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Nova fase do “Praia Limpa” 
fiscalizará mil imóveis em JP
Seis ligações clandestinas de esgoto foram fechadas ontem, no primeiro dia da retomada do projeto. Página 5

NA PARAÍBA

A covid em números
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CASOS

As cidades já não cabem mais e, nas crises 
de fome ou sanitárias, como as de agora, o 

aceno de José Américo não seria outro senão 
para as terras do Olho d’Água.  Página 2

Gonzaga Rodrigues
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Prevenção Lesões nos pés tornam-se mais frequentes com a idade e, se 
subestimadas, podem evoluir até para uma infecção generalizada. Página 12

Começa a primeira edição 
virtual do Salão do Artesanato
Abertura oficial foi realizada ontem pelo governador 
João Azevêdo. Evento vai expor, na internet, até o dia 
7 de março, peças de 250 artesãos paraibanos. Página 8

Fiocruz entra com pedido de 
uso emergencial de vacina
Fundação solicitou à Anvisa aval para a aplicação de 
dois milhões de doses do imunizante desenvolvido por 
Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Página 14

Colunas

“A Hora de Clarice”: penúltimo 
episódio será veiculado hoje
Série em homenagem a Clarice Lispector desta vez usa a dança 
para narrar a história do conto “Seco Estudo de Cavalos” 
e vai ao ar às 17h no canal da Funesc no YouTube. Página 9

O governador João Azevêdo e o prefeito da 
capital, Cícero Lucena, lançaram ontem a nova 
etapa do projeto, que visa combater esgotos 
clandestinos, preservando a biodiversidade 
marinha e promovendo o crescimento do turismo

Cultura

Paraíba

Brasil/Mundo

Mas eu, que pensava estar escrevendo 
sobre o que pensar, depois dos 80 anos, de 

repente quase me perdi ao descrever a 
manhã do domingo.  Página 10

Carlos Pereira 

Danado é que a mãe dizendo que não 
vá é mesmo que rogar uma praga, 

acontece de tudo e ela tinha sempre razão. 
Pois bem, ele foi.  Página 11

Thomas Bruno Oliveira

Volta às aulas Rede Municipal de Ensino de João Pessoa começa 
a matricular os alunos novatos a partir de segunda-feira. Página 5
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Novo aumento Passa a valer hoje o reajuste de 6% no preço do 
botijão de gás; esta é a segunda alta autorizada em 30 dias. Página 7
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Diversidade



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

Artigo

HumorCrônica

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

CONTATO: redacao@epc.pb.gov.br

A UNIÃO
Uma publicação da EPC

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

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

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

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

William Costa
dirETor dE mÍdia imprEssa

André Cananéa
GErEnTE ExECuTivo dE mÍdia imprEssa

Albiege Léa Fernandes
dirETora dE rÁdio E Tv

Renata Ferreira
GErEnTE opEraCionaL dE rEporTaGEm

Naná Garcez de Castro Dória
dirETora prEsidEnTE

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

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

Opinião

Editorial

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com

Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Clóvis Roberto2  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2021

Desde 16 de março do ano passado, quando o primeiro bra-
sileiro morreu por complicações da covid-19, mais de 200 mil 
pessoas perderam a vida pelo mesmo motivo. Mais de duzentas 
mil pessoas! Precisamos ter a dimensão exata desse número. 
Estamos proibidos - seja por uma questão de humanidade, de 
empatia, de solidariedade – de minimizar, menosprezar ou ate-
nuar esse número.

Imagine toda a população de João Pessoa e pense que esse nú-
mero representa um quarto do total. É como se dividíssemos os 
moradores da capital paraibana em quatro partes e simplesmen-
te exterminássemos uma delas. Imagine a metade da população 
de Campina Grande morrendo.  

Esse exercício é necessário no momento em que parece ter-
mos abstraído a dimensão do número de mortos pelo coronaví-
rus. Como também parece não associarmos esse número a pes-
soas, a vidas. São mais de 200 mil vidas! Choradas, lamentadas, 
sentidas por seus familiares e amigos. Pais, mães, filhos, netos 
que perderam seus parentes.

E o mais doloroso disso tudo é saber que nós não precisaría-
mos ter sepultado tantos! Nossa tragédia poderia ter sido menor. 
E cada vida que fosse salva, cada pessoa a menos infectada pela 
covid seria uma vitória. Para isso, bastaria apenas que o governo 
brasileiro tivesse olhado para o problema com outros olhos, com 
a responsabilidade que lhe cabia, que lhe era devida.

Basta lembrar que, hoje, chegando aos 201.460 óbitos pelo 
coronavírus, ainda aguardamos notícias sobre a vacina. Notí-
cias. Não a vacina. Porque nem sabemos direito quando teremos 
vacina, que vacina será, quem terá chance de ser imunizado; não 
sabemos sequer se teremos seringas e agulhas suficientes para 
a vacinação.

É tudo lamentável! As mortes, a dor, o sofrimento da popu-
lação, a desesperança; especialmente, quando o presidente da 
República, diante de marca tão absurda de vidas perdidas, acha 
suficiente ir às redes sociais dizer que lamenta, mas que “a vida 
continua”. Pouco mais de um minuto dedicado a mais de 200 mil 
pessoas mortas e todos os seus familiares em luto. Pouco mais 
de um minuto! Uma desproporção tão absurda quanto toda essa 
tragédia que vivemos.

A tragédia em números Santificados em Cristo
O dom da santidade nos vem pela 

graça recebida a partir do Batismo. O 
Senhor nos constituiu seus filhos ado-
tivos, somos filhos no Seu Filho Nosso 
Senhor Jesus Cristo: “Aos que foram 
santificados em Cristo Jesus, chamados 
a ser santos junto com todos os que, 
em qualquer lugar, invocam o nome de 
nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor de-
les e nosso” (1Cor 1,2). Ser santo não 
significa seguir um corpo doutrinário 
rígido e de costumes estranhos. Não! A 
santidade é um dom maravilhoso que 
constantemente nos aproxima desse 
Pai Bondoso que é Deus. Ser santo é ser 
amigo, filho e protegido por Deus.

A vocação cris-
tã é sempre fruto 
de uma proposta 
amorosa que parte 
inicialmente do Se-
nhor. Foi Ele quem 
nos chamou por 
primeiro, e só Ele 
que pode realizar as 
graças que necessi-
tamos para corres-
ponder a esse cha-
mado de amor. Na 
cultura de morte e 
do indiferentismo 
de Deus que nos cerca, o Senhor lança 
sobre nossos ouvidos o convite para 
uma vida marcada pela doação total 
de si, longe dos cálculos e vantagens 
humanas. Nossa passagem por esta 
terra não pode ser vivida como pesso-
as que não conheceram a Deus, como 
se tudo o que vivemos estivesse dou-
trinado pelas necessidades ensimes-
madas. Não nos enganemos com esse 
tipo de vida deplorável e fechado em si 
mesmo, o Deus amoroso que nos cha-
mou a partir do Batismo oferece-nos 
um caminho superior e cheio de senti-
do. Os santificados em Cristo aceitam 

essa chamada exigente, e não hesitam 
em se ocupar desse caminho que deve 
ser trilhado na humildade e na docili-
dade. Afinal, seguimos uma Pessoa, e 
Ele, passou pela via dolorosa da cruz e 
da alegria da ressurreição.

A todo tempo escutamos que o 
mundo mudou. Fala-se em alto e péssi-
mo tom que Deus não precisa ser mais 
contado na pauta ordinária dos homens 
e mulheres evoluídos. Acostumamos 
a ouvir que a Igreja é ultrapassada e 
mantenedora de costumes antiquíssi-
mos. Mas na verdade, essas falas não 
passam de discursos equivocados e 
distraídos. Elas tentam esconder a au-

sência de sentido 
que habita no cora-
ção humano quando 
vive longe de Deus. 
Sim! Caminhamos 
cada vez mais para 
sociedades que pro-
fessam um ateísmo 
prático. Contudo, a 
fé cristã anuncia a 
esperança de que 
Deus sempre terá 
paciência conosco e 
estará pronto a nos 
oferecer Sua vida 

como espaço de comunhão. Deus grita 
aos nossos ouvidos o Seu amor e o Seu 
desejo de santidade para todos os ho-
mens e mulheres. Ouçamos Sua Voz! 

O Batismo é a porta de entrada 
para uma vida de comunhão com Deus 
no mundo. Somos santificados pela 
Luz de Deus e O Seu Espírito passa a 
nos acompanhar, dando-nos forças 
para lidar com todas as dificuldades 
do tempo presente. Que a Virgem Ma-
ria, Mãe do Filho de Deus, interceda 
pela Igreja para que nunca falte a  de-
cisão firme de seguir o Senhor, nosso 
caminho, verdade e vida!

De volta ao Olho d`Água 
Coube ao governo do professor Tarcísio 

Burity dirigir as exéquias do 10 de março de 
1980, quando a cidade se deu conta do que 
acabara de ouvir pelo rádio, cedo da ma-
nhã, nas últimas palavras de um mito vivo, 
internado na antevéspera, José Américo, 
encerrando o discurso de toda uma vida: 
“Tudo.......consumado”.

Vem o telefonema de Alceu Amoroso 
Lima, acordado, no Rio pelo repórter de A 
União: “Volto a repetir, nesta hora de luto 
para a cultura brasileira, o que já disse, em 
dois discursos, e que o seu final de vida só o 
faz confirmar: “morre o homem mais re-
presentativo do Nordeste”. 

Consumado o homem, consumado o 
modelo? Não veria assim 
o governador de então, 
em relação ao morto 
sempre em posição de 
discípulo: “A tragédia 
humana na obra de José 
Américo não é aquela 
que os gregos atribuíam 
a um desígnio dos deu-
ses. Nem a que os clás-
sicos dos séculos XVI e 
XVII consideravam fruto 
do destino. Nos seus li-
vros, a tragédia humana 
é algo muito mais denso, 
porque concreto, nascida da vontade do ho-
mem. É a tragédia social, criada pelos que 
não têm consciência nem sensibilidade para 
tratar dos problemas da terra e do homem.
(...) É a revelação desse drama que compõe 
a grandeza de José Américo”. E vincula a 
essa missão de convicto, o homem de ação, 
de atitudes, desde o ministro de 1932, que 
revigora as Obras Contra as Secas de Epitá-
cio, do candidato missionário à Presidência, 
ao homem do grito, assim tachado quando 
rompeu a censura que segurava a ditadura 
de Getúlio. 

Homem de ação, de grandes realizações 

e de pensamento e de letras. De longa convi-
vência nos planos mais altos sem prejuízo 
do seu natural, dos pratos do seu gosto, das 
plantas do seu quintal, da linguagem da sua 
gente. Perguntei, à saída do velho pescador 
que conversava com ele: - “Ele fica à vontade 
com o senhor!?”. E o herói recolhido que as 
grandes lideranças  vinham visitar e ouvir 
me responde, naturalmente : “Ele é que me 
deixa à vontade”. 

De tanto ver em José Américo o precur-
sor e, ao mesmo tempo, o  mentor de uma 
cultura com os ares da terra e a resistência 
do homem, o governador Burity não espe-
rou passar o luto para perceber o papel sim-
bólico e a influência educativa e ao mesmo 

tempo imperiosa da casa 
de José Américo como 
fundação cultural. Além 
de preservar a memó-
ria do grande homem, 
único em qualquer meio 
ou ocasião, continuaria 
a convocar as inteli-
gências da Paraíba e do 
Nordeste para o estudo, 
a reflexão sobre a região 
onde nasceu o Brasil. 

O êxodo, ao tempo 
de José Américo, era o da 
seca; no tempo de Celso 

Furtado era o da zona rural para a urbana. 
Quem sabe, hoje, se já não se pode discutir o 
êxodo ao contrário, i.e., da volta aos campos, 
secos ou verdes, hoje desabitados. As cida-
des já não cabem mais e, nas crises de fome 
ou sanitárias, como as de agora, o aceno de 
José Américo não seria outro senão para as 
terras do Olho d’Água, o engenho onde nas-
ceu. Talvez, lá, nem precisasse de máscara. 
As técnicas, os meios são outros, os fins con-
tinuam os mesmos, quase intocados. 

É o que me ocorre lembrar nesse 10 de 
janeiro, 134º ano do nascimento do grande 
patriarca. 

 Na cultura da morte 
do indiferentismo de Deus que 
nos cerca, o Senhor lança sobre 
nossos ouvidos o convite para 

uma vida marcada pela doação 
total de si, longe dos cálculos 
e vantagens humanas.   

 Homem de ação, de grandes 
realizações e de pensamento e de 
letras. De longa convivência nos 

planos mais altos sem prejuízo do 
seu natural, dos pratos do seu gosto, 

das plantas do seu quintal, da 
linguagem da sua gente.   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Boletim da SES apontou ontem mais 936 registros de infecções e 15 mortes causadas pela doença no estado

Foram confirmados, 
ontem, novos 936 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus e 15 mortes em 
decorrência da doença. Com 
o montante, a Paraíba chegou 
a 171.547 casos, sendo 3.788 
óbitos e 129.902 pacientes 
considerados recuperados. 
De domingo a sexta-feira, 
3.503 casos e 82 óbitos foram 
registrados. O estado possui 
casos do vírus em todas as 
223 cidades, 193 delas já con-
firmaram mortes entre seus 
residentes.

Na semana anterior, de 
27 de dezembro de 2020 a 
2 de janeiro de 2021, foram 
contabilizados 4.200 novos 
casos e 73 óbitos em decor-
rência do agravamento da 
doença. Em comparativo en-
tre as semanas, o decréscimo 
de casos, mesmo sem conta-
bilizar o sábado, não significa 
que o estado entrou em um 
momento de queda no regis-
tro de novos casos. De acordo 
com a Secretaria de Estado da 

Saúde (SES), há uma tendên-
cia de queda no número de 
novos casos de 15 de dezem-
bro a 15 de janeiro devido ao 
recesso, férias, manutenção e 
troca das equipes técnicas em 
secretarias de saúde e vigilân-
cias municipais.

Entre os casos confir-
mados ontem pela SES, 65 
(6,9%) são casos de pacientes 
hospitalizados e 871 (93,1%) 
são leves. De acordo com o 
Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, 22 pacien-
tes foram internados entre 
a quinta-feira e a sexta-feira 
em todo o estado. Até o mo-
mento, 547.114 testes para 
diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados.

Cerca de 52,13% dos 
novos casos se concentram 
em cinco cidades. São elas: 
João Pessoa, com 297 novos 
casos; Patos aparece em se-
guida com 61 novos casos; 
Sousa confirmou 53; Campina 
Grande teve novos 42 casos; e, 
por fim, Princesa Isabel com 
35 novos casos.

Das 15 mortes confirma-
das no boletim diário, sete 

aconteceram entre a quinta-
feira e a sexta-feira, datados 
de 24 de dezembro de 2020 a 
7 de janeiro de 2021. Outros 
26 falecimentos estão sendo 
investigados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES). 
Quatro mortes ocorreram 
em hospitais privados e os 
demais em hospitais públicos, 
entre residentes de João Pes-
soa, Campina Grande, Cabe-
delo, Sousa, Nova Olinda, Ingá, 
Esperança e Araçagi. As víti-
mas são oito homens e sete 
mulheres, com faixa etária de 
30 a 91 anos. Cardiopatia foi a 
comorbidade mais frequente 
e três deles não apresentavam 
comorbidades.

Neste momento, a ocu-
pação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) em todo o estado é de 
54%, as enfermarias pos-
suem uma ocupação de 42%. 
A Região Metropolitana de 
João Pessoa registra 62% de 
ocupação nas UTIs e 38% 
nas enfermarias. Campina 
Grande chegou a 61% de 
taxa de ocupação nos leitos 
de UTI e 44% de ocupação 

PB registra 3.503 novos casos de
covid na primeira semana do ano

De acordo com entendimento 
do desembargador-relator Fred 
Coutinho, a ação não deve ser 
conhecida, porque, conforme a 
Constituição do Estado da Paraí-
ba, prefeito e mesa diretora de 
Câmara de Vereadores não têm 
legitimidade para propor ação 
direta de inconstitucionalidade. 
No caso, executivo e legislativo 
municipais mostraram desconhe-
cimento da legislação. 

Sem legitimidade ii
O desembargador Fred Cou-
tinho julgou extinta uma ação 
direta de inconstitucionalida-
de ajuizada pelo Município de 
Juarez Távora, visando a decla-
ração de inconstitucionalidade 
da Lei Municipal 377/2020, de 
14 de dezembro de 2020, de 
autoria parlamentar, que dis-
põe sobre “a exigência de curso 
superior dos cargos de secretá-
rios municipais”.

O senador José Maranhão está curado 
da covid-19, mas com sequela do pro-
cesso virótico. Ele precisa tratar de uma 
fibrose que surgiu na parte inferior do 
pulmão esquerdo e por isso usará um 
aparelho especial vindo da Itália. O 
equipamento pode ser comparado ao 
que o marca-passo produz de auxílio 
na parte cardiológica. Ele ajuda no pro-
cesso de oxigenação pulmonar.

tratamento de maranhão

BarroSo dá aula de como Se portar um líder 
democrático, claro recado para jair BolSonaro

Sem legitimidade i

Diante da invasão do Congresso dos EUA por milíciais ‘trumpistas’ e a aprovação mal-disfarçada 
do ato pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), que está ensaiando fazer algo parecido 
no Brasil em 2022 caso venha a perder a reeleição, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Barroso (foto), deu uma aula de como se deve portar um líder democrático.  
O ministro do TSE não citou nomes, mas nem precisava. É claro que o texto teve 
destino certo: Jair Bolsonaro e suas milícias digitais. Barroso lembrou que o sigilo 
do voto no Brasil garantiu a eleição de quatro presidentes com linhas ideológicas 

diversas (FHC, Lula, Dilma e Bolsonaro) e que fraude eleitoral havia quando o voto 
era impresso no país. A urna eletrônica libertou o eleitor brasileiro. Ele concluiu:  

“Uma importante lição da história é a de que governantes democráticos desejam 
ordem. Por isso mesmo, não devem fazer acenos para desordens futuras, violência 
e agressão às instituições”. Talvez menos elegante, porém mais entendível para Bol-
sonaro  seria se ele concluísse o texto como fez o juiz 61ª Zona Eleitoral de Bayeux, 
Euler Jansen, ao negar a recontagem de votos a um candidato derrotado que não 
admitia: “Se conforme”. 

UN Informe
Da Redação 
redacao@epc.pb.gov.br

O ano de 2021 pode ser o “Ano Cultural Geni-
val Lacerda”, em alusão ao cantor e compositor 
paraibano, que morreu aos 89 anos de idade, 
na quinta-feira (7), em decorrência  de compli-
cações da covid-19. O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, apre-
sentou  um projeto de lei, que deve ser aprecia-
do pelos deputados da Casa. Justa homenagem 
ao “Rei da Munganga”. 

galdino quer tranSformar 2021 
no “ano cultural genival lacerda”

forçaS unidaS

reclamação tardia

O governador João Azevêdo e o prefeito 
Cícero Lucena lançaram ontem uma nova 
etapa da Operação Praia Limpa. O gesto é 
simbólico. A ideia da operação é combater 
o esgoto clandestino que polui as praias da 
cidade, mas pode ser interpretado como um 
exemplo prático de que é possível priorizar a 
gestão e não os interesses políticos futuros. 

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM), afirmou ontem que irresponsabilidade sobre 
falta de planejamento para vacinação da população 
tem limite. O problema é que Jair Bolsonaro não tem 
limites e o próprio Maia envagetou dezenas de pedi-
dos de impeachment contra os desmandos do inquili-
no do Palácio do Planalto. Agora só resta reclamar!”
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Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Mais de 540 mil exames para diagnosticar a covid-19 já foram feitos na Paraíba desde o início da pandemia

Foto: Secom-PB

A Gerência de Precató-
rios do Tribunal de Justiça 
da Paraíba está em fase de 
homologação do primei-
ro lote de acordos diretos 
realizados pelo Estado da 
Paraíba e pelo Município de 
João Pessoa junto aos cre-
dores, para dar início, ain-
da em janeiro, aos devidos 
pagamentos que, segundo 
o setor, estão estimados em 
cerca de R$ 40 milhões, no 
total.

De acordo com o ge-
rente de Precatórios do 

TJPB, João Paulo Lins Fer-
reira, os acordos do Estado 
beneficiam 309 credores, 
inscritos nos orçamentos 
2007, 2008, 2009 e 2010. 
Com o município, são oito 
acordos firmados. As ho-
mologações devem ser efe-
tuadas a partir do final da 
próxima semana, quando 
os prazos para manifesta-
ção dos credores expiram.

Os acordos diretos, dis-
ciplinados no artigo 102, 
parágrafo único, do Ato das 
Disposições Constitucio-

nais Transitórias (acresci-
do pela Emenda Constitu-
cional nº 94/16), tem por 
finalidade agilizar o paga-
mento de precatórios, sen-
do uma oportunidade para 
os credores que desejam 
receber mais rapidamente 
seus créditos, independen-
temente do ano de inscrição 
na ordem cronológica de 
pagamento ou da natureza 
do crédito (comum ou ali-
mentar), mediante deságio 
de até 40% do seu valor 
atualizado.

TJ começa a pagar acordos 
de precatórios este mês

nos leitos de enfermaria. No 
Sertão do estado, a taxa é de 
58% dos leitos de UTI e 31% 
de enfermarias para adultos 
ocupados. Segundo a SES, 19 
pacientes foram internados 
entre o domingo e a segun-
da-feira entre os hospitais 
do estado.

CidadEs Com mais dE dois mil Casos dE Covid

João Pessoa (43.527) 
Campina Grande (15.735) 
Patos (7.404) 
Guarabira (5.298) 
Cabedelo (4.201) 
Santa Rita (4.195) 

Sousa (3.855) 
São Bento (3.837) 
Cajazeiras (3.587) 
Mamanguape (2.936) 
Bayeux (2.680)

Primeiro sorteio de 2021

sefaz divulga ganhadores 
do programa Nota Cidadã

O primeiro sorteio de 
2021 do Programa Nota Ci-
dadã foi realizado, ontem, 
no auditório da sede da Lo-
teria Estadual da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa. Os 
21 contemplados foram de 
cinco cidades: João Pessoa, 
Campina Grande, Cabedelo, 
Bayeux e Alagoa Nova. Vinte 
deles receberão a premia-
ção de R$ 2 mil e o 21º o 
prêmio especial de R$ 20 
mil, que neste mês foi para 
uma pessoa da capital. 

O 1º sorteio teve mais 
um recorde do número de 
participantes (28.420) e 
também de notas emitidas 
com CPF (163.782 mil uni-
dades). Devido à pandemia 
da covid-19 e pelo oitavo 
mês consecutivo, o sorteio 
foi realizado sem a presen-
ça de público externo, mas 
transmitido pelo canal do 
YouTube da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefa-
z-PB) e no perfil do Insta-
gram da Lotep (@lotep.pb).

Concorreram ao pri-
meiro sorteio do ano todas 
as pessoas que compraram 
no período de 1º a 31 de 
dezembro nos estabele-
cimentos comerciais do 
estado da Paraíba e que, 
previamente, haviam rea-
lizado o cadastro no Portal 
da Cidadania e também 
inseriram o número do 
CPF na nota fiscal no ato 
da compra nos caixas de 
estabelecimentos da Pa-
raíba.
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Defensoria Pública da União entrou com o recurso em função do avanço da pandemia do novo coronavírus no Brasil

A Defensoria Pública da 
União entrou com uma ação 
na Justiça Federal de São Paulo 
ontem, em que pede, em tute-
la de urgência, o adiamento 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), marcado para 
os dias 17 e 24 de janeiro, em 
função do avanço da pandemia 
no Brasil. Mais de 5,7 milhões 
de candidatos são esperados 
para as provas.

“Temos agora uma prova 
agendada exatamente no pico 
da segunda onda de infecções, 
sem que haja clareza sobre as 
providências adotadas para 
evitar-se a contaminação dos 
participantes da prova, estu-
dantes e funcionários que a 
aplicarão”, escreveu o defensor 
João Paulo Dorini.

