante brasileiro Júnior 
Negrão não joga mais pelo 
Ulsan Hyundai, equipe da 
Coreia do Sul que disputará 
a partir da semana que vem 
o Mundial de Clubes da Fifa, 
no Catar. Após ser campeão 
da Liga dos Campeões da 
Ásia, torneio em que ter-
minou como artilheiro com 
sete gols, ele não entrou 
em acordo para renovar 
seu contrato com o time sul-
coreano e sairá sem custos. 
"Estive aqui (no Ulsan) por 
três anos, mas agora chegou 
a hora de dizer adeus", disse 
o brasileiro em um vídeo di-
vulgado pelo clube.

Jogadores do América Mineiro durante treinamento físico na semana para o jogo deste sábado que pode dar mais um título da Série B ao Alviverde

Foto: Marina Almeida/América-MG

No âmbito da última 
reunião do Conselho da 
Conmebol, o presidente 
Alejandro Domínguez in-
formou que a final única da 
Copa Libertadores marcada 
para amanhã, no estádio do 
Maracanã, no Rio de Janei-
ro, entre Palmeiras e San-
tos,  baterá dois recordes. 
Pela primeira vez na his-
tória do futebol sul-ameri-
cano, um jogo será trans-
mitido para 191 países do 
mundo inteiro. Também 
poderá ser visto em voos 
comerciais e cruzeiros atra-
vés do acordo com a Sport 
24. O segundo recorde é o 
prêmio que o campeão do 
torneio receberá, a maior 
cifra até hoje: cerca de R$ 
80 milhões. Esta quantia 
é somada ao que a equi-
pe recebeu durante todo o 
torneio. Ademais, soma-se 
o que o campeão receberá 
por sua classificação direta 
para a próxima edição do 
torneio, num total de quase 
R$ 114 milhões.

O presidente da Con-
mebol fez uma breve ava-
liação da etapa final das 
competições internacio-

Libertadores paga R$ 114 mi ao campeão
nais. Neste sentido, Domín-
guez reconheceu o trabalho 
desenvolvido pelas associa-
ções membro por realizar 
com sucesso a Conmebol 
Sul-Americana e Conmebol 
Libertadores em meio às 
adversidades impostas pela 
pandemia.

“A Conmebol foi a úni-
ca confederação do mundo 
que manteve sem altera-
ções os formatos de suas 
competições, com jogos de 
ida e volta e uma final úni-
ca. Isto permitiu garantir a 
equidade esportiva para os 
clubes participantes e cum-

prir nossos compromissos 
com patrocinadores e mi-
lhões de torcedores no con-
tinente”, disse o dirigente.

Domínguez destacou 
a boa organização da final 
única da Conmebol Sul-A-
mericana disputada na ci-
dade argentina de Córdoba 

e agradeceu o presidente 
da AFA, Claudio Tapia, pela 
recepção e constante cola-
boração. Ele também des-
tacou a conquista do clube 
Defensa y Justicia, que sa-
grou-se campeão ao derro-
tar o Lanus em uma vibran-
te e inesquecível final.

Foto: Divulgação/Conmebol

O presidente da Conmebol, Alejandro 
Domínguez, durante reunião de 

avaliação da competição sul-americana

Veiga tenta conter a
grande ansiedade

Focar nos treinos e conter 
a ansiedade dos familiares 
têm sido a rotina nos últimos 
dias do meia Raphael Veiga, 
do Palmeiras. O jogador 
demonstra tranquilidade e 
garante que após o clube 
alviverde ter disputado as 
quatro últimas edições do 
torneio, o aprendizado com 
as derrotas ajudou a evoluir 
do elenco. “Está todo mun-
do ansioso. A expectativa 
é grande. Eles não falam 
dessa ansiedade para mim, 
mas eu conheço o comporta-
mento deles. Meu pai e meu 
irmão também estão”.

Neymar de fora do
melhor da década

O Brasil só tem um repre-
sentante na "seleção ideal" 
feita pela Federação In-
ternacional de História e 
Estatística do Futebol da 
última década, entre 2011 
e 2020. O lateral Marcelo, 
do Real Madrid, é o único 
jogador do país no seleto 
grupo. Neymar, que neste 
período jogou por Santos, 
Barcelona e PSG, não foi 
lembrado. A ausência  pode 
ter sido motivada por conta 
da forte concorrência no se-
tor ofensivo com Messi, CR7 
e Lewandowski.
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Escritório de Estatísticas de Israel revela: 900 pessoas que resistiram ao genocídio morreram em 2020 pelo coronavírus

Sobreviventes do Holocausto 
são vacinados contra covid-19

Centenas de sobreviventes do 
Holocausto foram vacinados na 
Áustria e na Eslováquia na última 
quarta-feira (26), ‘Dia Internacio-
nal da Memória do Holocausto’, 
criado em reconhecimento ao so-
frimento e à resiliência da comu-
nidade judaica durante a Segunda 
Guerra. Também na quarta-feira, o 
Escritório Central de Estatísticas 
de Israel revelou que 900 sobrevi-
ventes do genocídio nazista mor-
reram em 2020 em consequência 
da covid-19.

Na Áustria, a expectativa era a 
de que mais de 400 sobreviventes, a 
maioria na casa dos 80 ou 90 anos, 
recebessem a primeira dose em um 
centro de convenções em Viena. Al-
guns foram levados de ônibus ou de 
ambulância, enquanto outros che-
garam ao local de metrô ou acom-
panhados pelos filhos.

