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Escolas estaduais iniciam 
pré-matrículas digitais
Estão sendo oferecidas 250 mil vagas em 668 unidades de ensino; primeira fase é destinada aos alunos veteranos. Página 5
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Monumento localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, no Centro de João Pessoa, foi atacado na madrugada do domingo; padre registrou Boletim de Ocorrência. Página 8

Pichação em igreja histórica revolta moradores

NA PARAÍBA

A covid em números
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NO MUNDO

MORTES

173.299

8.105.790

90.382.187

3.824

203.100

1.936.614
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS Trump precisa ser severamente punido e sair pela porta dos 
fundos. Escorraçado e humilhado como o pior exemplo dos males da 

arrogância, da soberba e ambição.  Página 2

Abelardo Jurema Filho

Colunas

E, nesse cenário, a fúria de Chico César contra as opressões é 
muito mais necessária que as teorias fantasiosas que envolvem 

comunistas, gente virando jacaré e terraplanismo.  Página 10

André Cananéa 

Foto: Secom-PB

Alto Sertão Estado faz compra emergencial pelo Programa de Aquisição de 
Alimentos e atende a 200 famílias em situação de vulnerabilidade social. Página 4

Rede pública mostra caminhos 
para uma redação nota 1000
Programa do Governo do Estado cria desafios e estimula 
alunos a aprimorarem as técnicas de redação para o 
Enem. Veja dicas para as provas deste ano. Página 5

Inflação João Pessoa registra a maior alta no preço da 
cesta básica entre as capitais pesquisadas pelo Dieese. Página 12
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Diversidade

Paraíba

Foto: Secom-PB

Mobilidade urbana Seis municípios vão receber investimento de 
R$ 5 milhões para obras que irão beneficiar 86 mil paraibanos. Página 8

“Cura-me” Produção paraibana concorre a prêmio de 
Melhor Filme no Human Rights Film Festival Brazil. Página 9

Pandemia Secretário executivo Daniel Beltrami alerta 
para alta taxa de transmissibilidade da covid na PB. Página 7
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Últimas

Cultura

João Azevêdo reúne-se hoje 
com o Ministério da Saúde
No encontro, que reunirá também outros gestores do 
Nordeste, deve ser apresentado um cronograma de 
distribuição da vacina contra a covid-19. Página 4
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Fechamento de fábrica, na maioria das vezes, não é boa notícia 
para a economia de qualquer país. Significa, em primeiro lugar, do 
ponto de vista das preocupações sociais, demissão de trabalhado-
res. E perda de empregos em um cenário econômico de incertezas, 
como acontece hoje, por exemplo, em boa parte do globo, na qual o 
Brasil está incluso, é muito preocupante.

Mas é assim que o ano começa, no Brasil, com um gigante da 
indústria automobilística, a Ford, anunciando a paralisação de 
sua linha de produção de veículos no país. O “parem as máqui-
nas” vale para as fábricas que a multinacional norte-americana, 
fundada por Henry Ford, instalou em Camaçari, na Bahia; Tauba-
té, em São Paulo, e Horizonte, no Ceará.

A Ford é considerada a segunda maior fabricante de automóveis 
dos Estados Unidos (perde apenas para a General Motors), e já che-
gou a empregar mais de 200 mil pessoas nas quase 100 fábricas e 
instalações que construiu em vários países. A alegação para o fecha-
mento das unidades “brasileiras” foram os impactos causados no 
setor pela pandemia do novo coronavírus.

O fechamento das fábricas da Ford sinaliza para a conti-
nuidade da crise econômica brasileira. E, até certo ponto, con-
firma as previsões pessimistas feitas por analistas do cenário 
econômico, que preveem o agravamento da situação em vir-
tude da situação de emergência em saúde. Espera-se, eviden-
temente, que a economia reaja e o nível de empregos torne-se 
ascendente.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) redobrou sua 
atenção em relação às regiões mais frágeis do globo, após a eclosão 
da pandemia de covid-19, por entender que haveria, por exemplo, 
retrocesso nos mercados de trabalho da América Latina e do Ca-
ribe. Para o diretor regional da OIT, Vinícius Pinheiro, o emprego, 
este ano, vai para a terapia intensiva.

Se as previsões não são otimistas, cabe aos governos e ao 
empresariado despenderem esforços, com vistas à geração de 
emprego e renda. Assustar-se com o quadro adverso e adotar 
posturas defensivas é tentar apagar fogo com gasolina. A con-
juntura requer coragem e senso de responsabilidade social, 
para que a retomada do crescimento econômico se torne rea-
lidade.