O documento é encami-
nhado ao Juízo da 12ª Vara 
Cível da Subseção Judiciária 
de São Paulo e também cita 
as desigualdades educacionais 
ampliadas pelo regime de aulas 
remotas durante o ano de 2020.

Segundo a ação, “não há 
maneira segura para a realiza-
ção de um exame com quase 
seis milhões de estudantes nes-
te momento, durante o novo 
pico de casos da covid-19”.

O defensor questiona o im-
pacto de mais um aumento ex-
ponencial de contaminações em 
decorrência do Enem e destaca 
sistemas de saúde já colapsados 
em algumas cidades do país.

Para Dorini, a situação é 
nova, em razão de tratar-se de 
uma segunda onda de infec-
ções. “E essa alteração da rea-
lidade fática, agravando-a, jus-
tifica a concessão de uma nova 
tutela de urgência, para que o 
exame seja adiado até que pos-
sa ser feito de maneira segura, 
ou ao menos enquanto a situa-
ção não esteja tão periclitante 
quanto agora.”

Especialistas em Saúde 
ouvidos pelo jornal O Estado de 
S. Paulo consideram que a rea-
lização da prova, no momento 
atual da pandemia, pode colo-
car em risco a vida de candida-
tos e suas famílias e contribuir 
para o aumento do número de 
casos da covid-19 no país.

Para a epidemiologista 
Ethel Maciel, o momento da 
pandemia no Brasil é grave e 
várias regiões podem registrar 
cenas que não viram na primei-
ra onda, como o colapso do sis-
tema de saúde e filas para UTI.

“Considero que vamos 
colocar muitas vidas em risco 
e alguns candidatos precisam 
se locomover para chegar até 

o local de prova, vamos ter de 
mobilizar muitas pessoas”, diz 
ela, professora da Universida-
de Federal do Espírito Santo 
(Ufes). “Esse jovem se conta-
mina na prova, vai para a casa e 
leva a doença para lá. Estamos 
em um momento da pandemia 
em que essa prova seria muito 
inadequada, fere todas as nos-
sas estratégias sanitárias.”

Nesta semana, o jornal 
O Estado de S. Paulo acompa-
nhou a realização do vestibular 
da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), prova 
aplicada para 77 mil inscritos. 
Os candidatos relataram aglo-
merações na entrada, embora 
tenham elogiado o distancia-
mento dentro das salas. No fim 
da prova, também houve con-
centração de alunos. Um can-
didato foi desclassificado após 
apresentar febre e tosse.

O infectologista Celso 
Granato, professor da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp) ainda destaca o ris-
co de que pessoas doentes es-
condam os sintomas para não 
perder a data da prova e, por-
tanto, a chance de ingressar no 
Ensino Superior. Sobre isso, o 
Inep afirma que pessoas com 
sintomas ou confirmação da 
covid-19 não devem compare-
cer ao local de prova.

Júlia Marques
Agência Estado 

Ação na Justiça Federal pede 
adiamento do Enem 2021

Em favor da sociedade

Governador promove 
PMs por ato de bravura

O governador João 
Azevêdo promoveu mais 
três policiais militares que 
realizaram intervenções 
contra criminosos, mesmo 
estando fora do horário de 
serviço. As promoções por 
ato de bravura, como são 
chamadas essas ascensões 
de policiais que “ultrapas-
sam os limites normais do 
cumprimento do dever”, 
foram publicadas no Diário 
Oficial de ontem.

Promovidos
Fábio Wendell Araújo, 

que foi promovido a 3º Sar-
gento, foi responsável por 
perseguir em seu próprio 
carro e prender o suspeito 
de assaltar uma casa e agir 
com violência contra as ví-
timas, na cidade de Cam-

pina Grande; Sirley André 
Medeiros de Assis, também 
promovido a 3º Sargen-
to, prendeu um suspeito 
de tentativa de homicídio, 
após perseguir o acusa-
do a pé e capturá-lo ainda 
com a arma do crime, em 
João Pessoa; e Wemison 
Silva Pereira, que recebeu 
a promoção a 2º Sargento, 
conseguiu prender em fla-
grante dois suspeitos que 
tinham acabado de roubar 
um estabelecimento co-
mercial, em Campina Gran-
de, e que eram apontados 
como autores de outros as-
saltos no município. 

Homenageados
Os policiais promovi-

dos por bravura foram rece-
bidos e homenageados pelo 

comandante-geral da PM, 
coronel Euller Chaves, on-
tem, no Quartel do Coman-
do Geral, em João Pessoa. 

Com os atos desta sex-
ta-feira, o governador João 
Azevêdo ultrapassa mais de 
20 promoções de policiais 
militares por ato de bravu-
ra, em menos de 12 meses. 
No dia 7 de fevereiro do ano 
passado, outros dezoito poli-
ciais militares foram promo-
vidos por ato de bravura. As 
ascensões foram propostas 
pelo comandante-geral da 
corporação, após as ocorrên-
cias serem criteriosamente 
apuradas por conselho es-
pecial de promoção por ato 
de bravura, que analisa o 
preenchimento dos requisi-
tos previstos para alcançar a 
promoção deste tipo.

Foto: Secom-PB

Para garantir o direito 
à isenção das pessoas com 
deficiência (PcD) e comba-
ter fraudes no IPVA, a Se-
cretaria de Estado da Fa-
zenda (Sefaz-PB) publicou 
no Diário Oficial Eletrôni-
co (DOE-Sefaz) uma por-
taria para regulamentar o 
decreto 40.959/2020. As 
alterações na legislação 
visam resgatar o princí-
pio de renúncia de receita 
para beneficiar quem real-
mente precisa de isenção 
de IPVA (Imposto sobre 
Propriedade de Veículos 
Automotores). As novas 
regras estão válidas a par-
tir deste mês de janeiro de 
2021. 

As mudanças na isen-
ção do IPVA são decorren-
tes do novo convênio do 
Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz), 
que publicou um novo tex-
to sobre a isenção do ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Servi-
ços) para pessoas com 
deficiência (PcD). O Con-
vênio ICMS 59/20 alterou 
as regras para a concessão 
da dispensa do tributo na 
compra de carros zero de 
ICMS. Diante dessa mudan-
ça, as regras de IPVA preci-
saram também se adequar 
ao novo Convênio do Con-
faz/ICMS para pessoas com 
deficiência (PcD).

Códigos na CNH
Conforme a nova re-

dação das regras de isen-
ção de IPVA, publicada na 
portaria do DOE-Sefaz, na 
cópia da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) 
deverá conter uma das 
13 letras, com as devidas 

obrigatoriedades, res-
trições e adaptações nos 
veículos, que serão indica-
das por códigos de letras, 
caso a pessoa com defi-
ciência seja condutora do 
veículo. A CNH terá pelo 
menos uma das 13 letras 
indicativas, uma espécie 
de código para carros e 
motocicletas para pessoas 
PcDs. Cada letra respon-
derá por uma restrição e 
obrigatoriedade. 

As letras C; E; H; I; J; 
K; e L são para carros, en-
quanto as letras M; N; O; 
P; Q e R são referentes às 
restrições de motocicletas 
e motonetas. As restrições 
devem constar no campo 
“observações” da Carteira 
Nacional de Habilitação, 
com os respectivos Có-
digos, para concessão de 
isenção de IPVA.

Alguns exemplos
Por exemplo, o códi-

go da letra “C” o carro terá 
de ser obrigatório o uso 
de acelerador à esquer-
da, enquanto na letra “H” 
será obrigatório o uso de 
acelerador e freio manual. 
No código da letra “J”, o 
veículo será obrigado a 
ter o uso de adaptação dos 
comandos de painel para 
os membros inferiores e/
ou outras partes do corpo. 
Já nas motocicletas com 
código de letra “O”, será 
obrigatório o uso de mo-
tocicleta com manopla do 
freio dianteiro adaptada.

Regras mantidas 
Já as regras de ca-

tegorias como taxistas, 
veículos cadastrados no 
Ministério do Turismo na 

Pessoas com deficiência têm 
novas regras para o IPVA 

qualidade de transporte 
turístico; motofrentistas e 
de motoboys até 150 cc (ci-
lindradas) foram mantidas 
para requererem a isenção 
do IPVA. As pessoas com 
alguma deficiência física 
cujo veículo necessite de 
adaptação também conti-
nuarão a ter direito à isen-
ção de IPVA. Dessa forma, 
o imposto não recolhido 
poderá ser utilizado pelos 
proprietários como inves-
timento para custear as 
modificações necessárias, 
como inversão do pedal do 
acelerador, comandos ma-
nuais de acelerador e freio 
e adaptação de comandos 
do painel no volante. Os 
autistas e também as pes-
soas com deficiência física, 
visual e mental, severa ou 
profunda, não-condutoras, 
continuam beneficiadas.

Contudo, de acordo 
com a atualização do Convê-
nio do Confaz ICMS 59/20, 
os médicos terão respon-
sabilidade solidária na de-
volução do imposto se for 
comprovada a fraude nos 
laudos necessários para a 
solicitação da isenção. CREF10 realiza 1.408 fiscalizações 

em 108 municípios paraibanos
O Conselho Regional de 

Educação Física da 10ª Região 
- Paraíba (CREF10/PB) divul-
gou, ontem, o balanço anual 
das fiscalizações, realizadas em 
2020. Mesmo com o cenário 
de pandemia, foram realizadas 
1.408 ações em 108 municí-
pios paraibanos. Dessas, 1.258 
ocorreram em academias e si-
milares, 66 em escolas, 52 em 
circuitos de treinamento fun-

cional, assessorias de corrida, 
escolinhas esportivas e condo-
mínios. Além disso, foram fisca-
lizados um evento esportivo e 
um centro comunitário. Por meio 
das redes sociais, foram analisa-
das 30 páginas na internet. 

O balanço indica que 
1.632 pessoas foram fiscaliza-
das, sendo 170 notificadas por 
apresentarem uma ou mais 
irregularidades, entre elas o 

exercício ilegal da profissão 
(72% dos casos). Em 12% das 
notificações, profissionais atua-
vam em área diferente da qual 
são habilitados. No caso dos 
estabelecimentos, 93 foram 
autuados por falta de registro 
junto ao CREF10/PB. A ausên-
cia de profissional no estabele-
cimento foi de (27%). Outra fo-
ram os estagiários em situação 
irregular (20,5%). 

(Veja todos os códigos com as 13 
letras e as suas obrigatoriedades 

no QR Code)

As promoções por ato de bravura dos policiais militares foram publicadas no Diário Oficial de ontem

Covid-19 mata o padre Ernando 
Teixeira de Carvalho, na capital

O padre Ernando Luiz 
Teixeira de Carvalho, sócio 
efetivo do Instituto Históri-
co e Geográfico Paraibano 
(IHGP), faleceu na tarde de 
ontem vítima da covid-19. Ele 
estava internado há mais de 
um mês no Hospital Unimed, 
em João Pessoa.

O padre Ernando ocupava 
a cadeira 36 no IHGP, que assu-
miu em abril de 2010.

Padre Ernando nasceu, em 
João Pessoa, no ano de 1947, 
tendo sido ordenado em 1975. 

Estudou no Seminário 
Regional de Nordeste, em Re-

cife, na Pontifícia Universida-
de Lateranense, Roma – Itália, 
cursou Psicologia na Pontifí-
cia Universidade Salesiana e 
na Faculdade de Ciências da 
Educação – Roma – Itália, Ba-
charelado em Ciências da Edu-
cação, entre outros cursos. 
Com Doutorado em Teologia, 
Pontifícia Universidade Gre-
goriana – Roma, foi diretor do 
Centro Cultural São Francisco 
por quase duas décadas.

Padre Ernando também 
publicou livros sobre o Padre 
Ibiapina, missionário que viveu 
no Nordeste, no século XIX. Padre estava internado há mais de 1 mês

Foto: Arquivo pessoal
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Artesanato em alta
Com mais de 250 artesãos, o 32o Salão de 
Artesanato Paraibano foi aberto oficialmente 
ontem pelo governador João Azevêdo. Página 8
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A ação conjunta entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal deve fiscalizar cerca de mil imóveis

Projeto ‘Praia Limpa’ autua 
seis imóveis em João Pessoa 
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O governador da Paraíba, 
João Azevêdo (Cidadania), e o 
prefeito de João Pessoa, Cícero 
Lucena (PP), lançaram na ma-
nhã de ontem mais uma etapa 
do Projeto Praia Limpa que 
visa combater esgotos clan-
destinos, responsáveis por 
poluir praias da capital. Seis 
imóveis em situação irregular 
foram autuados e terão as li-
gações bloqueadas (tampona-
das). Pelo menos mil imóveis 
serão fiscalizados nesta nova 
fase da operação que objetiva 
a manutenção e preservação 
da biodiversidade marinha e o 
crescimento do turismo.

A identificação das liga-
ções vai ser feita através de 
maquinário moderno capaz 
de percorrer galerias e tubu-
lações, permitindo identifi-
car irregularidades. Uma vez 
identificada, a ligação pode 
ser encerrada e o fluxo redire-
cionado para a rede adequada, 
seja de esgotamento ou escoa-
mento pluvial. 

O governador João Aze-
vêdo falou sobre o caráter 
educativo da campanha, mas 
deixou claro que haverá pu-
nição para quem insistir em 
poluir as praias da capital. “A 
legislação ambiental deter-
mina os valores que serão 
aplicados de multas caso o 
cidadão insista naquela ação. 
O que nós estamos fazendo 
agora é uma medida preven-
tiva, nós queremos iniciar o 
processo com uma ação edu-
cativa, esclarecendo sobre 
como funciona. As pessoas 
precisam entender que na 
cidade existem as redes de 
drenagem pluvial e esgota-
mento sanitário e que não 
podem, de forma nenhuma, 
serem utilizadas de maneira 
trocada”, afirmou. 

João Azevêdo aproveitou 
a oportunidade para falar so-
bre o planejamento do esgo-
tamento sanitário através de 
investimentos assegurados 
pelo Governo junto ao Banco 
Mundial. “Assinamos um em-
préstimo de US$ 128 milhões 
com o Banco Mundial e vamos 
duplicar a capacidade de tra-
tamento de esgoto em João 
Pessoa”, afirmou. Com isso, 
acrescentou, todo o esgota-
mento terá o destino correto 
que é a estação de tratamento.

Material 
usado gera 
economia 
de até 70%

José Alves
zavieira2@gmail.com

Para os pais que dese-
jam economizar na aqui-
sição do material escolar 
neste início de ano letivo, 
uma das melhores opções é 
comprar nas feiras de livros 
usados, onde os interessa-
dos também podem vender 
ou trocar os livros usados 
dos filhos. A economia pode 
chegar em até 70%. 

A feira de livros do 
bairro de Mangabeira é uma 
das mais antigas da cidade. 
Coordenada pelo livreiro 
Wallace Albuquerque, há 
anos a feira já está aberta 
e ficará à disposição dos 
consumidores até o dia 15 
de fevereiro. Ele informou 
que este ano, por causa da 
pandemia, os pais podem 
enviar a lista com os nomes 
dos livros desejados por 
WhatsApp  98812-3703. Da 
mesma forma, caso queiram 
fazer trocas, os interessados 
podem enviar a lista dos li-
vros que têm disponíveis 
em casa.

Este ano,  a feira está 
funcionando na Rua Anísio 
Borges Monteiro de Melo, nº 
17, esquina com a Rua Elias 
Pereira de Araújo, próximo 
ao Mercado de Mangabeira. 
A feira de livros usados fun-
ciona de segunda a sábado 
das 8h às 17h e segundo o 
coordenador, ele está com 
um estoque de 2 mil livros 
para troca e venda. 

Outras opções
Os livros didáticos 

usados também podem 
ser encontrados nos 
bairros de Tambauzinho 
e Manaíra. No bairro de 
Tambauzinho a venda de 
livros usados está aconte-
cendo por trás do Espaço 
Cultural, na Rua Governa-
dor José Gomes da Silva, 
nº 792. Nessa feira, não 
há troca de livros. A pro-
prietária Maria Nilda Go-
mes informou que tem um 
estoque com cerca de 500 
livros para venda e que a 
economia para quem com-
pra lá pode chegar a 60%.

Já no bairro de Manaí-
ra, foi instalada na Aveni-
da Guarabira, nº 1272, a 
Gira Livro. De acordo com 
o proprietário, Olávio Ur-
quisa, sua empresa tem 
uma média de 6 mil títulos 
paradidáticos e didáticos. 
“Aqui nós vendemos livros 
novos e usados. Também 
recebemos livros usados 
como parte do pagamento 
do livro que o cliente quiser 
comprar. A economia pode 
chegar a 70%”, disse.

 O horário de funciona-
mento nas feiras de livros 
dos bairros de Tambauzi-
nho e Manaíra, é de 8h às 
18h de segunda a sexta, e no 
sábado, de 8h às 12h.

Ensino municipal

Matrículas começam na segunda-feira
Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

As matrículas para alu-
nos novatos na Rede Munici-
pal de Ensino de João Pessoa 
começam na próxima segun-
da-feira (11) e o retorno às 
aulas está previsto para o dia 
8 de fevereiro, de modo re-
moto. Os responsáveis pelos 
alunos devem se dirigir à es-
cola portando os documentos 

necessários, já a matrícula 
dos veteranos é renovada au-
tomaticamente. Ano passado, 
a Rede Municipal de Ensino 
tinha cerca de 65 mil alunos 
matriculados.

Na avaliação da dire-
tora de Ensino, Gestão e 
Escola, Clévia Carvalho, 
acontecerá uma migração 
significativa de alunos de 
escolas particulares para a 
Rede Municipal de Ensino 

devido a pandemia. “Esse é 
um cenário que se apresen-
ta desde setembro, que se 
intensificou no final do ano. 
Portanto, haverá, sim, uma 
maior demanda de alunos 
oriundos da rede privada”, 
analisou.

Os documentos neces-
sários são certidão de nas-
cimento, histórico escolar 
(a partir do 2º ano da edu-
cação infantil, foto 3x4, car-

tão de vacina, comprovante 
de residência). Caso esteja 
faltando algum documento, 
o familiar tem até 45 dias 
para levar a documentação 
pendente. 

As aulas retornarão 
remotamente no primei-
ro momento. “A secretária 
de Educação, a professora 
América Castro, recomen-
dou um retorno progressi-
vo e com segurança. Para 

isso, foi formado um comitê 
para desenvolver estraté-
gias, dialogando com outras 
secretarias e com o poder 
público”, afirmou.

Em relação ao fim do 
ano letivo de 2020, uma 
normatização do Conselho 
Nacional de Educação esta-
beleceu a aprovação auto-
mática, uma vez que o aluno 
não poderia ser penalizado 
por conta da pandemia.

Ação está centrada nas praias mais visitadas
O prefeito Cícero Lucena 

destacou a relação entre o 
projeto e o crescimento do 
turismo, já que são as praias 
de Cabo Branco, Manaíra e 
Bessa – algumas das mais fre-
quentadas por pessoenses e 
turistas – as mais atingidas pela 
poluição. “Serão praias mais 
limpas, mais seguras para os 
banhistas e para receber bem 
os turistas em nossa cidade. 
Nós estaremos vigilantes e 
atentos para que eventual-
mente quando for identificada 
alguma contribuição de esgoto 
a gente possa atuar e ter assim 
praias bonitas e boas para se 
tomar banho”, disse.

Governo e prefeitura tra-
balharão em conjunto através 
da Secretaria de Infraestrutura 
do Estado, Cagepa, Sudema, 
além das Secretarias de Meio 
Ambiente e Infraestrutura de 
João Pessoa. O diretor de Ope-
ração e Manutenção da Cagepa, 
Simão Almeida, explicou como 
está sendo feita a fiscalização. 

“Temos mapeados cerca de mil 
imóveis, onde alguns já foram 
identificados e chamados para 
corrigir, ou seja, tirar sua ligação 
da galeria e colocar na rede de 
esgoto e os que não o fizerem 
terão as ligações vedadas e o re-
flexo irá aparecer no prédio, na 
residência. E aí serão obrigados 
a procurar a Cagepa, que estará 
pronta para agir rapidamente e 
atender esses usuários”.  

O secretário do Meio Am-
biente de João Pessoa, Welison 
Oliveira, reforçou a participa-
ção do órgão no processo de 
fiscalização. “Frequentemente 

a orla de Manaíra, Cabo Bran-
co e Bessa tem pontos bastante 
característicos, geralmente 
onde há saída dessas liga-
ções”, explicou.

O entrevistado lembrou dos 
riscos do banho em águas po-
luídas. “A água imprópria para 
banho pode causar irritações 
na pele, alergias e dependendo 
do tipo de contaminação pode 
gerar contaminações de ordem 
estomacal, por isso a importân-
cia desse tipo de ação”. 

Convênio
A ação que foi iniciada on-

tem reforça a parceria institu-
cional da Prefeitura Municipal 
e o Governo do Estado para 
melhorias na cidade de João 
Pessoa. Um termo de convênio 
e cooperação foi celebrado 
pelas duas instâncias de po-
der, para realização conjunta 
de serviços de abastecimento 
d’água, esgotamento sanitário 
e drenagem urbana na capital 
paraibana.

Objetivo é garantir praias 
mais limpas e ambientalmente 

sustentável e executar a 
regularização do esgotamento 

sanitário na região do 
litoral pessoense

O governador 
João Azevêdo e o 
prefeito Cícero Lucena 
estiveram ontem 
acompanhando a 
equipe formada 
por integrantes 
de várias secretarias

Fotos: Roberto Guedes
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Somente na Operação Buda, em 2020, os agentes da DRE-JP apreenderam comprimidos de ecstasy avaliados em R$ 1 milhão
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia Civil registra aumento de 
223% na apreensão de drogas

O delegado Bruno Ger-
mano, titular da Delegacia de 
Repressão ao Entorpecente 
de João Pessoa, divulgou ba-
lanço das ações desenvol-
vidas em 2020 com um au-
mento de 223% no número 
de apreensões de drogas em 
relação a 2019. 

Esses números fazem 
parte das ações desenvolvi-
das pela DRE-JP que causa-
ram grande prejuízo finan-
ceiro aos envolvidos com o 
tráfico de droga. Somente 
em uma das operações os 
agentes daquela especiali-
zada apreenderam drogas 
sintéticas avaliadas em R$ 1 
milhão. Essa operação, deno-
minada de “Buda” aconteceu 

no mês de julho e, naquela 
oportunidade, foram tirados 
de circulação 7.127 unidades 
de ecstasy e 2.193 quilos de 
insumos para o preparo da 
droga. 

Apreensão de drogas que 
eram entregues através dos 
Correios, na Operação Acre, 
descoberta de laboratório 
para produção de entorpe-
centes e prisão de diversos 
envolvidos com o tráfico de 
entorpecentes foram reali-
zadas pelos policiais da DRE. 
As duas principais operações 
realizadas, de acordo com o 
delegado Bruno Germano fo-
ram “Buda” e “Reis do Skunk”, 
ambas desenvolvidas em João 
Pessoa que envolvia pessoas 
de alto padrão financeiro.

Durante as operações 
realizadas em 2020, os agen-

tes conseguiram apreender 
1.152 quilos de maconha e 
59kg de cocaína. 

De acordo com o dele-
gado Bruno Germano, é de 
responsabilidade da DRE-
JP a investigação visando 
desmembrar organizações 
criminosas atuantes do trá-
fico de entorpecentes. A in-
vestigação desses grupos, 
hoje, vai além de retiradas 
das drogas de circulação, de 
armamentos utilizados e de 
bens (veículos, residências 
e valores).

Para o delegado é impor-
tante o apoio da população, 
por meio do Disque Denún-
cia – 197 para inibir a ação 
dos traficantes, que soma ao 
trabalho desenvolvido pelos 
“nossos investigadores que 
são realmente diferencia-

Drogas avaliadas em R$ 31 milhões
Os policiais da Delegacia de Re-

pressão ao Entorpecente de Campina 
Grande também realizaram um tra-
balhou considerado bastante positivo, 
durante o ano de 2020, no combate 
ao tráfico de droga e na descoberta de 
um laboratório clandestino de entor-
pecente. 