“Devemos isso a eles”, disse a 
organizadora da campanha de va-
cinação de Viena, Erika Jakubovits. 
“Eles sofreram tantos traumas e se 
sentiram ainda mais inseguros du-
rante esta pandemia”.

Jakubovits organizou a cam-
panha de vacinação com o apoio 
do Ministério da Saúde austríaco e 
trabalhadores da cidade de Viena. 
Alguns dos oito mil membros da co-
munidade judaica de Viena foram 
vacinados em dezembro, quando os 
residentes de um asilo judeu rece-
beram suas primeiras doses.

Em um projeto semelhante, a 
comunidade judaica de Bratislava, 

Aforismo
“A necessidade de morrer é 
a mais amarga das nossas 

mortificações.”

(Luc de Clapiers Vauvenargues)

1905 — José do Patrocínio, jornalista, 
escritor e ativista político brasileiro
2009 — Hélio Gracie, 
mestre de arte marcial brasileiro
2011 — Geórgia Gomide, 
atriz brasileira
2013 — Walter Zanini, historiador, 
crítico de arte e curador brasileiro

Mortes na História

Obituário

Carlos Holmes Trujillo
26/1/2021 – Aos 69 
anos, em um hospital 
militar de Bogotá (Co-
lômibia), de uma pneu-
monia viral relaciona-
da à covid-19. Ministro 
da Defesa colombiana. Foi infectado pelo 
novo coronavírus neste mês e transferi-
do para uma UTI. Antes de ser ministro, 
coordenou operações policiais e milita-
res contra o tráfico de drogas, grupos ile-
gais armados, mineração ilegal e outras 
atividades criminosas. Foi ministro das 
Relações Exteriores. Advogado, político e 
diplomata com uma carreira de mais de 
30 anos. Foi prefeito de Cali e membro 
da Assembleia Nacional que reformou a 
Constituição da Colômbia em 1991. Tam-
bém exerceu os cargos de ministro do In-
terior e da Educação.

Foto: Lu¡sa Gonzalez

Altair Domiciano Gomes
(Zé das Medalhas)
26/1/2021 – Aos 76 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), ví-
tima da covid-19. Traba-
lhava em uma farmácia do 
Leme e virou uma figura 
folclórica do Rio de Janeiro. Chegou a carre-
gar uns 15 quilos de balangandãs no peito e 
anéis em todos os dedos. Tudo começou em 
1971, quando, já trabalhando no setor de 
perfumaria da farmácia, ganhou de um meni-
no uma peça de rádio de pilha e pendurou-a 
no pescoço. Foi assim que o fluminense de 
Porciúncula que chegou ao Rio de Janeiro em 
1957, encontrou sua identidade. Ele não usa-
va um colete, as peças eram colocadas uma a 
uma num esforço diário de uma hora.

Foto: Reprodução

Cloris Leachman
26/1/2021 – Aos 94 anos, 
na Califórnia (Estados Uni-
dos), de causas naturais em 
sua casa. Atriz e comedian-
te, começou a carreira após 
participar de um concurso 
de beleza em 1946. No iní-
cio, interpretava pequenos papeis na televi-
são e foi ter uma maior projeção nos anos de 
1970 com a personagem Phyllis no ‘The Mary 
Tyler Moore Show’, conquistando dois Emmys 
Awards e um Globo de Ouro. No cinema, mar-
cou presença com dois filmes: ‘The Last Picture 
Show’ em 1971, pelo qual ela ganhou um Oscar 
de Melhor Atriz Coadjuvante; e ‘O Jovem Fran-
kenstein’, de 1974. Tornou-se a atriz mais vezes 
indicada ao Emmy com 22 nomeações. Ao lado 
de Julia Louis-Dreyfus, ela também foi uma das 
mais consagradas na premiação por ter con-
quistado oito estatuetas durante a carreira.

Foto: IMDB

Fábio Lúcio
Rodrigues Avelar
26/1/2021 – Aos 71 anos, 
de covid-19. Ex-deputado 
estadual que exerceu três 
mandatos na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), entre 1999 e 2011. Era natural de La-
goa Santa, Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte. Formado em Engenharia Civil, fez carrei-
ra na Copasa, onde foi diretor de Operação, nos 
anos de 1980, e diretor de Operação e Expansão 
entre 1995 e 1998. Ele foi presidente da Asso-
ciação Brasileira de Engenharia Sanitária e Am-
biental (Abes-MG) e vice-presidente da Socieda-
de Mineira de Engenheiros de Minas Gerais.

Foto: Alair Vieira

Agência Estado

na Eslováquia, também vacinou so-
breviventes do Holocausto no mes-
mo dia. Cerca de 128 sobreviven-
tes receberam a primeira dose do 
imunizante no centro comunitário 
judaico da Bratislava. Outros 330 
sobreviventes de todo o país rece-
berão suas doses nos próximos dias.

A sobrevivente Viera Fischero-
va, de 77 anos, disse que tinha 18 
meses quando sua família foi desco-
berta na clandestinidade – o que ela 
só ouviu de seus parentes, pois era 
muito jovem para se lembrar. “To-
dos os que sobreviveram tiveram de 

ter sorte e eu tive sorte pelo menos 
três vezes”, contou. “O novo corona-
vírus não era nada em comparação, 
mas é melhor não arriscar. Essa (va-
cinação) é a última chance de ven-
cer a covid-19, é preciso tentar”.

Israel, pátria de 197 mil sobre-
viventes do Holocausto, tem uma 
das campanhas de vacinação mais 
rápidas do mundo. Mais de 80% 
das pessoas com mais de 70 anos 
receberam pelo menos uma dose 
da vacina e quase 60% receberam 
a segunda dose. Mas antes do iní-
cio da vacinação a covid-19 matou 

cerca de 900 sobreviventes do Ho-
locausto no país. Ao menos 5,3 mil 
sobreviventes contraíram a doença, 
informou o escritório nacional de 
estatísticas de Israel.

Cerimônia
Marian Turski, sobrevivente de 

94 anos do campo de extermínio de 
Auschwitz, comemorou de forma 
remota o 76º aniversário de liberta-
ção pelas tropas soviéticas na quar-
ta-feira, ciente de que talvez nunca 
retorne, devido à pandemia do novo 
coronavírus.

Foto: Jakus Wlodeck

Sobreviventes e funcionários 
do museu disseram que temem que 
a pandemia possa encerrar a era em 
que ex-prisioneiros de Auschwitz 
podem contar suas próprias histó-
rias aos visitantes no local. A maio-
ria dos sobreviventes de Auschwitz 
está na casa dos 80 a 90 anos.

“Mesmo se não houvesse pan-
demia, haveria menos sobreviven-
tes a cada aniversário”, disse Turski 
à Reuters em entrevista virtual de 
sua casa em Varsóvia. “Pessoas da 
minha idade que já são vulneráveis 
a muitas outras doenças também 
estão na primeira linha de fogo 
para esse vírus”.

O Museu e Memorial de Aus-
chwitz-Birkenau preserva o campo 
de extermínio de Auschwitz monta-
do em solo polonês pela Alemanha 
nazista durante a Segunda Guerra 
Mundial. Mais de 1,1 milhão de pes-
soas, a maioria judeus, morreram 
nas câmaras de gás do campo ou de 
fome, frio e doenças.

A cerimônia que marcou a 
libertação do campo incluiu dis-
cursos de sobreviventes, do pre-
sidente da Polônia, Andrzej Duda, 
e diplomatas israelenses e russos, 
bem como um debate sobre a in-
fluência do Holocausto nas crian-
ças. Outras cerimônias virtuais 
também aconteceram para marcar 
o ‘Dia em Memória do Holocausto’. 
O Memorial está fechado para vi-
sitantes há 161 dias por conta da 
pandemia. Em 2019 foi visitado 
por cerca de 2,3 milhões de pes-
soas. Em 2020, esse número caiu 
para cerca de 502 mil.

O Museu e Memorial de Auschwitz-Birkenau preeserva o campo de extermínio de Auschwitz montado em solo polonês pela Alemanha nazista 

Ygona Moura
27/1/2021 – Aos 22 anos, 
em São Paulo (SP), em conse-
quência da covid-19. Influen-
cer digital estava internada 
na UTI, intubada e em coma. 
Dias antes de ser hospitaliza-
da, Ygona havia minimizado os riscos da pande-
mia do novo coronavírus. Ela chegou a falar sobre 
ir a uma festa com aglomeração: “Gente, que noi-
te foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. 
Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h 
da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para 
isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou ca-
çando um baile, quero aglomerar de novo, estava 
morrendo de saudade de aglomerar”, postou.

Foto: Instagram

José Silveira
26/1/2021 – Aos 87 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), de co-
vid-19. Jornalista que passou 
pelas mais importantes re-
dações do país. Foi secretário 
de redação do Jornal do Bra-
sil, chefe de redação da sucursal da Folha de São 
Paulo, no Rio de Janeiro, “pilotou” o projeto de 
renovação do então jornal Última Hora. Deixou 
parte de sua história registrada no livro ‘Memó-
rias da Imprensa Escrita’, organizado pelo jorna-
lista Aziz Ahmed, lançado em setembro de 2018. 
Era gaúcho de Santana do Livramento. Começou 
no jornalismo em 1° de julho de 1954, no antigo 
semanário Hoje, de Porto Alegre.

Foto: Divulgação

6Dogs (Chase Amick)
26/1/2021 – Aos 21 anos, 
de causa não revelada. Ra-
pper de destaque na cena 
de Atlanta, nos Estados 
Unidos. Foi infectado com 
a covid-19 em julho do ano 
passado, tendo sofrido sintomas leves e se 
recuperado rapidamente. A doença atrasou o 
lançamento do seu novo álbum, que ele havia 

Foto: YouTube

prometido para os fãs ainda em 2021. A úl-
tima gravação deixada por ele foi ‘Hi-Hats & 
Heartaches’, de 2019.

Plínio Nunes
26/1/2021 – Aos 66 anos, 
em Porto Alegre (RS), de 
câncer no intestino. Jorna-
lista que iniciou a carreira 
no Grupo Caldas Junior de 
Comunicação e, atualmente, 
havia retornado ao Correio do Povo, onde era 
revisor do jornal. Entre 1984 e 2012, foi fun-
cionário do Grupo RBS, onde trabalhou como 
redator na Rádio Gaúcha e como repórter de 
polícia em Zero Hora, onde ocupou também a 

Foto: Ricardo Chaves

função de subeditor dos assuntos policiais até 
2000, quando participou da equipe que ajudou 
a implantar o Diário Gaúcho. Assumiu a edição 
das reportagens de polícia da publicação até 
sua saída da empresa, em 2012. Em seu traba-
lho, dava atenção especial à situação de famílias 
em busca de parentes perdidos.