Com as ações na área da 2ª Supe-
rintendência de Polícia Civil da Paraíba 
os traficantes sofreram prejuízo de mais 
de R$ 30 milhões, sendo retirados 933 
quilos de cocaína (R$ 27,9 milhões) e 
660 quilos de maconha (R$3,3 milhões) 
das mãos do tráfico de drogas. 

No laboratório clandestino, loca-
lizado em Campina Grande, houve a 
prisão de uma mulher e apreensão de 
cerca de 50 quilos de drogas. 

Na área da 2ª Superintendência de 
Polícia Civil, que reúne 104 municípios a 
Polícia Civil realizou diversas operações 
que culminaram, no ano passado, no 
cumprimento de 528 mandados de pri-
são e 260 de busca e apreensão. Foram 
apreendidas 206 armas de fogo e de 
787 munições, além de 205 veículos.

A juíza Lilian Cananéa 
titular da 1ª Vara Mista da 
Comarca de Santa Rita  em 
parceira com o Ministério 
Público Estadual e Defen-
soria Pública vai coordenar, 
a partir de segunda-feira 
(11),  um esforço concentra-
do, no formato virtual, mui-
trão carcerário envolvendo 
165 processos de Execução 
Penal de detentos do Pre-
sídio de Catolé do Rocha, 
no Alto Sertão paraibano. 
O mutirão acontece até a 
sexta-feira (15).

“A expectativa em apre-
ciar todos os casos é a me-
lhor possível”, ressaltou a 
magistrada destacando o 
importante apoio do MP e 
da Defensoria. A juíza citou 
o fato da priorização, em 
meio às imposições da crise 
sanitária, da apreciação vir-
tual dos processos com réus 
presos, seguindo orienta-
ções do Conselho Nacional 
de Justiça e do Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

O policial penal Cris-
tiano Dutra enfatizou a im-
portância do mutirão no 
ambiente carcerário para o 
bom andamento das demais 
rotinas, tendo em vista a ne-
cessidade do recluso sentir-

se amparado pelo Judiciário. 
“A realização do esforço con-
centrado põe fim ao estigma 
da Justiça inerte, já que além 
das atividades exercidas dia-
riamente pelo TJPB, com o 
mutirão carcerário virtual, 
mesmo diante das dificulda-
des impostas pela pandemia 
da Covid-19, a assistência 
jurídica e o andamento das 
execuções permaneceram 
em pleno funcionamento, ou 
mais eficientes”, salientou.

Cristiano enalteceu a 
iniciativa da magistrada com 
mais um mutirão carcerário. 
“Não poupou esforços, diu-
turnamente, em colaborar 
com as atividades junto à 
unidade prisional”, ressal-
tou, destacando, também, o 
trabalho dos demais magis-
trados da comarca e dos re-
presentantes do Ministério 
Público, Defensoria Pública 
e serventuários. 

Juíza vai coordenar 
mutirão carcerário

Fotos: Divulgação

Irregularidade

Veículos são apreendidos 
com galões de gasolina

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) flagrou na 
noite da última quarta-feira 
(6), três veículos de passeio 
que estavam sendo utiliza-
dos para furto e transpor-
te ilegal de combustível. A 
ação ocorreu próximo ao 
Porto de Cabedelo, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. 

A equipe policial rea-
lizava fiscalização no km 0, 
da BR-230, na zona urbana 
de Cabedelo quando foi in-
formada sobre o furto de 
combustíveis a caminhões 
estacionados próximo ao 
porto. Ao chegarem no local, 
os policiais se depararam 

com três veículos de pas-
seio, dois VW Gol e um GM 
Classic, que estavam com ga-
lões cheios de combustível. 

Os policiais rodoviá-
rios realizaram diligências 
na área  na tentativa de 
localizar os responsáveis, 
porém, não obteve êxito. 
Ficou constatado que o 
combustível estava sendo 
retirado de um caminhão 
e uma carreta tipo tanque, 
estacionados próximos 
aos veículos de passeio. Os 
dois caminhões estavam 
com as válvulas e tampas 
abertas, os lacres violados 
e respingos de combustível 
no entorno. Também havia 

galões vazios e mangueiras 
próximas ao local. Os res-
ponsáveis pelos caminhões 
não foram encontrados. 

Os três veículos de pas-
seio, bem como todo o ma-
terial encontrado no local 
foram retidos e encaminha-
dos à Polícia Civil.

De acordo com o Nú-
cleo de Comunicação da Po-
lícia Rodoviária, na Paraíba, 
esta não foi a primeira vez 
que houve o flagrante de 
furto de combustíveis pró-
ximo ao Porto de Cabedelo, 
no local onde caminhões 
tanques são abastecidos 
com os produtos que são 
distribuídos em postos.

Foto: PRF

O mutirão carcerário 
vai acontecer no 

formato virtual na 
Comarca de Catolé 

do Rocha

Uma guarnição da 
Polícia Militar apreen-
deu um adolescentes de 
idade não revelada e o 
companheiro da mulher 
morta na manhã dessa 
sexta-feira (8), em João 
Pessoa.

Segundo o tenente-
coronel Marcos Barros, 
o companheiro de Lilian 
Bastos, de 36 anos, foi 
levado para a Central de 
flagrante por haver fortes 
indícios de sua participa-
ção no assassinato.

A mulher foi encon-
trada agonizando numa 
casa abandonada na rua 
Joaquim Francisco Alves, 
em Mangabeira II, na 
capital. No local, o com-
panheiro da vítima disse 
para os policiais que ela 
estava  em situação de 
rua junto com ele. 

Segundo o capitão 
Claudeberg Santos, a mu-
lher apresentava sinais 
de violência, pois ela teria 
sido agredida a pauladas 
e pedradas. A constata-
ção do óbito foi feita pelo 
médico Lucas Brito, do 
Samu.

Mulher é 
morta a 
pauladas 
na capital

Os galões cheios de 
combustível estavam 

armazenados no 
interior dos veículos
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Procedimentos estavam suspensos devido à pandemia da covid-19; cerca de seis mil operações deixaram de ser realizadas

Saúde vai retomar cirurgias 
eletivas este mês na capital

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

As cirurgias eletivas sus-
pensas devido a pandemia do 
novo coronavírus serão retoma-
das na cidade de João Pessoa. De 
acordo com a Secretaria Munici-
pal de Saúde da capital (SMS-JP), 
as primeiras unidades serão o 
Complexo Hospitalar de Man-
gabeira Governador Tarcísio de 
Miranda Burity (Ortotrauma) e 
o Hospital Geral Santa Isabel, no 
Tambiá, que ainda em janeiro 
voltarão a atender mais de duas 
mil pessoas que atualmente 
aguardam estes procedimentos. 

Conforme o secretário de 
Saúde de João Pessoa, Fábio 
Rocha, este reagendamento 
tem o objetivo de reduzir a de-
manda das cirurgias eletivas 
paralisadas devido a covid-19. 
Ao todo, são mais de seis mil 
procedimentos que não foram 
realizados. “As cirurgias serão 
retomadas em no máximo oito a 
dez dias e se tudo ajudar, até an-
tes nós reiniciaremos”, explicou.

Segundo o gestor, elas se-
rão planejadas para atender, pri-
meiramente, as necessidades 
mais graves para, depois, fazer 
as menos complexas. “Vamos 
olhar o rol das pessoas que pre-
cisam de cirurgias oncológicas 
e depois gradativamente vamos 
atingir todas”, acrescentou.

Fábio Rocha adiantou ain-
da que em breve será realizado 
um mutirão no Santa Isabel e no 
Trauminha para atender todos 
os pacientes. “Vamos procurar 
a rede credenciada para tentar 
acelerar esse processo, tendo 
em vista que a saúde não pode 
ficar esperando. Precisamos de 
respostas e sentir a população re-
cebendo qualidade de vida, pre-
venção e tratamento”, pontuou.

Além destas primeiras uni-
dades, os demais hospitais da 
rede pública municipal serão 
incluídos tanto de acordo com 

as suas necessidades quanto em 
relação às questões logísticas e 
financeiras, inclusive do próprio 
mutirão. O secretário informou 
que estas ações visam não acu-
mular e principalmente tentar 
normalizar as filas, em especial a 
“Fila do Osso” (ortopedia) e a fila 
da cirurgia geral com quase cinco 
mil procedimentos a serem feitos. 

No último dia 6, o governa-
dor da Paraíba João Azevêdo, e o 
prefeito da capital, Cícero Luce-
na, firmaram  uma parceria para 
a implantação do “Opera João 

Pessoa”, programa que, em con-
junto com o “Opera Paraíba”  tem 
o objetivo de acabar com a fila 
de cirurgias eletivas na cidade. 

Tal iniciativa ocorreu após 
a visita do prefeito ao Santa Isa-
bel e o Ortotrauma, na terça-feira 
(5). Na ocasião, Cícero Lucena 
informou que para realizar as 
cirurgias, as duas unidades de 
saúde terão salas específicas 
para esse atendimento.

“As ações em relação a esses 
procedimentos são para tentar 
voltar ao normal mesmo ainda 

dentro da pandemia e começar 
esse trabalho mesmo antes das 
vacinas. Uma coisa é a pandemia, 
outra coisa é a gente transformar 
toda a saúde em um processo 
de pandemia de má qualidade, 
o que não queremos”, declarou 
Fábio Rocha.

Fila de transplantes
De acordo com o secretá-

rio, outra preocupação é a fila 
do transplante, questão que 
pode ser resolvida por meio do 
convênio firmado na quinta-

feira entre a Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP) e 
a Cooperativa Médica Unimed 
João Pessoa (Unimed-JP). 

O objetivo da parceria é 
oferecer à população atendida 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) de João Pessoa o ser-
viço gratuito de transplante 
de fígado e rins utilizando a 
estrutura do Hospital Alberto 
Urquiza Wanderley. O contra-
to foi assinado pelo prefeito 
e o presidente da Unimed-JP, 
Gualter Ramalho e tem o valor 

de R$ 8,5 milhões.
“Em relação à fila do trans-

plante tivemos o cuidado de 
buscar uma nova parceria com 
o sistema Unimed e vamos rei-
niciar lá todo o processo de re-
alização de transplante. Quanto 
mais entidades envolvidas, mais 
oportunidades teremos de ace-
lerar essa fila. Chegou a hora de 
buscar a melhor relação custo
-benefício  e dar uma resposta 
para os nossos moradores de 
João Pessoa”, finalizou o repre-
sentante da SMS-JP.

Foto: Arquivo

Hospital Geral Santa Isabel é um dos que retomarão as cirurgias eletivas; unidade também deverá fazer um mutirão em breve para tentar zerar a fila de espera de pacientes

Política da Petrobras

Reajuste de preço do gás de cozinha passa a valer hoje
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

 
O reajuste de 6% no 

preço do gás de cozinha 
autorizado pela Petrobras 
no dia 6 está preocupando 
o consumidor. O percen-
tual, que começa a valer 
a partir de hoje, vai pe-
sar nas despesas do mês, 
principalmente para quem 
usa mais de um botijão no 
período de um mês. Esta é 
a segunda alta em pouco 
mais de 30 dias, já que em 
dezembro houve aumento 
de 5%. 

Com o acréscimo, o 
preço do botijão de GLP 
de 13 quilos passa de uma 
média de preço de R$ 80 
para quase R$ 85. Em 2020, 
foram 10 reajustes, sendo 
9 da Petrobras e um da 
distribuidora, totalizando 
48,2%, segundo o Sindicato 
dos Revendedores de Gás 
do Estado da Paraíba (Sin-
regas-Pb). 

“ E s s e s  a u m e n t o s 
pesam muito no bolso. 
Aqui em casa, gastamos 
dois botijões por mês”, 

declarou a dona de casa 
Maria Elizabete Moura. 
Para a funcionária pública 
Adriana Monteiro, o jei-
to é tentar economizar ao 
máximo. “Antes, a gente 
fazia bolo com frequên-
cia, usávamos bastante o 
forno, mas agora estamos 
fazendo de tudo para gas-
tar menos. Cortamos os 
bolos, usamos mais a pa-
nela de pressão”, contou.

Para quem atua no 
ramo da alimentação, os 
reajustes trazem prejuí-
zos e, para não ter tanta 
perda, o caminho é re-
passar para o cliente. No 
quiosque onde o garçom 
Jobson da Silva trabalha, 
na orla de João Pessoa, 
são utilizados de 5 a 6 
botijões por mês. “Paga-
mos R$ 80 pelo botijão e 
esse aumento vai pesar 
muito. Todo dia temos 
que cozinhar e agora, que 
estamos no verão, férias, 
muito turista, a tendência 
é usar mais. E quando tem 
aumento do gás, reflete 
também nos valores do 
cardápio”, avisou.

A revendedora Nilda 
Souto Fonseca destacou 
que ocorreram aumen-
tos sucessivos durante o 
ano passado e que seja da 
mesma forma em 2021. 
“O último reajuste foi em 
dezembro, há um mês. A 
gente ainda não aumen-
tou, estamos cobrando 
R$ 80, mas quando tem 
alteração no preço da 
refinaria, com certeza, 
altera aqui também”, co-
mentou.  Para Rejane Pi-
res, proprietária de outra 
revenda, a expectativa é 
que a partir de hoje (sába-
do) ocorra um acréscimo. 
“Estou vendendo o botijão 
a R$ 75, mas deve aumen-
tar se houver mudança no 
distribuidor”.

O que levou ao reajuste
“O aumento de preço 

está associado à mesma 
política da Petrobras de 
que o preço está atrela-
do à moeda americana. O 
dólar aumentou, repassa 
para o consumidor. En-
quanto essa política es-
tiver atrelada ao dólar, 

isso vai acontecer a me-
nos que o governo mude 
a forma de cálculo. Se 
não, tanto gás de cozinha 
como combustível, subiu 
lá a gente paga a conta 
aqui”, explicou o presi-
dente do Sindicato dos 
Revendedores de Gás do 
Estado da Paraíba (Sinre-
gas-Pb), Marcos Antonio 
Bezerra. 

Ele observou que o 
botijão sai por R$ 35.98 
da Petrobras para a dis-
tribuidora que acrescen-
ta impostos, encargos, 
transporte, frete e o custo 
de embalar os botijões. 
“Quando soma todo o 
operacional chega a esse 
patamar”, constatou.

O reajuste é de 6% e 
o acréscimo no valor do 
botijão, conforme escla-
receu o presidente do Sin-
regas-Pb, vai depender do 
preço que vem sendo pra-
ticado. Onde estava sendo 
cobrado R$ 80, vai passar 
para R$ 85. Ele lembrou 
que o último reajuste foi 
efetivado no dia 7 de de-
zembro. Somente no ano passado foram 10 aumentos de preços do gás de cozinha

Foto: Evandro Pereira
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De modo virtual, edição reúne 250 artesãos paraibanos e faz homenagem aos trabalhos em fuxico e patchwork
O governador João Aze-

vêdo abriu, ontem, o 32° 
Salão do Artesanato Pa-
raibano que, por conta da 
pandemia do coronavírus, 
terá edição digital. A aber-
tura do evento ocorreu no 
Espaço Cultural José Lins 
do Rêgo, em João Pessoa, e 
foi transmitido pelas redes 
sociais do Governo do Esta-
do. Participaram ainda da 
solenidade a presidente de 
Honra do Programa do Ar-
tesanato da Paraíba (PAP), 
Ana Maria Lins, a gestora 
do PAP, Mariel-
za Rodriguez, o 
diretor-técnico 
do Sebrae, Luiz 
Alberto Amo-
rim, e a artesã e 
diretora do Fó-
rum Estadual 
do Artesanato, 
Rosângela da 
Rocha Pedro. 

 O Salão do 
Artesanato Pa-
raibano adotou 
o formato digi-
tal e, por meio 
de uma parceria 
entre o Gover-
no do Estado e 
o Sebrae, foi de-
senvolvida uma 
plataforma de marketplace. 
No site www.salaodoarte-
sanatoparaibano.com.br  o 
cliente na Paraíba ou em 
qualquer parte do mundo 
terá acesso ao melhor do 
artesanato produzido no 
estado. O evento tem como 
tema “Retalhos que conec-
tam vidas”, homenagem ao 
fuxico e ao patchwork, com 
realização até o dia 7 de 
março. 

 Na live de abertura, 
o governador João Azevê-

do iniciou o seu discurso 
parabenizando a artesã 
Rosângela da Rocha, que 
confeccionou uma colcha de 
retalhos para homenagear 
os profissionais de saúde 
na luta contra a pandemia. 
“Nesta peça que aqui está, 
Rosângela conseguiu fazer 
com que entendêssemos 
que a pandemia, com um 
número enorme de infor-
mações constantes que re-
cebemos todos os dias, que 
cada número daquele é uma 
vida, que cada número da-

quele tem uma 
p e s s o a ,  t e m 
uma família que 
está sofrendo as 
consequências 
dessa doença 
tão grave”, afir-
mou.

 Em segui-
da, o governa-
dor falou da ex-
pectativa para o 
Salão do Artesa-
nato. “Desde o 
início de nossa 
gestão, fizemos 
questão de fa-
zer o melhor 
possível  pelo 
Salão do Arte-
sanato. Fizemos 
um grande Sa-

lão em Campina Grande - 
talvez o maior que Campina 
Grande tenha presenciado 
-, depois tivemos a oportu-
nidade de levar para a orla 
o Salão, em janeiro do ano 
passado, que foi extraordi-
nário com mais de 80 mil 
peças vendidas, mais de R$ 
1,7 milhão de negócios ge-
rados. Qual é a importância 
dessa experiência? É que 
estamos abrindo uma loja 
para o mundo, e pretende-
mos permanecer com essa 

Salão do Artesanato é aberto 
e segue até dia 7 de março

loja durante todo o tempo 
em função dos resultados 
que serão extremamente 
positivos”,  ressaltou.

 Em sua mensagem, a 
primeira-dama do Estado 
e presidente de Honra do 
Programa do Artesanato, 
Ana Maria Lins, agradeceu 
a parceria entre o Sebrae e 
o Governo do Estado. “Esta 
edição tem um grande sim-
bolismo para nós, porque 
representa a superação de 
obstáculos, a garra do nosso 
povo e a certeza de que, jun-

tos, podemos ir mais longe. 
Chegamos até aqui graças 
à determinação de nossos 
artesãos e artesãs, que nos 
encorajam de prosseguir 
nesse trabalho, elevando a 
nossa cultura e fortalecendo 
a economia do nosso esta-
do. Vocês são a maior razão 
desse evento, que não pode-
ria deixar de ser realizado”, 
acrescentou.

 A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, destacou 
a inovação do evento nesta 
edição. “Hoje estamos en-

tregando uma loja onde o 
artesão confeccionou a sua 
loja, com informação, com 
consultoria. É uma vitória 
muito grande, e esperamos 
gerar cidadania para o arte-
são e inclusão digital”, disse.

Já o diretor-técnico do 
Sebrae, Luiz Alberto Amo-
rim, ressaltou o avanço da 
Paraíba na realização de 
eventos digitais. “A gente 
imaginava que a Paraíba es-
tava lá atrás, e na verdade foi 
a Paraíba que abriu as por-
tas para os eventos digitais. 

Chegamos, hoje, ao Salão do 
Artesanato, um momento de 
muita aprendizagem para os 
artesãos”, comentou. 

 Representando o seg-
mento, a artesã e diretora do 
Fórum Estadual do Artesana-
to, Rosângela da Rocha Pedro, 
mais conhecida como Rosa 
Flor, falou do momento vivido 
pela categoria. “É uma emoção 
muito grande fazer parte des-
se momento, completamente 
novo. Estamos encarando esse 
desafio junto com o Governo 
do Estado e o Sebrae”, disse.

Versão on-line promove vendas para além da Paraíba
Por conta da pandemia, o Salão do Artesanato 

Paraibano, que já foi incorporado ao calendário de 
eventos da Paraíba, teve de se adaptar. Assim, a 32ª 
edição do evento será totalmente digital. Para isso, 
a parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae 
foi essencial na elaboração de uma plataforma de 
marketplace.

Pelo site www.salaodoartesanatoparaibano.
com.br  clientes de todo o mundo terão à disposição 
de um click ou do toque toda a riqueza do artesa-
nato paraibano, em suas mais diversas topologias: 
metal, madeira, brinquedos populares, fuxico e 
patchwork, estas duas últimas homenageadas desta 

edição, que tem como tema “Retalhos que conectam 
vidas”.

Ana Holanda é uma das 13 artesãs homena-
geadas. Participar da edição on-line do evento traz 
boas expectativas. “Eu sempre participei dos salões 
presenciais, e para mim esta edição tem sido uma 
novidade. Este Salão vai ser um diferencial. A gen-
te apresentava os nossos produtos só na Paraíba. 
Agora, vamos apresentar para o mundo”.

A artesã Janaína de Souza Silva também divide 
as mesmas expectativas que Ana Holanda. “O senti-
mento é de gratidão. Quero agradecer ao Governo 
do Estado, ao Sebrae que sempre esteve disposto 

para tirar nossas dúvidas. Tenho certeza de que já 
deu tudo certo”, comemorou.

 
Homenageadas
As artesãs homenageadas nesta edição são: 

Rosângela da Rocha Pedro (Rosa Flor do Patchwork), 
Mariland Filgueira de Araújo, Janaína de Souza Sil-
va, Odaísa Aires da Silva, Creosvalda Silva Araújo, 
Maria Alves dos Santos, Ana Maria de Holanda Silva, 
Ana Maria Trigueiro Beserra, Maria do Socorro Cos-
ta, Honorina Cabral Figueiredo de Andrade, Elenilza 
França de Souza, Maria do Socorro dos Santos Leite 
e Izilda Firmina Pereira.

Uma equipe da Rede 
Estadual de Ensino já co-
meçou a se preparar para 
viabilizar a organização 
e aplicação das provas do 
Exame Nacional para Cer-
tificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Enc-
ceja) em todo o estado, que 
acontecerão no dia 25 de 
abril de 2021. As inscri-
ções para a edição 2020 
do exame serão abertas 
na próxima segunda-feira 
(11) pelo Instituto Nacio-

nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Tei-
xeira (Inep) e poderão ser 
feitas de forma gratuita até 
o dia 22 de janeiro de 2021 
pelo site http://enccejana-
cional.inep.gov.br.

Na Paraíba, as pro-
vas serão aplicadas em 
46 escolas distribuídas 
nas cidades de João Pes-
soa, Campina Grande, Ca-
jazeiras, Patos e Sousa. 
O Encceja é voltado para 
jovens e adultos que não 

concluíram seus estudos 
na idade apropriada e de-
sejam obter o certificado 
de Ensino Fundamental ou 
médio. Para o Ensino Fun-
damental é preciso ter, no 
mínimo, 15 anos comple-
tos na data de realização 
do exame. Para o Ensino 
Médio, no mínimo 18 anos 
completos.

O exame é composto 
por quatro provas objeti-
vas por nível de ensino e 
uma redação. Cada prova 

tem 30 questões de múl-
tipla escolha. No Ensino 
Fundamental as áreas de 
conhecimento avaliadas 
são: Ciências Naturais; 
Matemática; Língua Portu-
guesa, Língua Estrangeira 
Moderna, Artes, Educação 
Física e Redação; e História 
e Geografia. Já no Ensino 
Médio as áreas são: Ciên-
cias da Natureza e suas 
Tecnologias; Matemática 
e suas Tecnologias; Lin-
guagens e Códigos e suas 

Tecnologias e Redação; e 
Ciências Humanas e suas 
Tecnologias.

Para se preparar o 
Inep oferece material de 
estudo gratuito para o En-
sino Fundamental e Mé-
dio no site http://portal.
inep.gov.br/web/guest/
educacao-basica/encceja/
outros-documentos.

 O local de prova do 
participante será informa-
do no Cartão de Confirma-
ção da Inscrição, que será 

disponibilizado no endere-
ço, em data a ser divulgada 
pelo Inep.