Maria Celeste dos Santos
Silva (Mãe Celeste)
27/1/2021 – Em Recife 
(PE), de covid-19. Sacer-
dotisa do maior terreiro de 
Umbanda da capital per-
nambucana, o Templo Es-
piritualista Pai Oxoce, foi diagnosticada com 
a doença no dia 27 de dezembro. Dedicou 55 
anos à religião. Era casada com José Júlio da 
Silva, o Pai Júlio, filho de Ogum e Yemanjá, 
com quem administrava o terreiro.

Foto: Ana Carnaval

Paulo Rebouças Brandão
27/1/2021 – Em Salvador 
(BA), de causa não divulga-
da. Professor e pesquisador 
da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Integrou 
o primeiro corpo docente 
do Programa de Pós-Graduação em Economia 
(Mestrado em Economia), com a primeira tur-
ma ingressando em 1973, e foi autor da pri-
meira pesquisa publicada no âmbito do recém-
criado programa.

Foto: UFBA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14:00H DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: MATERIAIS DE LIMPEZA. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; 
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) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 28 de janeiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 06/2020 – Pregão Presencia nº 00013/2019 – Par-
tes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SEBASTIÃO FLÁVIO DE ARAÚJO – ME. 
Objeto: Prorrogar por 90 (noventa) dias a vigência do Contrato, com acréscimo do valor em mais 
R$ 22.020,00 (Vinte e dois mil e vinte reais).

Alagoa Grande(PB), 28 de dezembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 10/2018 – Processo: 005/2018, Pregão Presencia 
nº 00004/2018 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SEBASTIÃO FLÁVIO 
DE ARAÚJO – ME. Objeto: Prorrogar pelo período de 90 (noventa) dias, a vigência do contrato, com 
acréscimo do valor em mais R$ 131.103,00 (Cento e trinta e um mil cento e três reais).

Alagoa Grande(PB), 28 de dezembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2021, licita-
ção modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Prestação de serviços especializados em cursos de 
línguas (inglês/espanhol), em atendimento as demandas operacionais deste Município. 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 28 de janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - 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 material médico-hospitalar destinado 
ao atendimento das demandas daSecretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 11 de fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 14:30 
horas do dia 11 de fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 28 de janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada para o fornecimento 
de serviço contínuo de acesso à internet – sistema global de computadores interligados através de 
conjuntos de protocolos padrão de internet (TCP/IP), destinado ao atendimento das necessidades 
das escolas, departamentos, unidades básicas de saúde, Secretarias e Fundos Municipais. Re-
cursos: 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 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 28 de janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - 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: Contratação de empresa para o fornecimento 
de combustíveise derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em veículos, 
máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. Aber-
tura da sessão pública: 11:30 horas do dia 11 de fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 15:30 
horas do dia 11 de fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; 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) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 28 de janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Feve-
reiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMISSORA DE RÁDIO EM FREQUÊNCIA MODULAR PARA TRANSMISSÃO E VEICULAÇÃO 
DE ATOS, SERVIÇOS, ORIENTAÇÕES E PROGRAMA RADIOFÔNICO DENTRO DO MUNICÍPIO 
DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 28 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 15:00 horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE VEÍCULO SEM CONDUTOR PARA OS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 28 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00002/2021
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 DV00002/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID–19; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALLMED DISTRIBUIDORA 
E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 17.580,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 19 de Janeiro de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR 
PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 111.600,00; MARIA APARECIDA 
BARRETO E SILVA – EPP - R$ 169.200,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 21 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES IMEDIATAS DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID–19. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁ-
RIOS / RECURSOS FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 19/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10004/2021 - 19.01.21 - ALLMED DISTRIBUIDORA E 
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 17.580,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PORCEN-
TAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 
111.600,00; MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA – EPP - R$ 169.200,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 25 de Janeiro de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A A Z DA LINHA FARMA ATRAVÉS 
DA OFERTA DE MAIOR PORCENTAGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA ABC FARMA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Ordinários / Recursos Federais. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10006/2021 - 
26.01.21 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 111.600,00; CT Nº 10007/2021 - 26.01.21 - MARIA 
APARECIDA BARRETO E SILVA - EPP - R$ 169.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; ADJUDICO o seu objeto a: ALE-
XSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP - R$ 7.850,00; VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE 
ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS - R$ 8.750,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 21 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO 
DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários Re-
cursos Federais. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10010/2021 - 27.01.21 - ALINE AGUIAR 
ROCHA - R$ 94.250,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALINE 
AGUIAR ROCHA - R$ 94.250,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 21 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE 
PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE BE-
LÉM – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 28 de Janeiro de 2021
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS PERTINENTES NA ADEQUA-

ÇÃO PREDIAL (COM AMPLIAÇÃO), PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DA FAMÍLIA - UBS 
IV, LOCALIZADA NA RUA FELICIANO PEDROSA, CENTRO - BELÉM/PB, CONFORME PROPOSTA 
Nº 11429.8130001/20-002: Tomada de Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT 
Nº 00061/2020 - Matrix Construtora Eireli - EPP - CNPJ: 18.920.924/0001-71 - 2º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 06 (seis) meses. ASSINATURA: 15.01.2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 16:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO DESTINADOS A DEMANDA 
DO MUNICIPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 28 de Janeiro de 2021
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE 
PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS - COVID-19, 
DESTINADOS A DEMANDA DO MUNICIPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 28 de Janeiro de 2021
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 002/2021
Objeto: aquisição de equipamentos de informática destinados a Secretaria Municipal da Saúde. 

Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 29/01/2021 no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 10/02/2021 às 08h01min (horário de 
Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda 
a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Borborema/PB, sito a 
Av. Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, Telefone: (083) 3360-1010, Edital: 
http://www.borborema.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Borborema - PB, 26 de janeiro de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
 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 PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA 
NA ELABORAÇÃO DA PCA – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
ASSESSORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CUITÉ; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLAVIA MEDEIROS DE 
FREITAS - R$ 32.400,00.

Cuité - PB, 26 de Janeiro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO 

AVISO DE LICITAÇÃODO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021
A Câmara Municipal de Curral Velho – PB torna público através do seu Pregoeiro, sediada na 

Rua Manoel Batista Sobrinho nº 20 – Centro  Curral Velho – PB, que realizará às 09:00 horas do dia 
10 de Fevereiro de 2021, no Auditório da Câmara Municipal de Curral Velho, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, objeto:Contratação dos serviços de locação de 01 
(um) veículo de pequeno porte, para o atendimento e transporte dos servidores/técnicos e outros 
serviços de interesses da Câmara Municipal de Curral Velho. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3487-1132. 

Curral Velho– PB, 27 de Janeiro de 2021
MANOEL FRANCELINO DE SOUSA NETO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00002/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO 

DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
(LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS E/OU A DISPOSIÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.943.227/0001-82.
CONTRATADO(S): LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 15.369.972/0001-25 - End. RUA 

PADRE LUIS GOMES, N° 75, CENTRO – CONCEIÇÃO-PB.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 106.036,00 (CENTO E SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS).
ADJUDICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Conceição - PB, 21 de Janeiro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00002/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO 

DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
(LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS E/OU A DISPOSIÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.943.227/0001-82.
CONTRATADO(S): LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 15.369.972/0001-25 - End. RUA 

PADRE LUIS GOMES, N° 75, CENTRO – CONCEIÇÃO-PB.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL:R$ 106.036,00 (CENTO E SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS).
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Conceição - PB, 21 de Janeiro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30201/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00002/2021
OBJETO: Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destina-

dos ao abastecimento dos veículos e máquinas pesadas (locados, contratados, vinculados e/ou a 
disposição) da Prefeitura Municipal de Conceição-PB.

PARTES: 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.943.227/0001-82.
CONTRATADO(S): LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 15.369.972/0001-25 - End. RUA 

PADRE LUIS GOMES, N° 75, CENTRO – CONCEIÇÃO-PB.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, 

ou seja, iniciando em 22 de Janeiro de 2021 até 23 de Março de 2021.
VALOR GLOBAL: R$ 106.036,00 (CENTO E SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS).

Conceição, 22 de Janeiro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00002/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO 

DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
(LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS E/OU A DISPOSIÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.943.227/0001-82.
CONTRATADO(S): LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 15.369.972/0001-25 - End. RUA 

PADRE LUIS GOMES, N° 75, CENTRO – CONCEIÇÃO-PB.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL: R$ 106.036,00 (CENTO E SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS).
ADJUDICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Conceição - PB, 21 de Janeiro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00002/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO 

DIESEL S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 
(LOCADOS, CONTRATADOS, VINCULADOS E/OU A DISPOSIÇÃO) DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CONCEIÇÃO-PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.943.227/0001-82.
CONTRATADO(S): LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n° 15.369.972/0001-25 - End. RUA 

PADRE LUIS GOMES, N° 75, CENTRO – CONCEIÇÃO-PB.
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.
VALOR GLOBAL:R$ 106.036,00 (CENTO E SEIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS).
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Conceição - PB, 21 de Janeiro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30301/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021
OBJETO: Aquisição emergencial de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S10) destinados 

ao abastecimento dos veículos (locados, contratados, vinculados e/ou a disposição) que viajam às 
cidades de Campina Grande, João Pessoa e adjacências da Prefeitura Municipal de Conceição-PB.

PARTES: 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.943.227/0001-82.
CONTRATADO(S): POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA, CNPJ: 35.419.936/0001-36- Rua Marechal 

Deodoro, S/N, Centro, Juazeirinho-PB.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do contrato, 

ou seja, iniciando em 22 de Janeiro de 2021 até 23 de Março de 2021.
VALOR GLOBAL:R$ 60.195,00 (SESSENTA MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS).

Conceição, 22 de Janeiro de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa 
Especializada em serviço de confecção e fornecimento de camisas tipo pólo e social com bordado, 
destinadas a utilização pelos motoristas e funcionarios da Secretaria de Transporte. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Janeiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00013/2018 PARTES: STTP / 

CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA 
CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERA-
DAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO 00002/2018/STTP, COM FULCRO NO 
ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR 
/ CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI. ASSINATURA: 22/01//2021.CARLOS MARQUES 
DUNGA JUNIOR / Superintendente - STTP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021
Objeto: Contratação de tratores para prestação de serviço de corte de terra para os agricultores 

deste Município. Ficam convocados os licitantes: CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO; JOAO 
PAULO ARAUJO DOS SANTOS – ME; JOSEANE MARQUES DOS SANTOS FONTES; KJR CO-
MÉRCIO E LOCAÇÃO EIREL; MARCIÉLIO ALVES TRINDADE;; MARCIO DE ARAÚJO MOREIRA e 
ROBSON AQUINO DOS SANTOS, para a sessão pública de continuidade do certame, onde serão 
realizada a fase de lances, que se realizará às 09:30 horas do dia 01/02/2021, na sala da CPL, 
na Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês – PB. Informações: no horário das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058. Email: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.