Inscrições para o Enceja se iniciam na segunda

O governador João Azevêdo e a presidente de honra do Programa do Artesanato da Paraíba, Ana Maria Lins, abriram oficialmente o Salão de Artesanato

Foto: José Marques

Para mais informações, acesse 
o edital do Encceja 2020 no QR 

Code acima

Estamos abrindo 
uma loja para o 

mundo, e 
pretendemos 

permanecer com 
essa loja durante 
todo o tempo em 

função dos 
resultados que serão 

extremamente 
positivos
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Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Disponibilizado a partir de hoje no canal da Funesc no YouTube, ‘Seco Estudo de Cavalos’ é o penúltimo episódio da minissérie

‘A Hora de Clarice’ apresenta 
as experimentações da dança

O penúltimo episódio 
de A Hora de Clarice vai ao 
ar na tarde deste sábado. A 
minissérie de seis episódios 
baseados em textos da escri-
tora foi elaborada durante a 
pandemia como alternativa 
de oferecer arte para a popu-
lação, devido à impossibilida-
de de apresentações com pú-
blico presencial. Seco Estudo 
de Cavalos estará disponível 
para assistir a partir das 17h, 
no canal oficial da Funesc 
no YouTube (/funescpbgov). 
Baseado no conto homôni-
mo que pode ser encontrado 
na obra Onde estivestes de 
noite, o episódio desta vez 
conta com direção de Ange-
la Navarro e atuação de Suzy 
Lopes, Itamira Barbosa, Leo 
Palma e Thaismary Ribeiro.

Angela Navarro, coorde-
nadora de Dança da Funesc, 
pela primeira vez dirigiu 
um espetáculo voltado para 
o audiovisual, apesar de já 
ter participado da produção 
em filmes do cineasta Tor-
quato Joel. “Na dança, há a 
linguagem de videodança, 
que é um trabalho criado es-
pecificamente para as telas, 
uma combinação do olhar 
do coreógrafo, direção e com 
quem filma, que pode ser a 
mesma pessoa, mas neste 
caso não foi”, explica a dan-
çarina e coreógrafa. A expe-
riência, nas palavras da dire-
tora, foi enriquecedora.

O texto traz, para Ange-
la, uma série de significados 
e uma grande simbologia. 
“Traz o cavalo como símbolo 
de diversas características 
humanas, toda a questão físi-
ca, a corporeidade do cavalo 
como símbolo de força, de 
desenvoltura, e as caracterís-
ticas humanas, os ideais hu-
manos”, analisa. “Conforme 
as imagens são exibidas, vai 
sendo construída a narrativa 

de forma cada vez mais forte. 
Nesse sentido, o recurso de 
vídeo é ótimo pois permite a 
montagem de diferentes for-
mas e a possibilidade da sim-
bologia se amplia”. 

Leo Palma, presente no 
elenco, destaca uma nova ex-
periência enquanto dançari-
no. “Foi um desafio. Quando 
a gente vai para uma área 
que não é nossa, a gente fica 
receoso, por mais que exista 
uma proximidade do teatro 
com a dança”, explica. “Mas 
Angela dirigiu muito bem, a 
gente se encontrou para re-
alização de laboratório e ex-
perimentação de movimen-
tos, fui compondo o que iria 
levar para a cena e ela partiu 
dos nossos movimentos”. 

O principal diferencial 
deste novo episódio traz a 
dança como protagonista. Leo 

analisa a linguagem corporal, 
presente nas partes anterio-
res a partir da fala e narrativa, 
como um universo simbólico 
que dialoga com a obra. “É 
uma simbologia que a gente 
traz em relação ao texto nar-
rado por Suzy”, ressalta. 

Seco Estudo de Cavalos 
é o episódio até o momento 
com maior elenco. Para Suzy 
Lopes, coordenadora de Tea-
tro da Funesc e integrante da 
equipe, foi uma experiência 
instigante para os envolvidos. 
“Há algum tempo eu percebo 
elementos de dança, teatro e 
música muito ligadas. As coor-
denações são segmentadas no 
sentido de um melhor direcio-
namento, mas, ao ler um tex-
to, eu me vejo cantando músi-
ca, ao interpretar eu também 
me vejo dançando. Trabalhar 
com Angela foi instigante por 

ser dirigida por alguém que 
pensa no corpo, no movimen-
to. Acho que foi a primeira vez 
que fui dirigida por alguém da 
dança interagindo na minha 
ação. Já trabalhei com coreó-
grafos, mas em outros contex-
tos”, destaca a atriz, que pro-
taginizou a estreia do projeto, 
Mulher Delírio, com direção de 
Tony Silva.

Angela Navarro analisa 
a minissérie como um fôle-
go criativo para a equipe de 
profissionais envolvidos em 
uma oportunidade de desen-
volvimento artístico, além de 
promover, para a Funesc, a 
posição de também ser reali-
zadora e não apenas curado-
ra e veiculadora de eventos. 
“Está sendo uma experiência 
muito bonita. Com A Hora 
de Clarice o processo foi to-
talmente diferente do que 

eu faço no formato ao vivo. 
Gravamos os atores separa-
damente para juntar apenas 
na montagem”.

Satisfeita com o resulta-
do exibido dos episódios an-
teriores, Suzy Lopes percebe 
uma receptividade positiva 
do público. “Recebo duran-
te o fim de semana inteiro 
os relatos sobre cada episó-
dio. As pessoas fotografam a 
tela e postam, me mandam 
mensagens. Está um ótimo 
retorno, amei que virei em-
baixadora de Clarice aqui em 
João Pessoa”, brinca a atriz. 
“As pessoas, ao verem qual-
quer material relacionado a 
Clarice, lembram de mim, me 
mandam o link de algo novo. 
Que mulher incrível”.

O projeto representa, 
como ressaltado por Suzy e 
Angela Navarro, um encer-

ramento de 2020 dentro das 
possibilidades da pandemia, 
como um ótimo resultado. “A 
Fundação conseguiu se rein-
ventar e dar conta de conti-
nuar com as atividades, na 
medida do possível, incenti-
vando e promovendo a cul-
tura. Fechamos o ano muito 
bem com A Hora de Clarice”, 
avalia Lopes.

Apesar de estar explorando a 
linguagem voltada para o audio-
visual pela primeira vez, Angela 
Navarro não apenas já conhecia 
o texto de Seco Estudo de Cavalos 
como já havia trabalhado com ele 
em outro espetáculo, anos atrás, 
quando ainda morava em Porto 
Alegre (RS). “É um texto que gosto 
muito, que tem muito a ver com 
as minhas experimentações. Na 
época eu estava começando a 
trabalhar com elásticos, largos, 
fortes e muito compridos, traba-
lhando as diversas possibilidades 
que eles ofereciam para o corpo. 
São movimentos meio contradi-
tórios mas que promovem algo 
bem solto em alguns momentos 
e bem denso em outros. Quando 
me deparei com o texto na época, 
vi que tinha tudo a ver. Foi apenas 
um trabalho experimental, mas 
que veio a público e foi muito 
interessante”, lembra. 

Ao perceber a minissérie pela 
Funesc, a diretora viu a oportuni-
dade de remontar o experimento 
no novo formato. “Uma experiên-
cia linda, com uma equipe muito 
boa de intérpretes e criadores”. 
Agora, ela percebe um maior 
amadurecimento em relação à 
profundidade de simbologias, 
mas o despertar da obra aconte-
ce com a mesma força. “O texto 
não envelheceu, é um estopim, 
uma chama que se manteve”, 
completa a artista.

Trazer a obra para as telas 
promove, para a coordenadora 
de Dança da Funesc, uma nova 
experiência, “fascinante”, em 
suas palavras. “Acho que esse 
momento de pandemia está 
trazendo muitas oportunidades 
e a necessidade de nos abrirmos 
em outras linguagens. Trouxe 
muito forte essa riqueza do re-
curso do audiovisual”. 

A intenção, tanto do primeiro 
formato como no episódio deste 
sábado, é trazer o mínimo possível 
de interferências musicais. “Se a 
música aparecer, será apenas como 
a pontuação de algum momento. A 

música não é a tônica do espetácu-
lo. O nome ‘seco estudo’ também 
remete a isso, que o texto seja bem 
audível para que não haja maiores 
distrações. A imagem e o texto são 
os elementos principais”, conclui.

Pandemia traz oportunidades de abertura para outras linguagens

Leo Palma (E) e Suzy Lopes (D) fazem parte do elenco junto com Itamira Barbosa e Thaismary Ribeiro

Fotos: Rafael Faria/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Foto: Rafael Faria/Divulgação

Baseado em um conto homônimo da obra 
‘Onde estivestes de noite’, o episódio desta 
vez conta com direção de Angela Navarro (no 
palco à direita da atriz Thaismary Ribeiro)

Música e tecnologia
Aplicativo brasileiro propõe facilitar a indústria através 
de inteligência artificial para alunos de música iniciantes, 
DJs e produtores musicais. Página 11
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É uma esplêndida manhã de sol neste primeiro 
domingo de 2021. Poucas nuvens no céu, quase todo 
azul, pouquíssimos veículos passando pela rua quase 
deserta, nem o roncar dos canos de escape das motos 
se ouve. Clima ideal para se ouvir uma boa música, ler 
mais uma crônica do livro de Drummond, Cadeira de 
balanço, que o filho, de Brasília, me manda pelo neto 
– como presente de Natal... ou simplesmente não fazer 
nada. E sim, deixar o pensamento solto, a voar e aí vem 
a grande dúvida: é hora de escrever? Mas, escrever 
sobre o quê?

Sobre os que insistem em descumprir as regras 
do isolamento social (tão cantadas e decantadas em 
2020!) e se dirigirem, aos bandos, para as praias? Ve-
lhos e jovens, crianças e cachorros são únicos viventes 
que, agora, atravessam a rua e, em bandos bem discipli-
nados, vão em direção ao mar de Manaíra. E seguem o 
seu caminho, sem sequer olhar para trás ou dar prio-
ridade às faixas de pedestres bem pintadas nas ruas 
que dão acesso à praia: afinal, se não tem carro na rua, 
porque se preocupar?

Eles devem saber o que estão fazendo, ao se arris-
carem em aglomerações, embora sadias, num banho de 

mar. E que tal, bater um frescobol antes de cair na água? 
Deixa as mulheres se bronzeando neste sol bendito e 
bem-vindo, espargindo vitamina D, de graça...

Mas, eu que pensava estar escrevendo sobre o que 
pensar, depois dos 80 anos, de repente quase me perdi ao 
descrever a manhã do domingo com personagens desco-
nhecidos e totalmente anônimos. É que eles parecem tão 
felizes e, daqui do meu terraço do décimo andar parece 
que até o cachorro fala e ri...

Basta, até porque, o meu intento era dizer da minha 
solidão, de alguma tristeza e – por que não? – até de um 
resto de alegria e prazer em continuar vivo, aos 82, sem 
nenhuma doença grave, e ainda, com a graça de Deus, de 
poder pensar com a minha cabeça e andar com os meus 
pés. E isso, para a minha vetusta idade, já significa alguma 
coisa, ou muita coisa!

De modo que, amigos (e raros) leitores, hoje, por 
enquanto é isso que consegui pensar nesta esplêndi-
da manhã de sol no primeiro domingo de um ano que, 
embora novo, está cercado de mistérios, de dúvidas e de 
incertezas, lamentáveis restos de um terrível 2020 – que 
serão assuntos da próxima semana.

É só esperar. E esperar com esperança, de preferência...

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | Colaborador

Museus a céu aberto são um luxo nem sempre aces-
sível a muitos de nós. Inhotim é um deles, uma maravilha 
em terras mineiras que proporciona momentos únicos a 
quem o visita. Arte e natureza se juntam para nos emo-
cionar. Inhotim é tão bacana que a França chama seu belo 
museu Château La Coste, de Inhotim da Provence. Tem 
horas em que nosso país nos dá orgulho.

Leio, com simpatia, sobre uma usina em Pernam-
buco que remodela e oferece seu espaço externo para 
possibilitar novas visões da arte. Pernambucanos e seus 
vizinhos não precisarão mais investir em viagens caras 
para viver a experiência de contemplar obras de arte, 
sob céu alheio. Lá, a artista plástica Juliana Notari usou 
um encosta, escavação, concreto, resina vermelha, téc-
nicas e uma equipe grande composta de expertise local, 
para deixar uma enorme vagina que, vista de longe e re-
fletida num lago, convida os espectadores a algum tipo 
de reflexão.

Criadora e criatura levantaram polêmicas, ganha-
ram insultos. Nas redes sociais, considerações e reprova-
ção de toda natureza. “Gastar tanto material numa obra 
de mau gosto”. “A quem ela quer provocar?!!”. Perguntas 
feitas por quem, frequentemente, gosta mais de um de-
bate no mundo virtual do que mesmo de arte. Se a obra 
não tratasse do que trata, possivelmente, nem se daria ao 
trabalho de vê-la.

A Diva da Juliana, é uma vagina. É compreensível que 
cause um impacto distinto do que suscitaria um objeto 
qualquer;  uma xícara, uma lágrima, uma graviola, um 
dente, um fígado, até mesmo um par de ovários. A Diva 
dá um sacolejo, de formas diferentes, em muitos de nós. 
Uns aproveitam e desfrutam do recado da artista, outros 
priorizam o incômodo e perdem a chance de ver a obra 
e aprender novas coisas. Desde sempre crenças, valores, 
moralismos, ideologias roubam a cena de obras de arte.

Por que tanto questionamento sobre a pertinência 
dessa obra? 

Por que ela provoca tanta reação enquanto os imen-
sos cilindros fálicos plantados, por exemplo, num ateliê, 
do mesmo estado (feitos por um prestigiado escultor 
conterrâneo) habitam jardins sem que ninguém se sinta 
incomodado com eles?

Por que, a esta altura dos tempos, uma represen-
tação artística de uma vagina levanta considerações de 
várias natureza e um pênis – há que observar que ele apa-
rece sempre ereto, em pé de guerra – conta com a com-
preensão de um tolerante público?

Não sou crítica de arte, não tenho conhecimento 
que me permita avaliar técnicas nem o valor de uma 
obra. Mas gosto quando um quadro, uma escultura, me 
leva a pensar sobre coisas que despertam emoções ou 
desejo de aprender. 

A Vênus de Milo, a quem conhecia só pelas fotos dos 
livros de história, ganhou minha atenção não pelos seus 
peitos, ou falta dos braços, mas pela sua origem. Ela me 
apresentou a história da sua terra. Saber da Grécia deu 
mais brilho à minha vida. 

Idem com o David de Michelângelo. O contraste entre 
seus cinco metros de altura e a pequenez do seu pênis me 
levaram a pensar em mais coisas além da óbvia caricatu-
ra sobre como os homens veem a si mesmos. A escultura 
me apresentou à Renascença, à história bíblica de um rei 
importante para um povo e à gratificante humildade de 
reconhecer o trabalho de um gênio. 

Tampouco, sou militante feminista. Sou uma mulher 
criada por outra que lhe fez entender que nem todas nós 
temos a possibilidade de não ser discriminadas e, por isso, 
temos a obrigação de apoiar a quem se sente prejudicada 
no desigual jogo da vida, onde o gênero dá a vantagem de 
uma cabeça aos homens, como nas corridas de cavalo.  O 
feminismo é mais um tema que merece ser entendido an-
tes de julgado. Aos que detestam as feministas, convido a 
focar nas ideias e esquecer as pessoas.

É inquietante notar que muitos deixam de lado a boa 
nova que é o Nordeste ter mais um museu e focam no des-
conforto causado pela ousadia de uma vagina que decide 
tomar um “deforete” a céu aberto.

A ‘Diva’
pernambucana

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta

O que pensar depois dos 80?

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador

Cultura popular

Edição: xxxxxxxxxxxxxx      Editoração: xxxxxxxxxxxxxx10  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2021

Colunista colaboradora

Obra a céu aberto ‘Diva’, de autoria da artista plástica Juliana Notari

Foto: Divulgação

Francisco Antônio Moreira (Chico 
Antônio) nasceu numa comunidade 
por nome de Corte, município de Pedro 
Velho, Estado do Rio Grande do Norte, 
no dia de 20 setembro de 1904.

É sabido que, desde criança, 
mostrou inclinação pela música, para o 
canto e particularmente para os cocos 
de emboladas, gênero musical em voga 
na época em todo o Nordeste.

O pai de Chico Antônio mesmo 
sendo um homem simples, agricultor 
e trabalhador da roça, não tinha na 
família precedentes de manifestações 
artísticas, mas, mesmo assim, procurou 
desde cedo colocar o filho na escola 
para assegurar-lhe o futuro.

Chico Antônio, porém, não se 
acostumou com aquele ambiente de 
letras e algarismos, não obstante ser 
um menino inteligente, aprendendo 
facilmente as coisas. Aquela não era a 
sua vocação. Por isso, depois de ficar 
durante seis anos contra o destino que 
o pai queria lhe impor, confessou-lhe 
certo dia o seu grande desejo: cantar 
cocos. O pai, como era de se esperar, 
reagiu ferozmente aos propósitos do 
filho, preferindo-o vê-lo apenas agricul-
tor, já que não conseguia despertar-lhe 
o interesse pelo estudo.

Trabalhando na enxada no sítio 
do pai, o menino Chico Antônio não 
perdia oportunidade para ver as gran-
des pelejas tão famosas no seu tempo 
entre os conhecidos emboladores de 
coco, que, no período do verão, nada-
vam por toda região e sonhava com 
o dia em que pudesse também, ele 
próprio, participar daqueles desafios 
que haviam de lhe trazer uma certa 
fama que ele jamais sonhara.

O primeiro adversário de Chico 
Antônio foi Zé Fulô, negro do Brejo 
paraibano; Chico Antônio ainda era me-
nino, muito novo. É a primeira vítima 
do seu talento.

Muitos outros emboladores 
cruzaram o caminho de Chico Antô-
nio, desafiantes ou desafiados, mas 
sempre vencidos pelo seu maravilho-
so jeito de cantar, até que em 1929, 
atendendo a um convite de Antônio 
Bento de Araújo Lima, Chico Antônio 
chegava no Engenho Bom Jardim, 
município de Goianinha.

No engenho, deu-se o encontro de 
Chico Antônio com Mário de Andrade. 
Era o maior representante da Semana 
de Arte Moderna, que foi realizada em 
São Paulo, em 1922, e, já era um escri-
tor consagrado à época de sua viagem 
ao Rio Grande do Norte, pela qual veio 
ao estado sendo convidado de Câmara 
Cascudo, a fim de estudar a cultura 
popular do local. 

O encontro de Mário de Andrade com 
Antônio foi decisivo para a vida do poeta 
cantador de coco. O estudioso paulista 
ficou realmente perplexo diante do encan-
tamento que lhe despertou a arte de Chico 
Antônio. “Estou divinizado por uma das 
comoções mais formidáveis da minha vida”, 
disse. “A encantação do coqueiro é um fato 
e seu prestígio na zona, imenso. Se cantar a 
noite inteira, noite inteira os trabalhadores 
ficam assim, circo de gente suada sentada, 
acocorada em torno de Chico Antônio 
uirapuru, sem poder partir.”

Chico Antônio morreu no mês de 
outubro de 1993, praticamente esquecido 
no seu estado, embora estudado e lembra-
do em outros estados e países da Europa, 
tendo uma estátua numa praça da cidade 
de Toulouse, na França. Reproduzimos um 
trecho do ‘Coco do Boi Tungão’:

Ai, li-li-ô, Boi Tungão,
Boi do Maiorá.
Bunito não era o boi,
Como era o aboiá.
Eu chamava e ele vinha
Pra purteira do currá.

Eu estava em casa,
Deitado no quente,
Eu tava bebo de aguardente,
Quando eu vi chamá.

Saí pra fora,
Meu amigo e camarada,
Era uma nega marvada,
Que vei me buscá.

Adonde tinha
A nega Messalina,
Também tinha Bernadina
E: “Chico Antônio, vá”.

Chico Antônio e
o ‘Coco do Boi Tungão’

Foto: Arquivo A União

Desde criança, Antônio mostrou inclinação pela música

Foto: Divulgação

Detalhe da capa de ‘Cadeira de balanço’ 
(1966), o terceiro volume de crônicas de 
Carlos Drummond de Andrade



Cultura

Já é possível separar trilhas de ins-
trumentos e vocais de um arquivo em 
áudio com facilidade graças ao Moises, 
plataforma cuja versão em aplicativo foi 
lançada em dezembro. Ela permite inse-
rir um arquivo de áudio, no qual a inteli-
gência artificial masteriza o material em 
músicas em alta qualidade. O aplicativo 
para smartphones conta com inúmeros 
recursos que se encontram na versão gra-
tuita, ou, caso o cliente prefira, na versão 
integral paga que também dá direito ao 
acesso completo pelo site. Com auxílio do 
Moises, a separação de elementos musi-
cais gera novos arquivos que podem ser 
utilizados em casas de show, covers, apre-
sentações e karaokês, por exemplo. 

O desenvolvedor pernambucano 
Geraldo Ramos é quem está por trás da 
iniciativa. Desde os 15 anos trabalhando 
com tecnologia, ele chegou a abrir uma 
empresa na capital paraibana voltada 
para a hospedagem de sites, onde chegou 
a morar por alguns anos. Atualmente ele 
mora em Utah (EUA), mas já habitou em 
diversas cidades estadunidenses desde 
que se mudou para o país em 2012.

O Moises nasceu como algo des-
pretensioso, mas acabou ganhando no-
vas proporções até se tornar a empresa 
atual, contando com 13 pessoas na equi-
pe. O projeto nasceu através do algorit-
mo de código aberto desenvolvido pelos 
pesquisadores do Deezer, plataforma de 
streaming, que permite separar as tri-
lhas de instrumentos na música. “Ini-
ciamos com esse algoritmo e fizemos o 
lançamento do site onde a pessoa entra-
va, inseria o arquivo e a gente retornava 
com os elementos separados. Começou 
a crescer e atualmente temos alguns 
produtores do Brasil em contato”, deta-
lha Geraldo Ramos.

Um dos produtores aos quais o de-
senvolvedor se refere é Kassin, que já 
trabalhou com Los Hermanos, Adriana 
Calcanhotto, Gal Costa e outros grandes 
da música brasileira. Um destaque dos 
trabalhos de Kassin realizados através 
do Moises se refere ao EP Baile de Más-
caras, da cantora e compositora Luana 
Carvalho, no qual há um dueto póstumo 
da artista com a mãe, Beth Carvalho. Nas 
palavras de Luana para o Scream&Yell, 
em julho de 2020: “ficou, sem dúvida, a 
faixa mais afetiva do disco, muita emo-
ção, de onde eu vim para onde vou”. 

Mas a ideia é ir além dos profissio-
nais da música e democratizar o acesso 
das ferramentas para entusiastas, pro-
fessores e estudantes da área. “Antes o 
acesso a essas ferramentas era muito li-
mitado. Agora as pessoas podem estudar 
uma determinada música de forma mais 
eficiente. Temos um público bem vasto 
que inclui produtores profissionais e todo 
o grupo mais amador”, explica. Atualmen-
te há usuários acessando em mais de 200 
países, sendo o Brasil o maior público. 

De acordo com Ramos, o acesso pelo 
aplicativo é intuitivo. “A pessoa pode en-
viar qualquer música que tenha dispo-
nível e o aplicativo vai separar as pistas. 
Assim que terminar o processo é possí-
vel reduzir a velocidade, baixar ou subir 
o tom, isolar um instrumento. Há a pos-
sibilidade de decupagem automática de 

acordes e também pode ser explorado o 
metrônomo inteligente: o Moises é o úni-
co aplicativo que consegue fazer isso de 
forma automática”. 

Através da Internet, caso tenha in-
teresse, o usuário pode ter acesso a fun-
cionalidades destinadas ao público mais 
profissional. “O aplicativo tem mais fun-
ções práticas, para o momento. Na web 
há outras funções, como a masterização”, 
destaca o desenvolvedor. Caso haja in-
teresse em explorar todas as funções da 
plataforma, é possível realizar a assinatu-
ra e acessá-la também pelo site através do 
mesmo cadastro.

O Moises pode ser adquirido pelo Goo-
gle Play ou pela App Store. Também pode 
ser acessado através do endereço www.
moises.ai e pode ser consultado através da 
página no Instagram (@moises.ai).