Dona Inês/PB, 28 de Janeiro de 2021.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A FROTA DE 
VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ALMEIDA 
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.305.041,80.

Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E 
MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: ALMEIDA COMERCIODE COMBUSTÍVEIS LTDA - R$ 1.305.041,80.

Esperança - PB, 27 de Janeiro de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

PrefeitoI

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 10007/2020. OBJETO: Aquisição de medicamentos. 

NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias conse-
cutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: A. Costa Comércio 
Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda - CNPJ 02.977.362/0001-62. Drogafonte Ltda - CNPJ 
08.778.201/0001-26. Medvida Distribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli - ME - CNPJ 
06.132.785/0001-32. Phospodonto Ltda - CNPJ 04.451.626/0001-75. Psj Distribuidora - José Nergino 
Sobreira - CNPJ 63.478.895/0001-94. Rdf - Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda - CNPJ 
12.305.387/0001-73. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Juiz Federal Genival Matias de 
Oliveira, 178 - Centro - Prédio - Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 28 de Janeiro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10007/2020, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: A. COSTA 
COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 1.067.674,45; DROGA-
FONTE LTDA - R$ 118.012,00; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES 
EIRELI – ME - R$ 8.164,50; PHOSPODONTO LTDA - R$ 7.612,80; PSJ DISTRIBUIDORA – JOSÉ 
NERGINO SOBREIRA - R$ 1.654,80; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE 
LTDA - R$ 63.680,50.

Juazeirinho - PB, 28 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 10007/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10007/2020, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos; ADJUDICO o seu objeto a: A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 1.067.674,45; DROGAFONTE LTDA - R$ 118.012,00; MEDVIDA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI – ME - R$ 8.164,50; PHOSPO-
DONTO LTDA - R$ 7.612,80; PSJ DISTRIBUIDORA – JOSÉ NERGINO SOBREIRA - R$ 1.654,80; 
RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA - R$ 63.680,50.

Juazeirinho - PB, 28 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de corte de terras. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. 
E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 28 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo. Recur-
sos: 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 posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 28 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 07.018/2020/SEINFRA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 33.015/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
CONTRATADA: NV Construções Eireli., CNPJ 28.307.865/0001-14 
OBJETO: Reforma do Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 07.018/2020/SEINFRA 

a partir de 0801/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo 
a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 33001/2018

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 33001/2018 – Intervenção na área continental da Falésia do 
Cabo Branco: Pavimentação, Drenagem, Recuperação de áreas degradadas na cidade de João 
Pessoa/PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33006/2017.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Comercial e Construtora Fenix Eireli LTDA, CNPJ (MF) nº 73.041.188/0001-90, 

Inscrição Municipal nº 94224272.
OBJETO: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, totalizando 

600 (seiscentos) dias, em decorrência da necessidade de se prorrogar por mais 90 (noventa) dias 
o prazo de execução, totalizando 600 (seiscentos) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.18.543.5305.081309 – Projetos 
e Ações Físicas de Proteção da Falésia do Cabo Branco e Ponta do Seixas; b) Natureza da Despesa: 
4.4.90.51 – Obras e instalações; c) Fontes de Recursos: 0.1.00/1001 – Recursos Ordinários; d) 
Integrante do PPA 2018/2021, pertencente ao orçamento da Secretaria de Planejamento.

BASE LEGAL: Art. 57, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 26/01/2021.

João Pessoa, 26 de janeiro de 2021.
JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretário Municipal de Planejamento

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 07.018/2020/SEINFRA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

Nº 33.015/2019/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
CONTRATADA: NV Construções Eireli., CNPJ 28.307.865/0001-14 
OBJETO: Reforma do Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 07.018/2020/SEINFRA 

a partir de 0801/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo 
a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E GES-
TÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
FUNASA, NOS PROGRAMAS VINCULADOS A INICIATIVAS NA ÁREA HABITACIONAL, DERIVA-
DAS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ASSESSORAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DE 
PROPOSTAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO JUNTO 
AO SISMOB E PORTAL DO FNS – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SIMEC/FNDE; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA’ - R$ 30.000,00.

Lagoa Seca - PB, 08 de Janeiro de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00002/2021

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 
IN00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES JUNTO AO CAUC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LUCIANO PAIVA GOMES - R$ 18.000,00.

Lagoa Seca - PB, 08 de Janeiro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2021

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 
IN00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 84.000,00.