Tecnologia

Novo aplicativo facilita 
a produção musical

Fotos: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br Vovô tinha lá seus 16 anos e já era dono de si e do 

mundo que conquistava. “Tudo que a gente vive é para 
nos ensinar, meu filho”, frase repetida com o orgulho de 
quem viveu intensamente seus quase noventa e cinco 
anos. Sendo o mais novo de uns vinte irmãos, demorou 
um pouco a sair, mas quando o mundo virou seu destino, 
pisou firme nele e o corolário disso tudo era percebido 
em apenas alguns minutos de prosa, em alguns de seus 
gestos, velho experiente e sabido.

Eu admirava muito o seu semblante, aqueles om-
bros curvados denunciara uma vida inteira de trabalho, 
de suor e dedicação na criação de filhos e netos. O cha-
péu de massa, a camisa e calça social, a elegância matuta 
do Mundo-Sertão era por ele cultivada. Sua experiência 
exalada no respirar contagiava aqueles mais sensíveis. 
Aquele andar lento, com o apoio de uma bengala era um 
tanto quanto enigmático. Sua prosa era o canto da sereia 
que nos levava para um mundo distante, bonito, bebendo 
o néctar de nossas raízes.

Não havia um momento sequer que não aprendês-
semos algo, era “encostar” nele e lá vinha mais uma 
história preciosamente rica de informações históricas 
e antropológicas. Bastava saber perguntar e do gesto 
terno e sóbrio fluía um rio de conhecimento sobre todas 
as coisas do mundo. Agora o que sempre o empolgou foi 
contar sobre seu território ancestral, a antiga fazenda 
Mumbuca e os arredores entre os municípios de Puxi-
nanã e Pocinhos, a vida brava na zona rural entre a agri-
cultura e as caçadas, entre os passeios nas serras e os 
banhos de barreiro na invernada. A Serra do Maracajá 
parecia mais ser um mundo encantado, onde as pedras 
dançavam e o assobio da comadre florzinha encantava 
os bichos nas locas, livrando-os dos caçadores. Lugar de 
abrigos rochosos que escondeu caboclos antigos e can-
gaceiros. E sobre o famoso Lampião é uma página a par-
te, falou com emoção ter visto, certa vez, a cangaceirada 
passar no terreiro de sua casa rumo ao Sertão, não sem 
antes beber quase toda a água do pote.

Das inúmeras histórias que me contou, uma 
muito divertida é sobre caçada: “Miguelzim, irmão 
mais velho que eu, me ensinou a fazer fôjo e todo tipo 
de armadilha”.

Dizia Vovô que os bichos tinham uma rota pré-esta-
belecida, era analisar os rastros, ver o caminho e fazer a 
melhor escolha. Agora a caçada que ele gostava era com 
uma pareia de cachorros, e não eram os perdigueiros 
dito por Luiz Gonzaga em uma canção, cão de quem ti-
nha posse, eram vira-latas, um caramelo e outro preto, 
não tinha cachorro mais servidor do que aqueles. Muito 
inteligentes, eram ótimos companheiros de caça. Nessa 
toada, Vovô se viciou e passou a caçar quase todo dia: “de 
noite no mato e logo cedo lá na baixa da égua! Era mui-
to bom caçar. Meu pai e meu tio falavam para não caçar 
todo dia, que a resposta da mata vinha, era ruindade ma-
tar bicho todo dia. Eu nem ligava praquilo, era como um 
esporte, tinha medo de nada. Mas veja só, um moleque de 
dezesseis anos achando que é dono do mundo...” E assim 
os dias se passaram.

Era uma sexta-feira, dia que não se caçava de jeito 
nenhum naquela região por medo das coisas do mato, a 
caipora, a comadre florzinha e sua mãe viu quando co-
meçou a arrumar o bornal e disse: “Zé Severino, não vá 
não, abra do olho!”. Danado é que a mãe dizendo que não 
vá é mesmo que rogar uma praga, acontece de tudo e ela 
tinha sempre razão. Pois bem, ele foi.

“Meu filho, nesse dia tomei um caminho diferen-
te, subi a serra beirando uma cerca que dava para um 
partido de milho, logo lá na frente me assusto com uma 
coruja que estava no mourão e saiu “rasgando” em mi-
nha direção. Fiz o pelo sinal e segui. Com a pareia de ca-
chorro, acuei um peba. Mais adiante, na meia encosta, 
terreno inclinado, comecei a subir. Chamei os cachor-
ros e eles silenciaram. Crê em Deus pai, pensei o que 
podia ter acontecido. Uma fina neblina alumiada pela 
lua cheia e vejo os cachorros parados, mudos e encosta-
do na árvore um homem baixo, um mapinguinho com 
um cachimbo, os beiços vermelhos como sangue de 
bode, a roda dos olhos brancos. Se rindo, ele baforava 
o cachimbo e olhava para os cães que nem se mexiam. 
Perguntei quem era e nada desse cabra falar, pego a es-
pingarda e dou um tiro meio que pra cima, esse cabra 
correu em minha direção e me derrubou, passou feito 
uma bala, foi quando vi que só tinha uma perna. Levan-
tei e olhei para trás e só vi fumaça e poeira”.

Nessa hora os cachorros desencantaram e corre-
ram atrás do cabra, mas nada pegaram. Vovô lembrou 
da fala de seus pais e de seu tio e desde aquele dia não 
quis mais se meter em história de caçada: “Foi a última! 
E é por isso que digo, respeite mãe e pai e você vai longe”. 
Êita Vovô, que saudade!

Na Serra do 
Maracajá

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaborador

Recentemente, houve 
uma reclamação de artistas 
e produtores nas redes so-
ciais em virtude da falta de 
comunicação da Prefeitura 
Municipal de Catolé do Ro-
cha, no Sertão paraibano, 
em virtude do cadastramen-
to através da Lei Aldir Blanc 
destinada à região.

A secretária de Cultura, 
Esporte e Turismo da cida-
de, Maria Helena de Abran-
tes Paz (que se mantém no 
cargo desde a gestão ante-
rior), informou para o Jor-
nal A União que recursos na 
ordem de mais de R$ 200 
mil foram empenhados, no 
último dia 31 de dezembro, 
para aplicação na execução 
da lei emergencial em âm-
bito municipal. Ela disse que 

foram feitas cerca de 65 ins-
crições e que, no momento, 
está providenciando algu-
mas adequações em dados 
enviados, a exemplo da falta 
de documentos, para, em se-
guida, convocar os artistas 
para fazer as correções.

Segundo Maria Hele-
na Abrantes, “se tivéssemos 
prosseguido com o processo 
certamente todas as inscri-
ções não teriam sido classifi-
cadas. Mas agora, com a edi-
ção, pelo Governo Federal, da 
Medida Provisória 1019 que 
prorroga o auxílio emergen-
cial da cultura, pela Lei Aldir 
Blanc, ao longo de 2021, va-
mos continuar o processo de 
adequação e convocação dos 
inscritos para que os eventos 
ocorram logo que for possí-
vel”, garante a secretária.

Aline Fernandes infor-
mou que o Instituto Cul-

tural Casa do Béradêro se 
inscreveu na categoria Es-
paços Culturais. “Apesar das 
declarações da secretária 
do município, ainda espera-
mos a oficialização, no site 
e nas redes sociais da Pre-
feitura, de todo o processo. 
As inscrições foram feitas 
em outubro e desde então 
estamos sem informações 
oficiais. Queremos saber a 
confirmação das inscrições, 
que mudanças houve no 
edital, quem foram os ar-
tistas e produtores classifi-
cados e os que não foram. É 
preciso que todos os inscri-
tos tenham a mesma infor-
mação. Precisam nos deixar 
cientes do que está aconte-
cendo”, disse ela.

“Até agora nada foi pu-
blicado. O Edital de Chama-
mento Público 001/2020 
foi elaborado para creden-

ciamento de propostas re-
ferentes às ações emergen-
ciais destinadas ao setor 
cultural, através da Lei Aldir 
Blanc, foi lançado há três 
meses, em ambiente virtual 
no site da Prefeitura de Ca-
tolé do Rocha, onde foram 
realizados os cadastros das 
propostas. Após o encerra-
mento dos cadastramentos, 
não recebemos nenhuma 
confirmação de inscrição, 
mas somente uma mensa-
gem, na etapa final do ca-
dastramento, de que a ins-
crição havia sido realizada 
com sucesso, mas sem envio 
de qualquer conformação 
de inscrição para o e-mail”, 
afirmou Aline Fernandes. 
“Consultamos dezenas de 
artistas e produtores cadas-
trados e nenhum deles rece-
beu. O que estamos pedindo 
é transparência”.

Prefeitura de Catolé do Rocha diz que 
recursos da Aldir Blanc serão aplicados
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Software permite inserir um arquivo de áudio, no qual a inteligência artificial masteriza o material em alta qualidade



Diversidade

Falta de conhecimento e cuidados pode reduzir a mobilidade, o equilíbrio e causar infecção generalizada

Envelhecimento humano 
expõe fragilidade dos pés

Edição: Emmanuel Noronha      Editoração: Ulisses Demétrio
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Essas coisas Carlos Aranha 
c..aranha@yahoo.com

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

À medida que envelhece-
mos, os pés também começam 
a ficar mais frágeis e suscetí-
veis a lesões na pele poden-
do ser agravadas se o idoso 
possuir alguma comorbidade. 
Por mais que essa região seja 
subestimada pelos idosos e 
familiares, talvez pela falta 
de conhecimento, a ausência 
de cuidados nos pés, além de 
ocasionar a diminuição da 
mobilidade, equilíbrio e do-
res, pode evoluir para uma 
infecção generalizada se não 
tratada a tempo.

As doenças de pele mais 
comuns nos pés da pessoa 
idosa são micoses, frieiras, 
calos, rachaduras, fungos nos 
pés, verruga plantar, celulite 
e erisipela (infecção bacteria-
na). A geriatra Manuella To-
ledo cita as principais causas 
para o surgimento de altera-
ções no pé, entre elas: trau-
ma, deformidade, problemas 
anatômicos e comorbidades a 
exemplo de diabetes e doen-
ças cardiovasculares.

A idosa Geralda Galdi-
no, 76 anos, é diabética há 
dez anos. Em decorrência da 
doença, adquiriu alguns pro-
blemas de circulação sanguí-
nea. O último foi um calo no 
pé que inflamou e se tornou 
um ferimento maior, demo-
rando um ano para cicatrizar. 
A filha Cristhiane Cavalcanti 
conta que o médico angiolo-
gista vascular recomendou al-
guns cuidados com os pés que 
permanecem até hoje. “Corto 
suas unhas periodicamente 
com todo o cuidado. Sempre 
que ela toma banho higieni-
za os pés com sabão neutro, 
enxugo todo o pé, principal-
mente, entre os dedos. Após a 
secagem, coloco uma pomada 
indicada para ativar a circula-
ção, o spray de calêndula pois 
evita ferimentos, coloco o anti 
fungo e finalizo com uma meia 
antiderrapante. Uma frieira 
num pé diabético sabemos o 
estrago que faz”, citou o passo 
a passo de higienização do pé 
da mãe.

Importância das meias 
Outro cuidado muito importante, indicado 

pela geriatra é a utilização de meias ade-
quadas, trocando toda vez que o idoso tomar 
banho. “As meias para diabéticos são bem 
confortáveis e facilitam a transpiração da pele. 
Se o idoso não tiver condições de comprá-las, 
sugiro meias de algodão ou antiderrapantes. 
Sempre digo que meia é que nem calcinha 
deve ser trocada a cada higienização”, afirmou.

Os pés estão intrinsicamente ligados a 
sustentação, equilíbrio e mobilidade do cor-
po, então o ideal é utilizar sandálias e sapa-
tos ortopédicos que possibilitem uma maior 
estabilidade, conforto e ventilação no pé do 
idoso pois sabemos que as complicações oca-
sionadas por uma queda, fratura são uma das 
principais causas de morte. “Eu sempre digo 
aos familiares dos meus pacientes e sugiro 
fazer uma vaquinha na família, já que um 
sapato ortopédico custa cerca de R$ 200 a 
300 reais. É muito melhor fazer esse inves-
timento do que ver seu idoso numa UTI, por 
algo que pode ser prevenido”, aconselhou a 
geriatra. Manuella alerta ainda que os calos 
não devem ser retirados de qualquer jeito em 
Spa de unhas. O ideal é fazer uma consulta 
médica para investigar a lesão.

A idosa Maria Lúcia Santos, 86 anos, so-
freu um AVC hemorrágico em 2010 obtendo 
sequelas ( trombofilia) que mais tarde evoluiu 
para o Alzeimer. Quem cuida dela é a sua filha 
Tereza Cristina, da cabeça aos pés, sendo mui-
to bem tratada“. Toda vez que ela toma banho 
enxugo os pés dela, inclusive, entre os dedos, 
massageio os pés, passo óleo de ureia como 
a doutora Manuella recomendou. Ela não tem 
diabetes, mas o AVC deixou sequelas”, disse.

Fotos: Pixabay

REsUmiNho Dos CUiDADos Com os pés
n Examinar e lavar os pés diariamente
n Secar bem os pés, especialmente entre os dedos
n Cortar as unhas com todo o cuidado em forma reta
n Estar atento a eventuais alterações no aspecto da unha e em qualquer lesão do pé como espes-
sura, cor, forma, entre outros.
n Manter os pés, cotovelos, mãos sempre hidratadas
n Utilizar sapatos com estabilidade, de preferência ortopédicos
n Usar meias de algodão, antiderrapantes ou para diabéticos, para facilitar a transpiração do pé e 
evitar a sudação e o odor.

 As causas das alterações nos pés são trauma, deformidade, problemas anatômicos e comorbidades como diabetes e doenças cardiovasculares

Geralda Galdino, de 76 anos, e sua filha Cristhiane Cavalcanti 

Foto: Arquivo pessoal

Existem dias, principalmente quan-
do circulo nas ruas e praças centrais, 
que a ficha cai: esta é a civilização do 
inacreditável que se transformou em 
realidade. Escrevo ouvindo Janis Jop-
lin (foto) cantando “To love some-
body”.
     Antes da pré-história oficializada em 
livros ditos científicos, a música esta-
va no ar dos primórdios dos atlantes 
e lemurianos, nossos mágicos antepas-
sados. Era diferente, pois tudo corria pela 
e para a percepção que os cientistas do 
século 20 batizaram de extra-sensorial.
      Inevitável - para a criação humana de-
pois que os “pais” extraterrestres deram 
o ponto de partida - que os conflitos pe-
las formas de poder e a gradativa implan-
tação dos sistemas comerciais deixassem 
a economia como principal bastidor da 
longa história. 
     Entre minifúndios e latifúndios, feu-
dos e castelos, rodas e motores, Galileu 
e Gutemberg, templários e feiticeiros, fi-
losofias e tecnologias, marxistas e tecno-
cratas, tratores e computadores, amores 
e dissabores, a música teve seu desen-
volvimento acompanhando a corrida das 
tendências gerais da civilização.

Ainda e sempre com Janis

   O Ocidente ficou como a área do planeta 
em que mais a crítica de arte fincou suas 
posições, marchas e contramarchas, acom-
panhando recuos e avanços que, neste 
século, tornaram-se mais sintomáticos.
      Por trás das ditaduras, o calcanhar 
econômico. Por trás das multinacionais 
de discos, aparelhos de tevê, computa-
dores e etc., o calcanhar do petróleo. 
Uma anatomia tão clara quanto a mais 
clara entre as luzes visíveis, desde que 
eu e você fiquemos decididos a VER COM 
OLHOS LIVRES, como não muito antiga-
mente diziam os modernistas e, 45 anos 
depois, os tropicalistas. A música vai cor-
rendo e escorrendo. Seguindo-a, a crítica. 
Adotando-a ou rejeitando-a, a plateia. 
       Continuo com Janis Joplin e “To love 
somebody”. Enfim, é o que preciso. Acho 
que vocês também.
 

Talvez  algo como “janeiro do rude amor”
Era o ano de 1973 e as “lições da vida” não 
tinham sido suficientes.

Meus amigos ETs ainda não tinham 
feito contato e eu não sabia qual o exato 
ponto de mutação. O máximo que tinha 
conseguido em desdobramento foi numa 
fria madrugada em Fazenda Nova, cantan-
do ao ar livre para umas 4 mil pessoas. Foi 
bacana, pois lá, longe, muito longe do palco, 
a talvez uns 200 metros estava junto a uma 
fogueirinha de papel um rapaz de olhos 
indefinidos voltados pra escutar minha mú-
sica, que tocava juntamente como saudoso 
tecladista Alan Carneiro. A plateia decifrava 
o máximo de poesia que então eu podia dar.

nnnnnnnnnn

De volta à Paraíba, fui até a praia. Eu ti-
nha cabelos grandes. Na madrugada, fiquei 
nu, sentado na areia, olhando um Atlân-
tico calmo, típico de maré baixa tropical, 
imaginando o outro lado do meramente 
incalculável.

Sei que a linha reta me levava à Nigéria 
e Gilberto Gil ainda não tinha feito “Refave-
la”. Então havia ainda pra mim o Limousine 
58 e Ricardo Fabião cantando “Mistério”.

Nu, na areia, desnudei todos os blo-
queios. Percebi que a música está intima-

mente ligada a cada átomo que forma o corpo 
físico. Tanto que a cada vértebra corresponde 
uma nota, numa escala definidíssima, admitindo 
sustenido e bemóis. A cada nota também está 
ligada uma maneira de amar, sabendo-se que 
qualquer uma vale a pena.

Nu, na areia, me vi menino no mar, me 
contemplei ancião na África distante, me senti 
anjo sobre Berlim, me refiz totalmente poeta com 
minha música rasgando, colando, comendo cifras, 
letras e partituras. Como Gil ainda não tinha feito 
“Refavela”, Caetano também não aquela outra 
canção. Mas, eu já estava nu com a minha música.

nnnnnnnnnn

Nu, na areia, recebi por noturnos raios cós-
micos, tudo aquilo que um dia me faria sentar no 
terraço, com mamãe dormindo no último quarto, 
e olhar um gato atravessando o coração, como se 
fosse uma pantera azul das neves do Kilimandja-
ro, pois, cá no Nordeste, ainda se fazia frio em Sol. 
Ainda faz. Tudo me levaria às aparentes besteiras, 
aos vampiros expostos, à nova geografia da fome 
e à sociedade dos poetas putos.

Mamãe não está mais por aqui.
Acho que o mínimo que vou conseguir neste 

final de semana é fazer e/ou cantar um blues.
Talvez algo intitulado “Janeiro do rude 

amor”.



Políticas
Fim da parceria
O Campinense oficializou o fim da parceria com a FDA Sports, empresa que 
assumiu o departamento de futebol do clube no ano passado e que agora não 
opera mais dentro da Raposa. A novela já durava um bom tempo.  Página 15
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Representações miram aumentos concedidos a prefeitos e vereadores de Alhandra, Cajazeiras, Mamanguape, Montadas e Sousa

O Ministério Público de Con-
tas da Paraíba (MPC-PB) encami-
nhou representações ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE) com 
pedido de suspensão em reajus-
tes salariais concedidos a prefei-
tos e vereadores das cidades de 
Alhandra, Cajazeiras, Montadas, 
Mamanguape e Sousa. Em qua-
tro dessas casas legislativas, os 
reajustes foram aprovados nos 
últimos meses do ano passado 
com vigência a partir deste ano, 
apenas em Alhandra o pedido é 
para suspensão de pagamentos 
já efetivados em 2020.

O MPC cita que os vencimen-
tos em Alhandra passaram de R$ 
7,5 mil para R$ 10,1 mil de 2017, 
no caso do presidente do legisla-
tivo, e de R$ 5 mil para R$ 7,5 mil 

para os demais vereadores, no 
mesmo período. A representação 
pede citação do responsável para 
apresentar justificativas ou defesa 
sobre o reajuste, além de solicitar 
o encaminhamento ao Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), “a fim 
de que tome as providências cabí-
veis quanto ao reajuste já concedi-
dos ao longo do exercício de 2020”.

O documento ainda sugere 
emissão de alerta para que os 
parlamentares se abstenham de 
conceder o reajuste atualmen-
te e é direcionado ao relator das 
contas de Alhandra no exercício 
financeiro de 2020, o conselheiro 
Oscar Mamede Santiago Melo. 
Um dos argumentos é a Lei Com-
plementar 173/2020, cujo artigo 
8° proíbe, até 31 de dezembro de 
2021, “conceder, a qualquer títu-
lo, vantagem, aumento, reajuste 
ou adequação de remuneração a 

membros de poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos 
e militares, exceto quando deriva-
do de sentença judicial transitada 
em julgado ou de determinação le-
gal anterior à calamidade pública”.

No caso de Cajazeiras o do-
cumento é encaminhado ao con-
selheiro em exercício Antônio 
Cláudio Silva Santos, relator das 
contas do município, com pedido 
de cautelar e inspeção especial em 
virtude dos aumentos concedidos 
aos vereadores e gestores locais. 
Em Sousa e em Mamanguape, 
caberá ao conselheiro Fernando 
Rodrigues Catão fazer a análise 
do pedido que quer a ilegalidade 
do aumento proposto pelas câma-
ras, “ante a violação da Lei Com-
plementar 173/20, sendo o TCE 
competente para fazer controle 
de legalidade do ato legislativo 
questionado”.

A análise da situação em 
Montadas está a cargo do relator 
das contas de 2020, o conselheiro 
substituto Renato Sérgio Santiago 
Melo. O MPC pede a concessão 
imediata de medida cautelar, es-
tabelecendo à Câmara Municipal 
“o dever de não realizar atos e 
procedimentos voltados ao au-
mento dos subsídios de que trata 
a lei que autorizou o aumento do 
valor dos subsídios para o exercí-
cio de 2021, sob pena de incidên-
cia da multa legal ao responsável 
em caso de descumprimento”. A 
orientação também deve ser di-
recionada ao prefeito em relação 
à folha de pagamento dos agentes 
políticos.

As representações são basea-
das na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), que proíbe reajustes 
nos 180 dias anteriores ao térmi-
no dos mandatos.

MPC quer fim do reajuste 
salarial de cinco câmaras

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

Prontuário eletrônico
A Secretaria da Saúde de Santa Rita está 
implantando o Prontuário Eletrônico do 
Cidadão (PEC) nas unidades básicas de saú-
de do município. Esse processo vem sendo 
incentivado pelo Ministério da Saúde para 
“trazer melhorias e modernização no acesso 
e assistência”. Esta semana, todos os agentes 
comunitários de saúde estão participando de 
capacitação que vai treiná-los para a utiliza-
ção da tecnologia no dia a dia de trabalho.

Posse no hospital
O vereador Doutor Edson (Progressistas), 
de Rio Tinto, tomou posse no último dia 5 
no Hospital Memorial São Francisco, em 
João Pessoa. Ele passou por uma cirurgia e 
precisou ficar internado e não tomou posse 
no dia 1º. A direção do hospital permitiu a 
entrada, além do vereador Cacique Sandro 
(Progressistas), apenas de representantes 
da mesa diretora da Câmara: Raphael José 
(Cidadania), Felipe Pessoa (Cidadania), Luan 
Potiguara (Cidadania) e Josuel Juvenal (DEM).

Videoconferências
Empresas e condomínios na Paraíba estão 
constitucionalmente autorizados a realizar 
reuniões e assembleia através de videoconfe-
rência enquanto vigorar o Decreto de Estado 
de Calamidade Pública, em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus. A lei é de 
autoria do presidente da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), o deputado Adriano 
Galdino (PSB). O modelo de reunião visa 
combater a propagação da covid-19.

Execução orçamentária
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
executou, em 2020, 99,95% do orçamento de 
despesas de capital e 99,55% do orçamento 
relativo às despesas correntes. Essas percen-
tagens superam as execuções orçamentárias 
da instituição nos últimos cinco anos, colocan-
do a execução orçamentária de 2020 como a 
melhor do período. O aumento na eficiência 
da execução orçamentária no ano passado 
foi possível graças ao esforço realizado pela 
gestão até o último dia do ano de 2020.
Eleição para ouvidor
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
publicou edital de abertura de inscrições 
para eleição ao cargo de ouvidor-geral da 
instituição para exercer o mandato no triê-
nio 2021-2024. Podem concorrer docentes 
e servidores técnico-administrativos do 
quadro permanente da UFPB. As inscrições 
acontecem no período de 11 a 15 de feverei-
ro de 2021. A eleição ocorrerá na primeira 
reunião do Conselho Universitário (Consuni) 
subsequente ao período de inscrição.

Atualização de dados
O TCE orienta que os agentes públicos muni-
cipais e estaduais têm até o dia 11 de janeiro 
para regularizar e atualizar os dados do 
‘Sagres Diário’, dos períodos de 23 a 31 de 
2020 e de 1º a 8 de janeiro de 2021. Já para 
enviar os dados do orçamento o prazo se 
encerra no dia 10 de janeiro. O setor técnico 
do TCE adverte que é necessário a atualiza-
ção constante e ininterrupta do Sistema de 
Acompanhamento da Gestão dos Recursos 
da Sociedade (Sagres).
Julgamento de processos
A Turma Recursal (TR) dos Juizados Es-
peciais Federais (JEFs) na Paraíba julgou 
durante o ano de 2020 um total de 24.371 
processos. Os números compõem o relatório 
de atividades disponibilizado pelo sistema 
judicial Creta, software desenvolvido para o 
funcionamento do processo judicial digital 
nos JEFs da 5ª Região. Foram distribuídos 
18.699 novos recursos ordinários e publi-
cados 24.371 acórdãos, resultantes de 52 
sessões de julgamento, realizadas, em grande 
parte, de modo virtual.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Direção da Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba é empossada

Deputados de oposição pressionam mesa da 
ALPB para a volta das sessões presenciais

O presidente eleito da Fe-
deração das Associações de Mu-
nicípios da Paraíba (Famup), 
George Coelho, tomou posse 
para o biênio 2021-2022. Na 
cerimônia, ele destacou que con-
tinuará atuando pela autonomia 
dos municípios, que enfrentarão 
um ano delicado em 2021.

“Não podemos jamais pa-
rar nossa luta, não podemos 
parar de correr atrás do que é 
direito das nossas cidades. Este 
ano começa difícil, mas tenho 
certeza de que venceremos. 
Vamos nos fortalecer este ano 
para continuar a garantir con-
quistas coletivas para os muni-
cípios e na vida da população 
paraibana”, ressaltou George 
Coelho, na cerimônia de posse 
ocorrida no início da noite de 
anteontem.

Atualmente, mais de 190 
municípios são filiados à Famup 
e um dos desafios neste novo 
biênio, conforme George, é con-
seguir filiar os gestores de todas 
as 223 cidades paraibanas, para 
unificar e fortalecer ainda mais 
as pautas que serão levadas para 
o Congresso Nacional e demais 
poderes ao longo dos próximos 
dois anos.

“Municipalismo forte é 
quando temos união e todos 
os municípios são bem-vindos. 
Queremos resgatar a autonomia 
e independência dos municípios, 
fazendo deles prioridade nas 

pautas legislativas e também do 
Poder Executivo. Município não 
deve ser segundo plano, porque 
é a partir dele que tudo se inicia”, 
analisou.

Os convidados, além de 
parabenizar o presidente, res-
saltaram a atuação dele na luta 
municipalista e garantiram a re-
novação do apoio para este ano. 
Participaram do evento o pro-
motor de Justiça Raniere Dan-
tas, representando o Ministério 
Público da Paraíba (mppb); o 
secretário de Desenvolvimen-
to Humano do Estado, Tibério 
Limeira, em nome do Governo 
da Paraíba; os deputados Buba 
Germano (PSB) e João Gonçalves 
(Podemos) da Assembleia Legis-
lativa, o deputado federal Wilson 
Santiago (PTB), simbolizando 
a bancada federal paraibana; 
e Eduardo Strans, em nome da 
Confederação Nacional de Mu-
nicípios (CNM).

Raniere Dantas destacou a 
parceria do MPPB com a Famup 
e colocou o órgão à disposição 
para auxiliar a Federação em 
prol das lutas pelos municípios 
paraibanos e afirmou que a ree-
leição de George (à unanimidade 
dos votos) evidenciou o trabalho 
de qualidade desenvolvido por 
ele. “Nossa relação já está no 
nível de desenvolver projetos 
juntos, onde buscamos contri-
buir. O Ministério Público quer 
o bem da sociedade paraibana, 

Seis dos dez deputados esta-
duais que compõem a bancada de 
oposição na Assembleia Legislati-
va da Paraíba (ALPB) realizaram 
uma reunião na última quinta-fei-
ra (7) alegando definir pautas que 
deverão ser discutidas no Poder 
Legislativo. Mas o objetivo prin-
cipal foi o de buscar alternativas 
de cobrança e de pressão junto à 
mesa diretora da ALPB para que 
retome as sessões ordinárias pre-
senciais na Casa.

O líder da bancada de oposi-

ção, deputado Cabo Gilberto(PSL), 
garante que é importante a volta 
presencial dos trabalhos: “Defen-
demos como já vem ocorrendo 
em outros estados de forma mista. 
Quem for do grupo de risco vota 
de casa. Os demais na Assembleia. 
Isso é importante para a demo-
cracia”.

Além do deputado alinhado 
ao presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido), integram a bancada opo-
sicionista na ALPB os deputados 
estaduais Doutora Paula (Pro-

gressistas), João Henrique (PSDB), 
Moacir Rodrigues (PSL), Bosco 
Carneiro (Cidadania), Camila Tos-
cano (PSDB), Tovar Correia Lima 
(PSDB), Wallber Virgolino (Pa-
triota), Anderson Monteiro (PSC) 
e Galego Sousa (Progressistas).

“Discutimos a volta dos traba-

lhos presenciais, principalmente 
as sessões para que os deputados 
tenham de volta a tribuna, um im-
portante espaço democrático e de 
defesa dos paraibanos. A gente vai 
buscar fazer com que isso aconte-
ça”, destacou a deputada Camila 
Toscano.

Participaram do encontro de 
quinta-feira os deputados Cabo 
Gilberto, Camila Toscano, Tovar 
Correia Lima, WallberVirgoli-
no, Anderson Monteiro e Galego 
Sousa.

e estamos aqui para colaborar”, 
garantiu.

Além de George, tomaram 
posse os membros da diretoria 
da Famup, formada por Roberto 
Bandeira de Melo Barbosa como 
primeiro-vice-presidente (do 
município de Bom Jesus), An-
dré Luiz Gomes de Araújo como 
segundo-vice-presidente (Boa 
Vista), Anna Lorena Nobrega 
como terceira-vice-presiden-
te (Monteiro) e Euclides Sér-
gio Costa de Lima Júnior como 
quarto-vice-presidente (Baía da 
Traição).

A secretaria será formada 
por Allan Feliphe Bastos de Sou-
sa (Pedra Branca), Bevilacqua 
Matias Maracajá (Juazeirinho) 
e Tiago Marcone Castro da Ro-
cha (Cabaceiras). A chapa con-

tou ainda com Fábio Ramalho 
da Silva, do município de Lagoa 
Seca como primeiro-tesoureiro 
e Lúcio Flávio Araújo Costa, de 
Itabaiana, como segundo-tesou-
reiro.

Os integrantes do Conselho 
Fiscal também foram empossa-
dos: Ronaldo de Queiroz (Gur-
jão), José Alexandre de Araújo 
(Santa Luzia), Joyce Renally Felix 
Nunes (Duas Estradas), Cláudia 
Macário Lopes (Quixaba) e Ma-
ria Rodrigues de Almeida Farias 
(Alagoinha). Na suplência es-
tão Aguifaildo Lira Dantas (Frei 
Martinho), Rosalba Gomes da 
Nóbrega (São José do Bonfim), 
Joaquim Hugo Vieira Carneiro 
(Riacho dos Cavalos), José Bení-
cio de Araújo Neto (Pilar) e Dio-
go Richelli Rosas (Nova Olinda).

Bancada de oposição é 
composta por dez deputados

George Coelho foi reconduzido à presidência da entidade para o biênio 2021-2022

Foto: Divulgação
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Fiocruz pede uso emergencial  
à Anvisa da vacina de Oxford
Agência Nacional de Vigilância Sanitária estima que levará até 10 dias para conceder autorização ao imunizante

Anvisa já começou a analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas e a imunização deve ter início este mês

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) pediu ontem à 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)o aval para o 
uso emergencial de 2 milhões 
de doses da vacina contra a 
covid-19 desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e a 
farmacêutica AstraZeneca. O 
imunizante é a principal apos-
ta do Governo Federal para 
controlar a pandemia.

A agência estima que le-
vará até 10 dias para autori-
zar ou não o uso emergencial. 
Esse prazo é interrompido, 
caso o órgão peça informa-
ções dentro do processo. Mais 
cedo, o Instituto Butantan pe-
diu a mesma permissão à An-
visa para a Coronavac, vacina 
desenvolvida pela chinesa 
Sinovac.

A Fiocruz deseja distri-
buir, ainda em janeiro, estas 
doses prontas, vindas de fá-
brica indiana. O produto foi 
comprado por R$ 59,4 milhões 
no momento em que o Gover-
no Federal é pressionado para 
antecipar o calendário de vaci-
nação no Brasil. 

O ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, aponta o dia 20 

deste mês como data mais oti-
mista para começar a aplicar 
as doses no país. A imunização 
com esta vacina exige a aplica-
ção de duas doses.

A Fiocruz também rece-
berá em janeiro insumo far-
macêutico para completar a 
fabricação de cerca de 100 
milhões de imunizantes deste 
modelo. A ideia é que as pri-
meiras unidades sejam libera-
das em fevereiro. No segundo 

semestre, a Fiocruz afirma que 
irá realizar todo o processo 
de fabricação de outras 110 
milhões de unidades.

“As primeiras 24h serão 
utilizadas para fazer uma tria-
gem do processo e checar se 
os documentos necessários 
estão disponíveis. Se houver 
informação importante fal-
tando, a Anvisa pode solicitar 
as informações adicionais ao 
laboratório. O prazo de 10 dias 

não considera o tempo do pro-
cesso em status de exigência 
técnica”, disse a Anvisa.

O governo investiu cerca 
de R$ 2 bilhões para a compra 
de doses e transferência de 
tecnologia para a Fiocruz. No 
plano nacional de imunização, 
o governo prevê aplicar do-
ses desta vacina em cerca de 
50 milhões de brasileiros de 
grupos prioritários ainda no 
primeiro semestre.

Lei de Giambiagi e 
ICMS no Brasil

Alberto Madeira
Acilino

Na obra As Leis Secretas da Economia: Revisi-
tando Roberto Campos e as Leis do Kafka, de auto-
ria do economista Gustavo Franco (2012), na parte 
dedicada às Finanças Públicas, o autor cita a Lei de 
Giambiagi, mais precisamente de Fábio Giambia-
gi, um estudioso atual das enfermidades fiscais 
brasileiras: “Regras limitadoras à conduta fiscal 
dos governantes são sempre inúteis. Quando os go-
vernantes têm boa-fé, as regras são desnecessá-
rias; quando não têm, são sempre contornadas”. 

No Brasil, a desejabilidade de reforma do siste-
ma tributário se tornou um ato contínuo e sequen-
ciado. Nem bem o sistema passa por uma reforma 
e já outra se anuncia. Não precisamos ir muito lon-
ge ao tempo. O sistema tributário ainda vigente 
foi criado em 1965/67, passou por uma ampla re-
forma em 1988 e desde o advento do Plano Real, 
de 1994, que já se fez e ainda se faz merecedor de 
mudanças para correção de suas distorções; pe-
los critérios normativos de eficiência econômica, 
equidade, simplicidade e competitividade fiscal.

Estamos em 2020, um quarto de século se pas-
sou desde que o Governo FHC, em 1995, propôs mu-
dança na sistemática de tributação do País. Em 2003, 
o Governo Lula tentou realizar uma outra reforma. 
Em 2010, o Senado apresentou proposta estratégica 
de mudança do referido sistema. Em 2013, o Gover-
no Dilma fez nova propositura de reforma tributária. 
Agora no governo Bolsonaro a discussão se renova, 
e mesmo assim o Sistema Tributário Constitucional 
não mudou; continua ineficiente, injusto e complexo.

É muito provável que o cidadão e a cidadã bra-
sileira estejam sempre a indagar o porquê das difi-
culdades que impedem uma reforma tributária digna 
de por fim à tantas distorções fiscais. Há inúmeras 
dificuldades, mas a principal delas respeita à ausên-
cia da harmonização tributária entre as administra-
ções tributárias estaduais, cuja competência fiscal 
abrange a tributação, arrecadação e fiscalização 
do ICMS, principal receita tributária dos Estados.

O ICMS (Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação) é regulado por uma 
lei federal, Lei Complementar 87/1996, mas a sua 
cobrança é operacionalizada pelos Estados-mem-
bros. A referida lei federal é recepcionada em cada 
sistema tributário subnacional, de forma tal que 
existem vinte e sete diferentes regulações fiscais 
(Regulamentos do ICMS) na federação brasileira.

Nas operações interestaduais, a cobrança do 
ICMS ocorre pelo princípio misto (uma parte do im-
posto fica no Estado de origem e a outra no Estado 
de destino). Em alguns países ou regiões (a exemplo 
da União Europeia) o IVA (ICMS no Brasil) é cobrado 
pelo princípio do destino, ou seja, a arrecadação do 
imposto vai para o Estado consumidor. Isto se torna 
possível devido à existência do fenômeno da harmo-
nização tributária que garante o pacto federativo.

No Brasil, o pacto federativo é aviltadamente 
quebrado pela famigerada “guerra fiscal” entre os 
Estados. Cada Estado apresenta forma própria de 
cobrar o ICMS e com liberdade e poder na conces-
são de incentivos e benefícios fiscais (renúncia fis-
cal) para atração de empresas e plantas industriais 
para o seu território. Contudo, em Estados consu-
midores como os do Norte e Nordeste nem sempre 
a renúncia fiscal, via de regra, é compensatória.

A promessa de uma nova tributação sobre o con-
sumo, com o anúncio de um imposto sobre bens e ser-
viços (IBS), pela reforma dual do ICMS, parece com 
dificuldade de ser implementada, pela fusão das duas 
PECs (a da Câmara Federal e a do Senado) e a pande-
mia do Covid-19 em muito contribuiu para tal inércia.

Em relação à Lei de Giambiagi, poder-se-ia 
acrescentar que nos Estados nordestinos, prin-
cipalmente na Paraíba a regulação fiscal conti-
nua limitadora de seu desenvolvimento. Quanto 
ao governo Bolsonaro, caído e esparramado nos 
braços do Centrão, pouca coisa dele pode-se es-
perar em material de fiscalidade e accountability. 

amadeiraneto@gmail.com

Eleições 2020

Governo fiscaliza candidatos que 
recebem doações do Bolsa Família

O Ministério da Cida-
dania publicou ontem, no 
Diário Oficial da União, ins-
trução normativa com as 
regras que devem ser apli-
cadas pelos gestores muni-
cipais do Bolsa Família para 
fiscalizar os beneficiários 
do programa que tenham 
doado recursos para candi-
datos ou prestado serviços 
às campanhas eleitorais e 
apresentem patrimônio in-
compatível com as regras 
do programa.

Entre as punições que 
podem ser aplicadas está 
a suspensão ou o cancela-
mento do benefício para 
quem doou mais de meio 
salário mínimo per capita 
mensal para campanhas 
eleitorais ou que apareça 
como prestador de serviços 
para candidatos e partidos.

A fiscalização também 

vai ser feita nos casos de 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília que foram candidatos 
e declararam patrimônio 
incompatível com a condi-
ção de pobreza ou pobreza 
extrema.

Para descobrir o quanti-
tativo de pessoas que se en-
caixa no perfil, o governo vai 
levar em conta as informa-
ções obtidas a partir do cru-
zamento da base do Cadastro 
Único de novembro de 2020 
e da folha de pagamentos de 
dezembro de 2020.

Também serão analisa-
dos os resultados dos cruza-
mentos de dados realizados 
pelo Tribunal de Contas da 
União e pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) re-
ferentes aos doadores de 
campanha eleitoral e aos 
prestadores de serviços 
para campanha eleitoral nas 
eleições 2020, assim como 
as bases de dados com as 
declarações de bens dos 

candidatos que participa-
ram do pleito.

Em novembro, um le-
vantamento similar feito 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) apontou que 
mais de 31 mil pessoas que 
estão no Bolsa Família ou 
receberam o auxílio emer-
gencial estavam entre os 
sócios de fornecedores de 
campanha nessas eleições. 
Além disso, mais de 65 mil 
pessoas inscritas em pro-
gramas sociais, como o Bol-
sa Família, fizeram doações 
eleitorais que somam mais 
de R$ 54 milhões.

Benefício cancelado 
De acordo com a ins-

trução normativa, terão o 
benefício cancelado a partir 
de janeiro de 2021, as famí-
lias que tenham integrante 
identificado como doador 
de recursos financeiros a 
campanhas em montan-
te per capita mensal igual 

ou superior a dois salários 
mínimos; e as famílias que 
tenham integrante identi-
ficado como prestador de 
serviços para campanhas 
eleitorais cujos valores 
mensais pagos sejam, em 
montante per capita, igual 
ou superior a dois salários 
mínimos.

Já as famílias que tive-
rem integrante identificado 
como doador de recursos 
financeiros a campanhas 
eleitorais em montante per 
capita mensal superior a 
meio salário mínimo e infe-
rior a dois salários mínimos 
ou que tenham integrante 
identificado como presta-
dor de serviços para campa-
nhas eleitorais cujos valo-
res mensais pagos seja, em 
montante per capita, supe-
rior a meio salário mínimo e 
inferior a dois salários míni-
mos, terão o benefício blo-
queado em fevereiro para 
averiguação da situação.

Butantan também fez o pedido à agência
A Agência Nacional de Vigi-

lância Sanitária (Anvisa) recebeu 
ontem o pedido de autorização 
temporária de uso emergencial, 
em caráter experimental, da 
vacina Coronavac. O pedido foi 
enviado pelo Instituto Butantan, 
que no Brasil conduz os estudos 
da vacina desenvolvida pela em-
presa Sinovac. A agência estima 
que levará até dez dias para ava-
liar o pedido.

Sem detalhar dados, o Bu-
tantan afirma que a Coronavac 
tem eficácia de 78% para evitar 
casos leves da doença e de 
100% para quadros moderados 
e graves. O Ministério da Saúde 

pretende comprar 100 milhões 
de doses da vacina em 2021, 
ou seja, toda a produção do 
instituto.

Leia a íntegra da nota di-
vulgada pela Anvisa: “A Anvisa 
recebeu nessa sexta-feira (8/1) 
o pedido de autorização tem-
porária de uso emergencial, em 
caráter experimental da vacina 
Coronavac. O pedido foi envia-
do pelo Instituto Butantan, que 
no Brasil conduz os estudos da 
vacina desenvolvida pela em-
presa Sinovac.

A Anvisa já iniciou a triagem 
dos documentos presentes na 
solicitação e da proposta de uso 

emergencial que o laboratório 
pretende fazer.

As primeiras 24h serão uti-
lizadas para fazer uma triagem 
do processo e checar se todos os 
documentos necessários estão 
disponíveis. Se houver informa-
ção importante faltando, a Anvisa 
pode pausar o prazo e solicitar 
as informações adicionais ao 
laboratório.

A meta da Anvisa é fazer a 
análise do uso emergencial em 
até 10 dias, descontando even-
tual tempo que o processo possa 
ficar pendente de informações, a 
serem apresentadas pelo labo-
ratório.

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Mateus Vargas
Agência Estado
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Depois de uma reunião que durou várias horas, a diretoria do clube não chegou a um acordo com a empresa

O Campinense oficiali-
zou ontem o fim da parceria 
com a FDA Sports, empre-
sa que assumiu o departa-
mento de futebol do clube 
no ano passado e que agora 
não opera mais dentro da 
Raposa. Com a definição e o 
encerramento da novela que 
já durava desde a eliminação 
da equipe rubro-negra ainda 
na primeira fase da Série D, 
a diretoria executiva coman-
dada pelo presidente Phe-
lipe Cordeiro - eleito após a 
renúncia de Paulo Gervany - 
reassume o futebol do clube 
e agora iniciará o trabalho de 
montagem do elenco para a 
temporada deste ano.

O imbróglio entre Cam-
pinense e FDA foi iniciado 
com uma pressão da empre-
sa para que ocorresse a re-
núncia do ex-presidente Pau-
lo Gervany, fato que acabou 
se confirmando, no entanto, 
após esse episódio a empre-
sa começou a cobrar uma 
dívida no valor de R$ 160 
mil  que seriam referentes 
a gastos com hospedagem, 
alimentação e translado da 
equipe. No entendimento do 
clube, que reconhece esse 
repasse, não ficou claro se 
os valores cobrados haviam 
sido repassados para a agre-
miação na condição de em-
préstimo ou investimento 
da FDA, segunda opção que 
estava prevista no contrato.

Com a relação estre-
mecida e a possibilidade de 
encerramento do contrato 
por ambas as partes a partir 

de uma cláusula que permi-
tiu essa condição após a re-
núncia de Paulo Gervany, as 
duas partes, segundo o atual 
presidente da Raposa, chega-
ram, em comum acordo, no 
entendimento que o melhor 
caminho era a não renovação 
do contrato entre a empresa 
e o Campinense.

“Não houve rompimen-
to, conforme previsto, após 
a renúncia do ex-presidente, 
o contrato se encerrou, e, em 

comum acordo, não foi ne-
gociada uma renovação. Em 
relação aos valores cobrados 
pela FDA, para o Conselho 
Deliberativo não ficou claro 
se os valores cobrados pela 
empresa foram a título de 
empréstimo ou de investi-
mento, sendo assim, não há 
como se efetivar essa dívida 
para o clube, todavia, agora é 
seguir em frente com o novo 
trabalho que está sendo im-
plantado no Campinense”, 

comentou Phelipe Cordeiro.
De acordo com o novo 

presidente da agremiação - 
ele assumiu o cargo no dia 
29 de dezembro do ano pas-
sado -, o clube já esperava 
que essa fosse uma possibili-
dade e por isso já trabalhava 
na montagem de um elenco 
para o clube. Diante disso, 
ele confirmou que já há uma 
previsão orçamentária - cujo 
valor não foi revelado - para 
a montagem do novo elenco 

e que desde o término da re-
união com a FDA a diretoria 
está trabalhando para fechar 
as primeiras contratações 
que devem ser anunciadas 
nos próximos dias para o tor-
cedor raposeiro.

“Agora nós vamos avan-
çar com as negociações e 
conversações que vínhamos 
tendo. Nós já sabíamos que 
essa era uma possibilidade 
de desfecho e agora vamos 
arregaçar as mangas para 
seguir em frente com o tra-
balho que estamos desenvol-
vendo no clube desde o dia 
29 de dezembro. Nossa ideia 
é já iniciar a pré-temporada 
na primeira semana de fe-
vereiro, por isso, devemos 
anunciar as primeiras con-
tratações nos próximos dias 
e logo a torcida irá conhecer 
o novo time”, afirmou. 

Mesmo com o término 
da parceria com o Campinen-
se, ainda não será dessa vez 
que a FDA deixará de agir no 
futebol paraibano. A empre-
sa, que funciona como uma 
tercerização do futebol dos 
clubes, entra com capital e 
assume a gestão de contra-
tos e elencos, trazendo inva-
riavelmente jogadores que já 
são agenciados por ela para 
as equipes. Com um campeo-
nato estadual deficitário e 
equipes fragilizadas, outros 
clubes da Paraíba enxergam 
viabilidade nesse modelo de 
gestão. O Nacional de Patos, 
por exemplo, já teve conver-
sas com a empresa do Sul do 
país e pode ser o novo desti-
no do grupo de empresários 
que pode se mudar de Cam-
pina Grande para o Sertão.

Diretoria do Campinense não 
renova parceria com a FDA 
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

 Não houve 
rompimento, o contrato 

se encerrou, e, em 
comum acordo, não foi 

negociada uma 
renovação, agora é 

seguir em frente com o 
novo trabalho. 