Lagoa Seca - PB, 08 de Janeiro de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO ACOMPANHAMENTO E GES-

TÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
FUNASA, NOS PROGRAMAS VINCULADOS A INICIATIVAS NA ÁREA HABITACIONAL, DERIVA-
DAS DE PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ASSESSORAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DE 
PROPOSTAS JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO, ACOMPANHAMENTO JUNTO 
AO SISMOB E PORTAL DO FNS – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SIMEC/FNDE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: 
RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 08/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00001/2021 - 08.01.21 - SME SERVICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA’ - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-

DOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
JUNTO AO CAUC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS OR-
DINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 08/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00002/2021 - 08.01.21 - LUCIANO PAIVA GOMES - R$ 18.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

JURÍDICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LAGOA SECA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até 08/01/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00003/2021 - 08.01.21 - CAVAL-
CANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 84.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:30 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Comercio varejista de combustíveis, 
na localização da br 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, para abastecimento dos 
veículos locados e pertencentes ao Município de Marizópolis. 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, 27 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

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

Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 10 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à parti-
cipação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento parcelado e diário 
de produtos derivados de massa (Paes e Bolos), destinados a diversas secretarias do município 
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, 27 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 002/2021

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.009/2021
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de material de construção, destinados as atividades 

de todas as secretarias do município conforme discriminados e quantificados nos ANEXOS do edital.
ABERTURA: 10 de fevereiro de 2021 as 08:00 h 
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, no endereço sala da CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro 

de 07 as 12:00 h, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br 
Malta-PB, 28 de janeiro de 2021

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 00001/2021, tendo como objeto Locação de um imóvel localizado a 

Rua Joaquim Avelino Pereira, s/n, Bairro: Centro, CEP: 58.760-000, nesta cidade de Olho D’água-PB, 
destinado ao funcionamento da sede da secretaria de saúde deste município, por razões de interesse 
público, nos termos do art. 24 X, da Lei nº 8.666/93, com a pessoa física DAMIÃO ALEXANDRINO 
LEITE, CPF: 026.904.834-08 sob o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) e valor global de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais), em consequência fica o mesmo convocado a assinar termo contratual 
nos termos do art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Publique-se. 
OLHO D’ÁGUA-PB, 22 de Janeiro de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 00002/2021, tendo como objeto Locação de um imóvel localizado 

a Rua Silvestre Rodrigues se Carvalho 55, BAIRRO: CENTRO, CEP: 58760-000, NESTA CIDADE 
DE OLHO D’ÁGUA-PB, destinado ao funcionamento da sede de destacamento da polícia militar, 
por razões de interesse público, nos termos do art. 24 X, da Lei nº 8.666/93, com a pessoa física 
INACIO LEITE PEREIRA, CPF: 080.046.054-51, sob o valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) e valor global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em consequência fica o mesmo convocado a 
assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Publique-se. 
OLHO D’ÁGUA-PB, 22 de Janeiro de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00001/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA - PB. 
CONTRATADA: DAMIÃO ALEXANDRINO LEITE, CPF: 026.904.834-08.
OBJETIVO: Locação de um imóvel localizado a Rua Joaquim Avelino Pereira, s/n, Bairro: Centro, 

CEP: 58760-000, nesta cidade de Olho D’água-PB, destinado ao funcionamento da secretaria de 
saúde deste município.

VALOR MENSAL: R$ R$ 500,00 (quinhentos reais).
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
OLHO D’ÁGUA – PB, 25 de Janeiro de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO 

PROCESSO: DISPENSA Nº 00002/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA - PB. 
CONTRATADA: INACIO LEITE PEREIRA, CPF: 080.046.054-51.
OBJETIVO: Locação de um imóvel localizado a Rua SILVESTRE RODRIGUES DE CARVALHO 

55, BAIRRO: CENTRO, CEP: 58760-000, NESTA CIDADE DE OLHO D’ÁGUA-PB, destinado ao 
funcionamento da sede de destacamento da polícia militar.

VALOR MENSAL: R$ R$ 500,00 (quinhentos reais).
VALOR GLOBAL: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

OLHO D’ÁGUA – PB, 25 de Janeiro de 2021.
Joana Sabino de Almeida Carvalho 

Prefeita

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00005/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 

31.187.918/0001-15.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos destinados 

a farmácia básica e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-
-PB, durante o exercício de 2021.

Valor global:R$ 3.679.643,13 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta 
e três reais e cinquenta e um centavos).

Piancó-PB, 28 de Janeirode 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE OLHO D’ÁGUA, ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
RATIFICAR, a Dispensa nº 00003/2021, tendo como objeto Aquisição de combustíveis e 

lubrificantes para atender as necessidades emergencial, abastecendo os veículos de diversas 
Secretarias do Município de Olho D’água-PB, nos termos do art. 24 iv, da Lei nº 8.666/93, com a 
empresa  ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO-ME – CNPJ N º 03.158.901/0001-02, com 
o valor global de R$ 41.390,00 (quarenta e um mil,  trezentos e noventa reais), em consequência 
fica o mesmo convocado a assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, 
sob as penalidades legais. 

Publique-se. 
OLHO D’ÁGUA-PB, 28 de Janeiro de 2021.

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita Constitucional

Prefeitura municipal de Piancó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADENº 00017/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

CNPJ sob o nº 26.805.761/0001-04.
OBJETIVO:Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinados a Secretaria de Pla-

nejamento e Administração do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Piancó-PB, em 28 de janeiro de 2021.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.

Daniel Galdino De Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidade
n° 00017/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
CONTRATADA:PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, 

CNPJ sob o nº 26.805.761/0001-04.
OBJETO:Contratação dos Serviços de Assessoria Jurídica, destinados a Secretaria de Plane-

jamento e Administração do Município de Piancó-PB.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
VALOR GLOBAL: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Piancó-PB, em 28 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 
nº 0003/2021

 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o adiamento da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
0003/2021, tipo menor preço por item, a qual estava marcada para o dia 29/01/2021, as 08:01horas 
(horário de Brasília-DF) com o objeto à Contratação de empresa e/ou pessoa física para prestar 
serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Infra Estrutura e Meio Ambiente e 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB. A 
nova data da sessão será dia 11/02/2021, as 08;01 horas (horário   de brasilia). O adiamento se 
deu em razão da necessidade de retificação de informações no termo de referencia. O novo edital 
estar disponível pelo endereço www.portaldecompraspublicas.com.br/18/,

Piancó-PB, 27 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ - PB

AVISO DE LICITAÇÃOSRP
PREGÃO ELETRONICO 

Nº 0001/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO 
nº 0001/2021 SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é oRegistro de preço para eventual aquisição 
de testes rápidos do COVID - 19 (corona-vírus) homologados pela Anvisa. Data de abertura: 
11/02/2021 às 10:00hr (horário local), por meio do site httpp://www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Informações: no endereço Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, no horário de 
expediente das 08h00min às 12h00min. Outras informações pelo E-mail cml.puxinana@gmail.com. 
Edital: https://www.puxinana.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br

Puxinanã– PB, 28 de janeiro de 2021
Allan Franklin Custódio

Pregoeiro Oficial

;wPREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº. 001/2021

A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CREDEN-
CIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM 
FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, 
conforme especificações constantes do anexo I do edital, o qual se encontra, na íntegra, à dispo-
sição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua João Barbosa 
da Silva, 120, Centro, no horário de expediente das 08:00 as 12:00 hrs. Os interessados poderão 
inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 22 de FEVEREIRO de 2021, permanecendo 
o chamamento aberto apara inscrição pelo período de 12 (doze) meses no local supramencionado, 
sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do 
Credenciamento.   Outras informações pelo Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 28 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: FORNECIMEN-
TO DE FITAS DE GLICEMIA, APARELHO PARA MEDIR A GLICOSE E LANCETAS PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: MEDLEVEN-
SOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP LTDA - R$ 101.500,00; RDF 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - R$ 1.119,00.

Remígio - PB, 26 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
FITAS DE GLICEMIA, APARELHO PARA MEDIR A GLICOSE E LANCETAS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSP LTDA - R$ 101.500,00; RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - R$ 1.119,00.

Remígio - PB, 28 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE FITAS DE GLICEMIA, APARELHO PARA MEDIR A GLICOSE 

E LANCETAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do 
Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 02110 10 303 1002 
2039 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde e Assistência Farmacêutica 
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. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00020/2021 - 28.01.21 - MEDLEVEN-
SOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSP LTDA - R$ 101.500,00; CT 
Nº 00021/2021 - 28.01.21 - RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE - R$ 1.119,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00005/2021
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 10 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES DA TABELA CMED–
ANVISA VIGENTE. 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, 28 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÂO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 
intermédiodeste aviso, comunicar aos interessados o cancelamento da abertura do PREGÃO 
PRESENCIALNº 00004/2021, marcada para o dia 05de Fevereiro de 2021, às 14:00 horas, 
objetivando:Contratação de serviços de locação de veículo para atender as demandas da Secre-
taria de Obras e Urbanismo (Infraestrutura) da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB.
MOTIVO: Alteração ao Termo de Referência. Informações: na sala da CPL, Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas-PBou e-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, 28 deJaneirode 2021.
Helder de Lima Freitas     

PregoeiroOficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÂO

PREGÃO ELETRÕNICO 
Nº 00012/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 
intermédiodeste aviso, comunicar aos interessados, o cancelamento da abertura do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00012/2021, marcado para o dia09 de Fevereiro de 2021, às 15:00 horas, que 
tinha como objeto:Contratação de serviços de locação de veículo para atender as demandas da 
Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB. MOTIVO: Alteração 
ao Termo de Referência.Informações através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo 
e-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas-PB, 28 deJaneirode 2021.
Helder de Lima Freitas     

PregoeiroOficial

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de veículos com motoristas destinados 
a Secretaria de Saúde do município de São José de Espinharas/PB. Data e horário limite do re-
cebimento das propostas: até às 08:00 hs do dia 10/02/2021. Data e horário do início da disputa: 
08:15 hs/min do dia 10/02/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 27 de Janeiro  de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Medicamentos para os programas de 
assistência farmacêutica básica, programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental 
para distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/
PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 10:00 hs do dia 10/02/2021. Data e 
horário do início da disputa: 10:15 hs/min do dia 10/02/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José 
de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 28 de Janeiro  de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar através do 
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, 
para aquisição de materiais para atender a demanda da Creche Juraci Lacerda e as necessidades 
da Secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 09:00h, 
dia 10 de Fevereiro de 2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 28 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00013/2021

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 Grupo Gerador de Energia para a sala de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde do 
Município de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: 10 de Fevereiro de 2021, às 
14h00min (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interes-
sados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.br e 
e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 28 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2020
Relativo ao pregão acima citado é aplicada penalidade a empresaJHONATAS DE SOUSA LIRA 

- ME, CNPJ Nº 30.191.594/0001-26; pela não assinatura de contrato e por não se manifestar na 
apresentação de defesa e contraditório no prazo legal ofertado, conforme comprovação nos autos. 
O município decide aplicar aseguinte sanção em desfavor da referida empresa:I. Impedimento de 
licitar e contratar com este poder público municipal, pelo período de 1 (UM) ano, com base nos 
artigos 81 e 87 da Lei 8.666/93, a contar da publicação desta decisão no Diário Oficial da União, 
Diário Oficial do Estado e Jornal A União. O processo está à disposição dos interessados nos dias 
úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 28 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 29 de janeiro de 2021   26
Publicidade
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