Copa do Nordeste

Competição terá o Clássico Tradição e não 
deverá sofrer redução brusca na premiação

Após duas edições ape-
nas com o Botafogo como 
representante da Paraíba 
na fase de grupos, a Copa 
do Nordeste esse ano tam-
bém contará com a presen-
ça do Treze nessa etapa da 
disputa. Com isso, a com-
petição que é o maior tor-
neio regional do país e é co-
nhecida como a “Copa dos 
Clássicos” terá o Clássico 
Tradição sendo disputado 
já em sua fase classifica-
tória prevista para come-
çar no dia 27 de fevereiro. 
Importante também para 
os clubes nordestinos por 
conta de suas boas cotas 
de participação - no ano 
passado foram R$ 34,3 mi-
lhões distribuídos entre as 
equipes participantes -, a 
competição vive esse ano 
o temor de uma redução 
desses valores por conta da 
pandemia da covid-19, mas 
essa é uma perspectiva que 
a Liga do Nordeste, promo-
tora da disputa, acredita 
ser capaz de evitar.

Antes mesmo do anún-
cio das datas da competi-
ção, por conta da pande-
mia, surgiu o temor de que 
a Copa do Nordeste, assim 
como outras competições e 
eventos esportivos, tivesse 
que passar por grandes re-
duções em seu orçamento 
e principalmente nas cotas 
de participação por ela re-
passada aos clubes. O Bota-
fogo, por exemplo, recebeu 
R$ 1,535 milhão só na pri-
meira fase do ano passado, 
tendo circulado nas redes 
sociais e através de falas de 
dirigentes de clubes a pos-
sibilidade de uma redução 
desses valores na ordem de 
até 30%.

No entanto, de acordo 
com o vice-presidente da 
Liga do Nordeste e presi-
dente do Santa Cruz-PE, 
Constantino Júnior, o “Ti-
ninho”, que é um dos res-
ponsáveis pelo marketing 
da competição e pela cap-
tação de recursos para a 
Copa do Nordeste, essa é 
uma possibilidade que 
a Liga tenta evitar e, se-
gundo ele, mesmo que 

haja uma redução, ela não 
chegará próxima de um 
patamar de queda como 
o sugerido ao longo dos 
últimos meses.

“Por hora, ainda 
não há uma definição 
de cotas de patrocínio, 
mas estamos muito per-
to de fechar isso. Existem 
alguns acordos prestes a 
serem fechados, mas a 
gente sabe que a 
p a n d e -

mia mudou muito a con-
dição de investimento em 
marketing por parte das 
empresas e isso acabou 
afetando as nossas nego-
ciações. No entanto, esta-
mos na fase final desse tra-
balho e em seguida vamos 
votar a divisão dos valores 
dessas cotas entre os gru-

pos tomando como base o 
ano anterior. Temos alguns 
patrocínios que estão sen-
do fechados ainda, por isso 
não podemos afirmar quais 
serão os valores finais, to-
davia, mesmo que haja uma 
redução, ainda assim não 
chegaremos nesse patamar 
de 30%. No máximo até a 
segunda quinzena de ja-
neiro nós devemos ter essa 
definição”, explicou.

Ainda de acordo com 
T i n i n h o ,  c o m o  a i n d a 
restam as definições de 
duas vagas na Pré-Copa 
do Nordeste (Itabaiana-

SE x Santa Cruz  e CSA-AL 
x Moto Club-MA), a divisão 
dos grupos só deve ocorrer 
após o término da fase pre-
liminar por conta do ran-
king das equipes que pode 
alterar a distribuição delas 
nos grupos. Ainda assim, 
uma condição que já está 
garantida é que o Clássico 
Tradição estará entre o hall 
de clássicos que irão estar 
presentes no Nordestão 
desse ano.

“ C e r t a m e n te ,  s e n -
do dois times do mesmo 
estado, eles vão ficar em 
grupos separados. Essa é 
uma condição do sorteio do 
torneio que preza por esse 
tipo de embate tradicional 
dentro da primeira fase. 
Diante disso, Treze e Bo-
tafogo estarão em grupos 
opostos e vão se enfrentar 
na primeira fase da Copa 
do Nordeste, a Copa dos 
Clássicos”, afirmou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com  Por hora, ainda não 

há uma definição de cotas 
de patrocínio, mas 

estamos muito perto de 
fechar isso... não podemos 
afirmar que chegaremos 
nesse patamar de 30 por 

cento de corte 

Constantino Júnior é o vice-presidente 
da Liga Nordeste, responsável pelo 
marketing, e é o presidente do Santa 
Cruz de Recife

Foto: Divulgação

Foto: Ascom/Campinense

O presidente do Campinense, Phelipe Cordeiro, ao centro, festeja a sua vitória na eleição e acredita em dias melhores para o clube após o fim da parceria com a FDA



Esportes
Edição: Ivo Marques         Editoração: Luciano Honorato16  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2021

Jogos envolvem equipes que ainda lutam pelo título do campeonato e outras que tentam fugir do rebaixamento

O Campeonato Brasi-
leiro de futebol 2020 chega 
neste final de semana à vi-
gésima nona rodada. Três 
jogos estão programados 
para este sábado: Sport Re-
cife x Palmeiras, às 19 horas, 
na Ilha do Retiro, em Recife; 
Coritiba x Athletico Para-
naense no mesmo horário, 
no Couto Pereira, em Curiti-
ba, e às 21 horas, Fortaleza 
x Grêmio na Arena Castelão, 
em Fortaleza.

O Leão da Ilha pernam-
bucano vem se recuperando 
aos poucos na competição. 
Até bem pouco tempo pa-
recia que seria rebaixado, 
mas começou a reagir e já é 
o décimo quarto lugar, com 
32 pontos. Na última roda-
da venceu um concorrente 
direto na briga para fugir do 
rebaixamento, o Fortaleza, 
por 1 a 0.

O adversário do Sport 
será um dos clubes que ain-
da lutam pelo título do cam-
peonato, o Palmeiras, que 
vem em ascensão, desde que 
o português Abel Ferreira 
assumiu a equipe. O time 
tem chances também de ser 
campeão da Copa do Brasil e 
da Libertadores. Mas, em re-
lação à competição interna-
cional, o Verdão decide uma 
vaga para a final na próxima 
terça-feira contra o River 
Plate, em São Paulo. Pela pro-
ximidade do jogo, é provável 
que a equipe poupe diversos 
titulares para esta partida 
em Recife.

Coritiba x Athletico
O clássico do Paraná 

vai colocar frente a fren-
te dois times em situações 
completamente diferentes. 
O Coritiba praticamente 
está rebaixado. O Coxa tem 
apenas 21 pontos e está na 
lanterna do campeonato. Já 

o Athletico, depois de um 
começo de competição mui-
to ruim, começou uma rea-
ção nas últimas rodadas e já 
é décimo colocado, com 37 
pontos. Na última rodada, 
o rubro-negro venceu o Bo-
tafogo por 2 a 0, no Rio de 
Janeiro.

Fortaleza x Grêmio
Após a saída do técnico 

Rogério Ceni para o Flamen-
go, o Fortaleza vem caindo 
de produção no Campeona-
to Brasileiro e corre sério 
risco de rebaixamento. O 
Tricolor do Pici já está na 
décima quinta colocação, 

com apenas 31 pontos. Na 
última rodada perdeu em 
Recife para o Sport por 1 
a 0, derrota que culminou 
com a demissão do técnico 
Chamusca. Hoje o time es-
treia Enderson Moreira e se 
voltar a perder, pode até ter-
minar a rodada na zona de 

rebaixamento. Já o Grêmio 
vem embalado na competi-
ção. Após uma série de pon-
tos conquistados dentro e 
fora de casa, o Tricolor Gaú-
cho já é o quinto colocado, 
com 48 pontos e ainda tem 
chances matemáticas de dis-
putar o título.

Três jogos abrem hoje mais 
uma rodada do Brasileirão
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Ascom/Sport

A alegria dos jogadores do Sport 
após o gol que deu a vitória sobre 
o Fortaleza, em jogo disputado no 
meio de semana em Recife

O suíço Joseph Blatter, 
ex-presidente da Fifa, está 
hospitalizado, em estado 
grave, desde a última quin-
ta-feira, na Suíça. Segundo 
o jornal "Blick", a família 
não revelou o motivo da 
internação do dirigente de 
84 anos.

A saúde de Blatter, 
após o seu afastamento 
do principal cargo da en-
tidade que dirige o futebol 
mundial em 2015, tem se 
mostrado bastante irregu-
lar, com internações para 
cirurgias por causa de 
câncer de pele, lesões no 
joelho e crise no sistema 
imunológico.

"Meu pai está no hos-
pital. Ele está melhorando 
a cada dia. Mas ele precisa 
de tempo e descanso. Em 

nome da minha família, 
peço privacidade", disse 
Corine, filha de Blatter, ao 
jornal suíço.

Em 2015, Blatter re-
nunciou à presidência da 
Fifa, depois de 17 anos, ao 
ser acusado de corrupção. 
Banido pelo Comitê de Éti-
ca, foi substituído por Gian-
ni Infantino. Vários pro-
cessos correm na justiça 
contra sua administração.

O último é uma de-
núncia formal apresentada 
pela Fifa contra Blatter, ale-
gando irregularidades fi-
nanceiras na construção de 
um museu do futebol, em 
Zurique, que teria fechado 
logo após sua abertura, em 
2016. A obra custou 462 
milhões de euros (cerca de 
R$ 3 bilhões). Os advoga-
dos de defesa negaram as 
acusações.

Ex-presidente da Fifa, 
Joseph Blatter, está 
em hospital na Suíça
Agência Estado

Desde que deixou a presidência da Fifa, acusado de corrupção, Joseph 
Blatter tem tido vários problemas de saúde e desta vez a situação é grave

Foto: Reuters

Olimpíadas

Organização decide que os jogos 
de Tóquio estão garantidos este ano

Um dia depois do go-
verno do Japão declarar 
estado de emergência na 
Região Metropolitana de 
Tóquio por causa do au-
mento do número de ca-
sos do novo coronavírus, 
o Comitê Organizador dos 
Jogos Olímpicos de Tó-
quio-2020, adiados para 
este ano por causa da pan-
demia da covid-19, escla-
receu que o evento espor-
tivo segue mantido para o 
período entre 23 de julho e 
8 de agosto.

O primeiro ministro 
Yoshihide Suga anunciou 
na quinta-feira o estado de 
emergência por um mês na 
área metropolitana de Tó-
quio a partir desta sexta. 
Mas os organizadores já 
declararam, em diferentes 
ocasiões, que não haverá 
um novo adiamento dos 
Jogos

"Esta declaração de 
emergência oferece uma 
oportunidade para con-
trolar a situação da co-
vid-19 e conseguir que 
Tóquio-2020 planeje Jogos 
seguros para este verão. 
Em consequência, daremos 
continuidade aos prepara-
tivos necessários", disse-
ram os organizadores em 

um comunicado oficial di-
vulgado nessa sexta-feira.

Após a reunião que 
definiu o estado de emer-
gências, Suga afirmou que 
o Japão se comprometeu a 
organizar Jogos Olímpicos 
"seguros" e disse estar con-
vencido de que a opinião 
pública mudará de opinião 
quando as campanhas de 
vacinação começarem - o 
que deve acontecer no país 
a partir do final de feverei-
ro. Nos últimos meses, vá-
rias pesquisas apontaram 
que a maioria dos japone-

ses é a favor de um novo 
adiamento, ou mesmo de 
um cancelamento, devido 
ao novo coronavírus.

Um dos membros mais 
influentes do Comitê Olím-
pico Internacional (COI), 
o australiano Dick Pound 
declarou à rede de TV bri-
tânica BBC que não pode-
ria "ter certeza" de que os 
Jogos aconteceriam segun-
do o planejado porque as 
"ondas" de contágio da co-
vid-19 são uma incógnita.

O Japão vem lidando 
com a pandemia com re-

lativo sucesso até agora, 
em comparação com ou-
tros países, com menos 
de 3.900 mortes segundo 
números oficiais desde 
janeiro de 2020. Desde 
novembro, porém, o país 
sofre uma terceira onda 
muito mais severa do que 
as duas primeiras. Cerca 
de 7.500 novos casos po-
sitivos foram registrados 
na quinta-feira em nível 
nacional, incluindo cer-
ca de 2.500 em Tóquio, o 
que representa dois no-
vos recordes.

Agência Estado
Foto: Divulgação

A pandemia do coronavírus, que adiou os jogos por um ano, ainda preocupa o Comitê Olímpico Mundial
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de engenharia para a execução das obras de Implantação de Pavimentação nas ruas Marcondes 
Balduíno da Nóbrega e na rua André Gonçalves de Oliveira no Centro da Cidade de Assunção - PB, 
através do Convênio SICONV n.º 885731/2019 - Operação CEF n.º 1064888-53/2019. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 07 de janeiro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Janeiro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA–PB, 
CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A PREFEITURA E O MINISTÉRIO DO DESENVOL-
VIMENTO REGIONAL, CONTRATO Nº 1065695–77/2019 – SICONV 889356. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. 
E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 07 de Janeiro de 2021
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2021

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 DP00001/2021, 
que objetiva: Aquisições de Combustíveis, em caráter de urgência, para o atendimento das necessi-
dades imediatas do abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta entidade 
na prestação dos serviços essenciais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA – EPP - R$ 199.411,58.

Bananeiras - PB, 05 de Janeiro de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2021. OBJETO: Aquisições de Combustíveis, 

em caráter de urgência, para o atendimento das necessidades imediatas do abastecimento da frota 
de veículos pertencentes e/ou locados a esta entidade na prestação dos serviços essenciais. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
DISPENSA Nº DP00001/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Aqui-
sições de Combustíveis, em caráter de urgência, para o atendimento das necessidades imediatas 
do abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta entidade na prestação dos 
serviços essenciais; DESIGNO os servidores Dinarth Clementino da Costa, Secretário, como Gestor; 
e Eloi Farias Neto, Chefe do Serviço de Almoxarifado Geral, para Fiscal, do contrato decorrente da 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução 
do referido contrato, respectivamente.

Bananeiras - PB, 05 de Janeiro de 2021
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de Combustíveis, em caráter de urgência, para o atendimento das necessi-

dades imediatas do abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta entidade na 
prestação dos serviços essenciais. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bananeiras: RECURSOS ORDINÁRIO; RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS � SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE 
CONVÊNIO � SAÚDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS; RECEITAS DE IMPOSTOS 
E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS � EDUCAÇÃO; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FNDE; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS; TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (OU-
TRAS)01.00 GABINETE DO PREFEITO; 04.122.2002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO 
PREFEITO; 03.00 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 04.122.2002.2005 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 08.243.2005.2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-
LAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE; 04.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS; 04.123.2002.2006 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS E CONTABILIDADE; 06.00 SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO; 12.361.2014.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO � 
FUNDEB; 12.361.2014.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO � MDE; 
12.361.2014.2018 EXECUÇÃO DO PROGRAMA .SALÁRIO EDUCAÇÃO � QSE; 12.361.2014.2019 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRMA TRANSPORTE DO ESCOLAR; 12.361.2014.2020 GEREN-
CIAMENTO DE RECURSOS DE PROGRAMAS DO FNDE; 12.361.2014.2093 OPERACIONALIZA-
ÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDAMENTAL – PREC. FUNDEF; 07.00 SECRETARIA MUNICIPAL 
DA SAÚDE; 10.301.2008.2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 07.01 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO 
BASICA – PAB/FIXO; 10.301.2008.2029 MANUTENÇÕES DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE; 10.301.2008.2030 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNS FUNDO 
A FUNDO; 10.302.2008.2034 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU; 10.302.2008.2035 
ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALARDE ALTA COMPLEXIDADE; 08.00 SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2005.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DE-
SENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.01 FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL; 08.122.2005.2041 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.243.2005.2044 GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO IGD/SUAS/BOLSA; 08.243.2005.2046 OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS 
– (PSB/CRAS); 08.243.2005.2047 PROGRAMA DE PPROTENÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA 
E ALTA ( PSE/MÉDIA/ALTA); 08.243.2005.2048 MANUT. DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS; 08.243.2005.2052 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA 
INFÂNCIA; 08.243.2005.2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
– FEAS/PB; 08.244.2005.2056 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIAS SOCIAL FUNDO A FUNDO; 
08.244.2005.2058 OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS 
� CREAS; 08.244.2005.2059 MANUTENÇÃO DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA 
FAMILIA � IGD; 09.00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.122.2022.2062 
GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 26.782.2022.2063 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGENS; 10.00 SECRETARIA DESEN-
VOLVIMENTO AGROPECUARIA E PESCA; 20.122.2024.2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO; 11.00 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO; 
13.122.2002.2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO; 3.3.90.30.04 
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES; 3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: até 03/02/2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00001/2021 - 05.01.21 - AHISIMACH 
FERREIRA DE SOUZA - EPP - R$ 199.411,58.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados 
ao atendimento das unidades de saúde e demanda judicial, conforme especificações e quantidades 
estabelecidas abaixo. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 08 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 21 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gás de cozinha 
recarga 13 kg – GLP e água mineral diversas, mediante entrega diária conforme solicitação periódica, 
destinado a esta Prefeitura. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 08 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 21 de 
Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de viagens de Carro Pipa, com capacidade mínima de transporte de 8 (oito) m³ de água potável, 
de segunda a sábado, para distribuição de água em locais determinados e indicados da Zona Rural 
do Município de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 078/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@
hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 08 de Janeiro de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 07:30 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de serviços 
de corte de terra para os agricultores deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 1002. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30  horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital:www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br 

Dona Inês - PB,  08 de  janeiro  de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE 
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio André, 39 – 1° andar - Centro - Guarabira - PB, às 08h30min, do dia 25 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, visando forma sistema de registro de preços do tipo menor 
preço, para: Aquisições parceladas de Gêneros Alimentícios destinados ao atendimento da Merenda 
Escolar para os alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e demais setores da 
Administração Municipal para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 08 de janeiro de 2021.
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h20min, do dia 21 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de condução 
de alunos da zona rural do município para a Sede e vice versa até dezembro de 2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 08 de janeiro de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 10h00min, do dia 21 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de materiais para melhoria da infraestrutura urbana e rural. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 08 de Janeiro de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 21 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Refei-
ções diversos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de 
participações em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades 
eventualmente a serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto 
durar os quantitativos ou até dezembro de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fun-
damento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 08 de Janeiro de 2021.
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de gêneros alimentícios para Agricultura Familiar, destinados a 
Secretaria de educação, demais secretarias e o Fundo Municipal de saúde do município de Igaracy–
PB, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, por conta do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. Os interessados deverão apresentar envelope contendo 
a documentação e respectiva propositura até as 08:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 2021, na 
sala da referida comissão, sediada na Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 
Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br 

Igaracy - PB, 08 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portalcompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para fornecimento parcelado de combustíveis e derivados de petróleo destinados a frota veículos 
próprios e locados da Prefeitura Municipal de Juru – PB. Exercício financeiro de 2021. Abertura da 
sessão pública 09:00 horas do dia 21 de janeiro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do 
dia 21 de janeiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: 
www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portalcompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 08 de janeiro de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:00 horas do dia 20 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para presta-
ção de serviços na área de engenharia, para elaboração de projetos simples, acompanhamento e 
fiscalização com emissão de anotação de responsabilidade técnica – ART de fiscalização, emissão 
de boletim de medição, pareceres, laudos, alimentação e acompanhamento dos sistemas federais, 
estaduais e municipais. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 08 de Janeiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CAVALCANTI & CRUZ ADVOGA-
DOS ASSOSSIADOS - CNPJ nº 25.408.506/0001-65, com o valor mensal R$ 6.000,00 (seis mil 
reais) e VALOR GLOBAL R$: 72.000,00 (setenta e dois mil reais), para contratação dos serviços de 
consultoria e assessoramento jurídico a Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB.

Pedra Branca-PB, 07 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00001/2021, para a contratação do escritório de advocacia 
CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS - CNPJ nº 25.408.506/0001-65, para con-
tratação dos serviços jurídicos de consultoria e assessoramento jurídico a Prefeitura Municipal de 
Pedra Branca-PB, com o valor mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais) e VALOR GLOBAL R$: 72.000,00 
(setenta e dois mil reais), conforme constar do respectivo contrato de prestação de serviços.

Pedra Branca-PB, 07 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0001/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOSSIADOS - CNPJ nº 

25.408.506/0001-65
OBJETO: contratação dos serviços de consultoria e assessoramento jurídico a Prefeitura Muni-

cipal de Pedra Branca-PB.Valor mensal R$ 6.000,00 (seis mil reais)
VALOR GLOBAL R$: 72.000,00 (setenta e dois mil reais)

Pedra Branca-PB, 08 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa BARRETO MELO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 23.495.108/0001-06, com valor de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) mensais a título de honorários advocatícios, de modo que o presente contrato, com prazo 
certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para 
Contratação dos serviços de advocacia junto ao Fundo Municipal de Saude, consultoria juridica 
junto aos orgão de controle bem como consultoria e assessoria juridica junto a comisão permanente 
de licitação de Pedra Branca – PB

Pedra Branca-PB, 08 de Janeiro de 2021
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO                                                                                                

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através de BARRETO MELO SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, localizada Rua das Trincheiras, nº 183 – sala 06 – Bairro Centro – 
João Pessoa – PB, CNPJ nº 23.495.108/0001-06, Contratação dos serviços de advocacia junto ao 
Fundo Municipal de Saude, consultoria juridica junto aos orgão de controle bem como consultoria 
e assessoria juridica junto a comisão permanente de licitação de Pedra Branca – PB, com valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais a título de honorários advocatícios, de modo que o presente 
contrato, com prazo certo de 12 (doze) meses, tem valor determinado em R$ 36.000,00 (trinta e 
seis mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado, datado de 06 de janeiro  de 2021.

Pedra Branca-  PB, em  08 de Janeiro de 2021.
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 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: ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHA-
MENTO, PARECERES, AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARINHO E SILVA ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Remígio - PB, 05 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA 

ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PARECERES, AUDITORIA EM PROCESSOS DE 
LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Gestão. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, 

PARECERES, AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A CO-
MISSÃO DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 
122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão FONTE DE RECURSO: 1001 
Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00003/2021 - 05.01.21 - MARINHO E SILVA 
ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2021. OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO 
PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DA UNIÃO, TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA (1ª E 2ª INSTÂNCIA), O TRF DA 5ª REGIÃO (1º E 2º GRAU), 
TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ E STF); E ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DE 
REMÍGIO – PB NO ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS E 
FEDERAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções. AUTORIZAÇÃO: Procuradoria Geral do Municipio. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 06/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORA-
MENTO JURIDICO NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE OS TRIBUNAIS 
DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E DA UNIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 
PARAIBA (1ª E 2ª INSTÂNCIA), O TRF DA 5ª REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAIS SUPERIORES 
(STJ E STF); E ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DE REMÍGIO – PB NO ACOM-
PANHAMENTO DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

Remígio - PB, 06 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO 

NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE OS TRIBUNAIS DE CONTAS DO 
ESTADO DA PARAIBA E DA UNIÃO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA (1ª E 2ª 
INSTÂNCIA), O TRF DA 5ª REGIÃO (1º E 2º GRAU), TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ E STF); E 
ASSESSORAMENTO JURIDICO AO MUNICIPIO DE REMÍGIO – PB NO ACOMPANHAMENTO DE 
CONVÊNIOS COM ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.020 
Secretaria de Administração e Finanças 02010 04 122 2002 2003 Manutenção da Secretaria de 
Administração e Finanças 02.030 Procuradoria–Geral de Remígio 02030 04 122 2002 2004 Manu-
tenção da Procuradoria Geral do Município 3390 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ 
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro 
de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00004/2021 - 
06.01.21 - PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIDADE DE 
COMPETIÇÃO DE PROFISSIONAL DESTINADOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINA-
DO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: MARCYLIO DE QUEIROZ SILVA LTDA- R$ 51.960,00.

Soledade - PB, 04 de Janeiro de 2021
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA POR MOTIVO DE INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO DE 

PROFISSIONAL DESTINADOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE PÚBLICA DESTINADO A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOLEDADE: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Soledade: 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 2004 2004 MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1001 Recursos Ordinários 000045 
3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 31/06/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00002/2021 - 04.01.21 - MARCYLIO 
DE QUEIROZ SILVA LTDA - R$ 51.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 03/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20de 

janeirode 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Aquisição de sacos, sacolas plásticos 
(P,M,G e GG) reforçados e bobina picotada para atender as necessidades das secretarias municipal 
de infraestrutura e saúde,Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://
www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 08 de janeirode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 05/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 20de 

janeirode 2021, às 10:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Contratação de empresa especializada 
no fornecimento de matéria prima para suprir as necessidades do programa pão na mesa, destina-
do à eventos e similares das diversas secretarias deste município.Interessados poderão baixar o 
edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário 
de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa 
de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de 
tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 08 de janeirode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0006/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
aquisição de materiais de limpeza e higiene, com a finalidade de atender as necessidades da 
Prefeitura Municipal de Sousa – (Secretarias, Órgãos, Fundações),conforme condições do Edital 
e seus anexos. Abertura das propostas: dia 22 de janeiro de 2021 às 08h30 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto 
integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.
Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).
Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Sousa, 08 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 08 de janeirode 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00011/2020, que 

objetiva: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, 
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente vencedor:

- META COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 29.903.019/0001-20
Valor R$: 1.742.802,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2021  17
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 9 de janeiro de 2021   18
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO 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.

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que foi protocolado 
pela empresa Datapublic Tecnologia, CNPJ 07.174.787/0001-57, impugnação do Edital em epígrafe. 
Em vista disso, fica o referido documentosob análise técnica, para o acatar ou não a impugnação 
pretendida.Comunica também o adiamento do certame para o dia 21 de janeiro de 2021,às 09:30, 
na sede da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - 
Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB. 

Santa Rita - PB, 08 de Janeiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE HORAS 
DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE 
SUMÉ. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 08 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Re-
gistro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO. Abertura da sessão publica: 08:30 
horas do dia 21 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão 
pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 08 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO N95 PFF2. Abertura da sessão publica: 10:30 horas 
do dia 21 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal nº 1062/14; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Sumé - PB, 08 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SUMÉ

CONVOCAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES
A Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 

em cumprimento ao disposto no Art. 34, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, convoca os fornecedorese 
prestadores de serviços que tenham interesse em contratar com a Prefeitura Municipal de Sumé/
PB, para atualização cadastral, bem como novos cadastros, referente aos objetos de bens, serviços 
e comérciojunto ao Setor de Licitações do Município. Os interessados deverão enviar e-mail para-
cplsume@gmail.comcom todos os documentos relacionados no link disponibilizado no site www.
sume.pb.gov.br. Para maiores esclarecimentos e/ ou dúvidas, entre em contato através do nº (83) 
3353-2274 de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:30 às 13:30.

DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

Avisode Licitação
PREGÃO ELETRONICO N 11/2020

Objeto: Aquisições parceladas de combustíveis e derivados diversos, sob um raio estabelecido 
de 50km de distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abasteci-
mento dos veículos pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante 
requisição diária e/ou periódica, para consumo no exercício financeiro de 2021.

Torna-se público que,
 A Sessão realizada no dia 07/01/2021 as 9h00m  para contratação do objeto acima discrimi-

nado, foi fracassada.
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 07de janeirode 2020.
ANTONIO MARCOS  ANDRADE  DA  SILVA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE LCITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Aquisições Parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, para atender a Frota de Veículos e 
Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: 
a partir das 09:00h de 12/01/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 22/01/2021 às 09:01h (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 Serraria/PB, sito a Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, 
Telefone: (083) 3275-1040, Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.brou www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Serraria - PB, 08 de janeiro de 2021.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB, tornapúblico que fará realizar, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
às 09:00 horas do dia 21 de Janeiro de 2021. Objeto: Aquisição de Água Mineral, sem gás, para 
atender as demandas de todas as secretarias do município de 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 13:00 horas, dias úteis, endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas - PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 08 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 368/2019 – UASG 925302
Processo no COMPRASNET n° 90368/2019 

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 22/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOTO AQUÁTICA, CARRETA E ACESSÓRIOS, 
destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba – PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00173-7
                                                                                                         João Pessoa, 08 de janeiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 219/2020 – 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 22/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERINGAS, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA SAÚDE - SES, 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 gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00056-4                       
João Pessoa, 08 de janeiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÃRIA

O Sindesforte/PB Sindicato dos empregados em Empresas de Segurança de Transportadora 
de Valores: Carro Forte, Carro leve, (ATM) Escolta Armada, em Extensão, Trab do Caixa Forte e 
Tesouraria ( Guarda e contagem de Valores) do Estado da PB. CNPJ:14.962.782/0001-54 Para 
comparecerem á Assembleia geral extraordinária que será realizada no dia 22 de Janeiro de 2021. Ás 
19hs (dezenove horas) em primeira convocação com coro estatutário  e ás 19:30 (dezenove e trinta 
horas) em segunda convocação com qualquer numero de presente. Na Sede do Sindicato AV: Dom 
Pedro II, 1901- Edificio Empresarial Multicenter –SI 301- Torre- João Pessoa-PB CEP:58040-440 . 
Para delibera sobre a seguinte pauta, Aprovação da prestação de contas.  João Pessoa 08/01/2021

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, os membros do Conselho de Administração e, nos termos do art. 132 e 133 
da Lei Federal n.º 6.404/76, convocam Assembleia Geral Extraordinária para o dia 18 de janeiro 
de 2021, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), devendo ocorrer de forma não presencial, 
por via eletrônica. 

Ordem do Dia:
1) Informes e deliberações sobre demonstrações contábeis referentes ao exercício 2020.
2) Demais assuntos de interesse da empresa;

João Pessoa-PB, 08 de janeiro de 2021.
Lúcio Landim Batista da Costa

Representante do Acionista Estado da Paraíba
e Presidente do Conselho de Administração

Naná Garcez de Castro Dória
Presidente da EPC

e Membro do Conselho de Administração

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Estatuto 

e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar os vigilantes que trabalhamna 
empresa FORÇA ALERTA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA,pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ de nº 10.446.347/0001-16, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária a serem realizadas nas cidades, locais e horários seguintes: João Pessoa – Dia 07 
de janeiro de 2021, às 09h00, na sede da empresa, localizada na Av. Epitácio Pessoa, nº 1839, 
Bairro dos Estados; Cajazeiras – Dia 08 de janeiro de 2021, às 09h00, na sede do Sindicato dos 
Bancários, localizado na Rua João de Souza Maciel, nº 186, Esperança; Souza – Dia 08 de janeiro 
de 2021, às 11h00, Sindicato dos Comerciários, localizado na Rua Sifrônio Nazaré, nº 46, Centro; 
Patos – Dia 08 de janeiro de 2021 às 16h00, na sede da Associação dos Sapateiros, localizada na 
Rua José Genuíno, nº 30, Centro. Em todas as assembleias serão apreciadas as seguintes ordens 
do dia: 01) Aplicação da jornada de trabalho 12x36; 02) Implantação de jornadas de trabalho não 
previstas na CCT; c) Pagamento de vale alimentação; d) Outros assuntos de interesse dos vigilantes. 
João Pessoa, 04 de janeiro de 2021. Williams dos Santos Silva. Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 
ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar os vigilantes que traba-
lhamna empresa ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI – EPP,pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ de nº 21.119.443/0001-76, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 
a serem realizadas nas cidades, locais e horários seguintes: João Pessoa – Dia 07 de janeiro de 
2021, às 09h00, na Av. Epitácio Pessoa, nº 1839, Bairro dos Estados; Cajazeiras – Dia 08 de janeiro 
de 2021, às 09h00, na sede do Sindicato dos Bancários, localizado na Rua João de Souza Maciel, 
nº 186, Esperança; Souza – Dia 08 de janeiro de 2021, às 11h00, Sindicato dos Comerciários, 
localizado na Rua Sifrônio Nazaré, nº 46, Centro; Patos – Dia 08 de janeiro de 2021 às 16h00, na 
sede da Associação dos Sapateiros, localizada na Rua José Genuíno, nº 30, Centro. Em todas as 
assembleias serão apreciadas as seguintes ordens do dia: 01) Aplicação da jornada de trabalho 
12x36; 02) Implantação de jornadas de trabalho não previstas na CCT; c) Pagamento de vale 
alimentação; d) Outros assuntos de interesse dos vigilantes. João Pessoa, 04 de janeiro de 2021. 
Williams dos Santos Silva. Presidente.

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA – ASPOLPB
SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DA PARAÍBA – SINDPERITOS

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAÍBA - 
ASPOCEP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONJUNTA
A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 

08.451.523/0001-66, com sede na rua Empresário João Rodrigues Alves, 125 - Edf. Delta Center 
– Torre A - Bancários, em João Pessoa, Paraíba, através de sua PRESIDENTE SUANA GUARANI 
DE MELO, matrícula 155.140-0, CONVOCA, por meio desse Edital, todos os associados em pleno 
gozo de seus direitos, a participar da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA da categoria, a realizar-
-se na quarta-feira, dia treze de janeiro de Dois mil e vinte e um (13/01/2021), com uma primeira 
convocação às 15h00min e uma segunda convocação às 15h30min, com qualquer número de 
presentes. A Assembleia ocorrerá no auditório do Xênius Hotel – Av. Cabo Branco, 1262 – Cabo 
Branco – João Pessoa/PB, CEP 58045-010. Pauta (ordem do dia): I – aprovar prestação de contas 
e aprovar o orçamento referente ao exercício financeiro (conforme art. 11, alínea ‘d’ e art. 12, alínea 
‘a’ do Estatuto da ASPOL); II - apresentar o andamento das negociações salariais e outros pleitos; 
III – deliberar por ações para reivindicação de melhorias salariais e estruturais, bem como ações 
judiciais indenizatórias possíveis; IV - discutir outros assuntos de interesse da categoria.

João Pessoa, 06 de janeiro de 2021.
SUANA GUARANI DE MELO

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba – ASPOLPB
GUILHERME NOGUEIRA BATISTA 

SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS DA PARAÍBA – SINDPERITOS
JOELSON DOS SANTOS SILVA

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DA PARAÍBA - 
ASPOCEP

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES PÚBLICOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL E 
DE INTIMAÇÕES

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO - SICREDI 
EVOLUÇÃO, sociedade cooperativa, CNPJ n° 35.571.249/0001-31, com sede em João Pessoa - PB, 
na Av. Marechal Deodoro da Fonseca, n° 410, Torre, nesta Capital, que com base na ATA Nº 27 da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA DA COOPERATIVA, realizada em 24/05/2016, tendo sido 
registra na Junta Comercial do estado da Paraíba em 19/09/2016, sob nº 20160304784, incorporou 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CAMPINA GRANDE  - SICREDI CENTRO PARAIBANA, torna 
público que realizará LEILÕES PÚBLICOS para a venda do imóvel abaixo discriminado, a serem 
conduzidos pelo LEILOEIRO OFICIAL ALEXANDRE FERREIRA NUNES, inscrito na Junta Comer-
cial do Estado da Paraíba, sob a portaria de nº 03/2005, leiloeiro 001, o fazendo sob o amparo do 
art. 27, da Lei nº 9.514/97, que institui a alienação fiduciária de coisa imóvel, esclarecendo que o 
2º Leilão ocorrerá se no primeiro o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, conforme 
abaixo indicado. No 2º Leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao 
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e 
comissão do leiloeiro, conforme previsto nos parágrafos 2º e 3º do dispositivo legal acima citado.

LOCAL: Sede da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI 
EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO.

ENDEREÇO: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410, Torre, João Pessoa – PB
O 1º Leilão será realizado em 14 de janeiro de 2021 às 12h:00min, pelo lance mínimo de R$ 

534.038,71 (quinhentos e trinta e quatro mil e trinta e oito reais e setenta e um centavos);
O 2º Leilão será realizado em 29 de janeiro de 2021 às 12h:00min, pelo lance mínimo de R$ 

617.694,73 (seiscentos e dezessete mil e seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e três 
centavos).

CONTRATO Nº 22584/14, do OUTORGANTE(S) FIDUCIANTE(S): o Sr. RENATO MOTTA 
OLIVEIRA, portador do CPF nº 024.226.054-35 e Cédula de Identidade nº 1.985.662 – 2ª Via, 
expedida pela SSP – PB.

IMÓVEL(IS): UM LOTE DE TERRENO sob n º 10 da quadra B do loteamento Nova Campina, no 
Distrito de Santa Terezinha, desde município, que mede e limita-se: ao norte, frente do lote, com a 
Av. José M. Silva, 16,00 metros; ao sul, fundos do lote, com parte da lateral do lote 11, 16,00 metros; 
ao leste, lado direito do lote, com a Rua Projetada V, 30,00 metros; ao oeste, lado esquerdo, com a 
lateral do lote 09, 30,00 metros. Devidamente registrado no cartório Ivandro Cunha Lima 1º Serviço 
Notarial e Registral da Cidade de Campina Grande-PB, na Matrícula 62.295, em 16/04/2014, em 
que levou efeito no imóvel objeto desta matrícula, a CONSTRUÇÃO DE UMA CASA construída em 
alvenaria de tijolos, laje pré-moldada, coberta de telhas, saneada, instalações elétricas, hidráulicas, 
sanitárias, como assim constante de dois pavimentos, sendo pavimento térreo e pavimento superior, 
com as seguintes características: Pavimento Térreo – jardim, garagem, sala de estar, sala de jantar, 
circulação, dois quartos sociais, uma suíte, cozinha, wc social, escada de acesso ao pavimento 
superior e quintal murado. Pavimento Superior – uma sala, três varandas, um sótão e uma suíte com 
varanda, com uma área construída de 334,20m², a qual recebeu o Nº 130, DA AV. JOSE MARCOS 
SILVA, do distrito de Santa Terezinha, nesta cidade. Devidamente registrada no Cartório Ivandro 
Cunha Lima 1º Serviço Notarial e Registral da Cidade de Campina Grande-PB, sob nº R-5-62.295 
na Matrícula 62.295, em 16/12/2020. Cadastrada na Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, 
com inscrição do Municipal nº 1.1301.041.03.0242.0001 e sequencial nº 11218606.

VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 534.038,71 (quinhentos e trinta e quatro mil e trinta e oito 
reais e setenta e um centavos);

VALOR DA DÍVIDA E DESPESA(S): R$ 617.694,73 (seiscentos e dezessete mil e seiscentos e 
noventa e quatro reais e setenta e três centavos).

Obs: Informamos que o saldo da dívida e despesas, serão atualizados e corrigidos tanto no dia 
da realização do 1º leilão quanto no dia da realização do 2º leilão.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Advertências especiais):
1)O valor do lance deverá ser quitado no ato do leilão à vista e em uma única parcela, em mo-

eda nacional e/ou comprovação de efetivação da Transferência Eletrônica de Documentos (TED).
2)A comissão do leiloeiro, paga à vista, será de 5% (cinco) por cento sobre o valor da arrematação, 

e correrá por conta do arrematante (art. 24 do Decreto nº Lei nº 21.981/32).
3)Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a Leilão deverão ser verificados pelos interes-

sados junto aos órgãos competentes.
4)Será de inteira responsabilidade do arrematante o pagamento das despesas relativas à escritura 

de compra e venda e respectivo registro, ITBI e demais encargos da transmissão, além de taxas 
em atraso de condomínio, marinha (SPU), energia elétrica, água, etc.

Condições Gerais:  
O(s) referido(s) imóvel(is) será(ão) arrematado(s) nas condições e estado de conservação 

em que se encontra(m). As medidas e confrontações constantes no presente edital deverão ser 
consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda realizada 
por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer 
reclamação posterior em relação a medidas, confrontações e demais peculiaridades do imóvel, 
cabendo aos interessados vistoriarem o(s) bem(ns) antes de ofertarem lances no leilão, inclusive no 
que se refere às edificações existentes no local. O(s) imóvel(is) ocupado(s), caberá ao arrematante 
promover as medidas (extrajudiciais e/ou judiciais – nos termos da Lei 9.514/97), bem como arcar 
com as custas e despesas para a desocupação do(s) bem(ns). Cabe aos interessados verificar, 
junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto ao uso do imóvel 
levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais. O arrematante não poderá alegar, 
sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de Leilão. 

Intimação: Por intermédio do presente edital, ficam devidamente intimados, da data, local e con-
dições dos leilões, OUTORGANTE(S) FIDUCIANTE(S): o Sr. RENATO MOTTA OLIVEIRA, portador 
do CPF nº 024.226.054-35 e Cédula de Identidade nº 1.985.662 – 2ª Via, expedida pela SSP – PB.

Informações: Com o leiloeiro, por intermédio do e-mail leiloeiro@gmail.com, site www.organiza-
caodeleiloes.com.br ou pelo telefone (81). 9.8895-1099 (Whatsaap). 

João Pessoa - PB, 08 de janeiro de 2021.
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SICRE-

DI EVOLUÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA-
RES DE MONTADAS – PB - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA PARA RETIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Montadas - PB – Município de Montadas/Estado 
da Paraíba, inscrito no CNPJ nº 12.671.749/0001-40, com endereço à Rua Manoel Luiz de Souza, 
128 – Centro, Montadas/PB, CEP 58.145-000, com Registro Sindical nº SR20751, emitido pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego, vem, através de sua Presidente JAILMA FLÁVIA FERNANDES 
DA SILVA, CPF nº 005.425.755-74, NIT 19009258499, residente na Rua João da Costa Brasil, 110, 
Centro - Montadas-PB - CEP: 58145-000, convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da 
categoria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores 
e agricultoras familiares do Município de Montadas, Estado da Paraíba, para participarem da AS-
SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2021, na sede do 
sindicato, no endereço citado acima, com início às 09h00min, em primeira convocação, e 10h00min 
em segunda convocação, observando o quórum estatutário, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) 
Retificação da Alteração estatutária ocorrida no dia 26 de junho de 2016, conforme Ata, atendendo 
solicitação de saneamento constante no OFÍCIO SEI Nº 235236/2020/ME, referente ao Processo 
SEI nº 46224.004956/2016-22, do Ministério da Economia, no que diz respeito à categoria repre-
sentada, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Montadas/
PB, em uma área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais; 2) Outros pontos. Montadas/PB, 06 
de janeiro de 2021. JAILMA FLÁVIA FERNANDES DA SILVA – Presidente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 14:00 horas do dia 21 de janeiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de aparelhos celulares. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº. 
7.892/13. Informações: no horário das 12:00 às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 ás 13:00 na 
sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221-6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.
br. Edital: https://www.defensoria.pb.def.br/transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 08 de janeiro de 2021.
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro

SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI – CNPJ 08.580.840/0002-63, 
torna público que solicitou em 08/01/2021a LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE DE UMA 
USINA DE ASFALTO, referente ao processo 1791/2021, da Coordenadoria Meio Ambiente e Secre-
tária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G localizada na cidade de Campina Grande.

WFC CONSTRUÇÕES EIRELI torna público que requereu a SEMAPA - Secretaria de Meio Ambien-
te, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Prévia e Licença de Instalação para a construção 
de um edifício residencial multifamiliar com área construída de 3.311,16m², dotado de pavimento 
pilotis, quatro pavimentos tipo, pavimento cobertura com área de lazer situado a Rua Izabel Amélia 
de Oliveira esquina com a Rua: Izabel Amélia de Oliveira, s/n – Loteamento Bela Vista II – lote 
27- A – Quadra 19 – Intermares – Cabedelo /PB.Cep:58.102-316.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente,RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº3997/16=PROC.16-
-008316=SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA=AC:20,45M²=NE:04=L/ATV:CIDADE DE 
BOM JESUS-PB.Processo: 2020-009131/TEC/LO-1417.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,LO = LIA Nº 2113/19 = PROC. 19-4871 = OPERAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA 
TRATADA = IT:3.011.908,42 = NE: 10 = L/ATV: CARRAPATEIRA - PB. Processo: 2021-000225/
TEC/LO-1774.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = LOA Nº2726/2018 = PROC: 2016-001877 =O PERACAO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITARIO DE SANTA RITA-PB = IT:3.200.000,00 = AREA 5, HA = NE: 10 
= L/ATV: SANTA RITA - PB. Processo: 2021-000217/TEC/LO-1772.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI = LIA N°1095/19 = PROC. 19-2709 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE JOÃO PESSOA = IT: 4.734.289,45 = ÁREA: 120M² = NE: 23 
= L/ATV: PRAIAS-SEIXAS E PENHA, JOÃO PESSOA-PB. Processo: 2021-000126/TEC/LI-7682.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = LOA N°879/17 = PROC. 17-1482 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA = ÁREA: 60M² = NE: 04 = L/ATV: EM TODO O MUNICÍPIO, SÃO JOSÉ DO SABUGI-PB. 
Processo: 2021-000216/TEC/LO-1771.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = 866/2017 = PROC: 17-002066 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA = AC: 50M² = NE: 03 = L/ATV: EM TODO MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. 
Processo: 2021-000212/TEC/LO-1770.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI = LIA N° 920/19 = PROC. 19-2569 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABAS-
TECIMENTO DE ÁGUA = IT:3 1.783.072,60 = NE: 35 = L/ATV: VÁRIOS BAIRROS, JOÃO PESSOA 
- PB. Processo: 2021-000215/TEC/LI-7684.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLO = LOA Nº 865/2017 = PROC: 17-001618 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA-SAA, COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA= AC: 45M² = NE: 04 = L/ATV: EM 
TODO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. Processo: 2021-000209/TEC/LO-1769.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = LOA Nº 881-17 = PROC: 17-001486 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA - SAA = CAPTAÇÃO: SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGÍ = MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO = AC: 110M² = NE: 04 = L/ATV: EM TODO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO - PB. 
Processo: 2021-000206/TEC/LO-1768.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = LOA Nº 864/2017 = PROC: 17-001485 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA-SAA = CAPTAÇÃO: SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGÍ = AC: 148 = NE: 04 = L/
ATV: MUNICÍPIO DE VÁRZEA - PB. Processo: 2021-000205/TEC/LO-1767.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = LOA Nº 880/2017 = PROC: 17-001484 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA - SAA = CAPTAÇÃO: SISTEMA ADUTOR COREMAS/SABUGI = AC: 464M² = NE: 06 
= L/ATV: EM TODO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE - PB. Processo: 2021-000203/TEC/LO-1766.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLO = LOA Nº 878/17 = PROC: 17-001481 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA = AC: 614,0M² = NE: 08 = L/ATV: EM TODO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - PB. Processo: 
2021-000201/TEC/LO-1765.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 4/2021, em João Pessoa, 04 de Janeiro de 2021 - Prazo 
730 dias, para AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS PRAIAS DE 
AREIA DOURADA, CAMBOINHA, POÇO E PONTA DE CAMPINA= MUNICIPIO: CABEDELO - UF: 
PB. Processo: 2020-009168/TEC/LI-7584.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 2139/2020, em João Pessoa, 18 de Dezembro de 2020 
- Prazo 730 dias, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: MONTEIRO - UF: PB. 
Processo: 2020-003951/TEC/LO-0795.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 2069/2020, em João Pessoa, 15 de Dezembro de 
2020 - Prazo 1825 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO SÃO 
SALVADOR= MUNICIPIO: VÁRIOS - UF: PB. Processo: 2020-007973/TEC/LO-1263.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Autorização Ambiental Nº 2197/2020, em João Pessoa, 30 de Dezembro de 2020 
- Prazo 365 dias, REMANEJAMENTO DE 544M DE TUBULAÇAO= MUNICIPIO: BOA VISTA - UF: 
PB. Processo: 2020-009566/TEC/AA-6418.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Autorização Ambiental Nº 2194/2020, em João Pessoa, 30 de Dezembro de 2020 
- Prazo 365 dias, REMANEJAMENTO DE 544M DE TUBULAÇAO = MUNICIPIO: BOA VISTA - UF: 
PB. Processo: 2020-009985/TEC/AA-6430.


	1 - Primeiro sab
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba sab
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - ultura sab
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas sab
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Publicidades