Reagir à crise A ameaça americana 
Os Estados Unidos formam a maior na-

ção do mundo. Não apenas pelo seu poderio 
armamentista ou pela supremacia do seu de-
senvolvimento tecnológico; pela pujança de 
sua economia e de sua moeda que se impõe 
como a mais sólida e robusta do mercado fi-
nanceiro internacional.  

O seu domínio, a sua liderança e sua 
força residem, sobretudo, nas lições que pro-
porciona ao mundo de sua capacidade em, 
mesmo diante do capitalismo selvagem que 
pratica, oferecer oportunidades a todos, que 
permite a livre concorrência, a livre iniciati-
va, abrindo espaço para os que querem  tra-
balhar,  inclusive aos imigrantes que batem 
à sua porta, ou invadem 
as suas fronteiras,  aos 
milhares, tentando alcan-
çar uma chance para viver 
dignamente. 

A América do Norte 
sempre foi referência de 
progresso, de compro-
misso com a liberdade e 
a democracia. De justiça 
rigorosa, austera, mas 
eficiente na defesa da so-
ciedade. De um país res-
ponsável na garantia dos 
direitos dos seus cidadãos. De uma terra que 
pratica a meritocracia como elemento indis-
pensável aos que estudam, trabalham e bus-
cam a realização dos seus sonhos e projetos 
profissionais. 

Claro que não são o País das Maravilhas. 
Longe disso. Os EUA têm problemas graves 
em sua estrutura social, sobretudo em ques-
tões que envolvem a discriminação racial e a 
violência policial que intimida e ultrapassa 
os limites da civilidade. Que pratica excessos 
inaceitáveis e que são absolutamente conde-
náveis em um país  que faz dos  Direitos Hu-
manos uma bandeira,  garantida pela Cons-
tituição. 

Eu era ainda uma criança quando teste-
munhei a visita do presidente Dwight Eise-

nhower ao Brasil. Tinha apenas 9 anos quan-
do vi passar a sua comitiva pela rua Humaitá, 
no Rio de Janeiro, decorada   com as cores da 
bandeira americana presas aos postes. Mais 
tarde, chorei com o assassinato de John Ken-
nedy e a imagem do  seu filho batendo conti-
nência diante do esquife. Assisti pela televi-
são, incrédulo, o astronauta Neil Armstrong 
pisar na Lua. E me revoltei com a matança na 
Guerra do Vietnã e outras ações bélicas pa-
trocinadas pelos irmãos Yankees. 

Mas sempre admirei a simbologia da 
estátua da Liberdade e o comprometimento 
dos americanos com a democracia. Da pas-
sagem pacífica na transição do poder entre 

vencidos e vencedores. Do 
exemplo que ofereciam ao 
resto do mundo de que é 
imperioso  respeitar a de-
cisão da maioria. De que é 
preciso saber ganhar, mas 
indispensável  saber per-
der. 

O que o presidente 
Donald Trump está fazen-
do agora, protagonizando 
um dos mais lamentá-
veis episódios da história 
americana agride, frontal-

mente, o que os Estados Unidos têm de mais 
precioso. Compromete a reputação do País. 
Envergonha-o. E constrange a sua imagem 
perante o mundo. Trump precisa  ser seve-
ramente punido e sair pela porta dos fundos. 
Escorraçado e humilhado como o pior exem-
plo dos males da arrogância, da soberba e 
ambição. É necessário   uma dura lição que o 
faça refletir, e também aqueles que, inebria-
dos pelo Poder, querem  se perpetuar nele, a 
qualquer preço, por se considerarem acima 
do bem e do mal. Como disse o senador re-
publicano,  ao reiniciar a sessão plenária do 
Congresso após a  invasão do Capitólio, “a 
violência nunca vence”. 

E eu repito o que li em algum lugar: não 
se vence pela força. Só se vence, convencendo. 

Barcarola
Foi ele quem me botou neste caminho. 

Todos os dias, ainda em jejum, eu lia os dois pa-
raibanos. O de Umbuzeiro, o de Alagoa Nova. 
O de Umbuzeiro ficava em cima da página. Era 
o grande capitão, comandante-em-chefe da 
imprensa brasileira. Que levou, inclusive, a re-
vista O Cruzeiro à língua castelhana, na edição 
internacional. O grande capitão possuía um 
texto barroco, onde tratava os assuntos mais 
sagrados com o ranço sensual dos cajuís que 
fizeram o sabor da nossa língua. Tal e qual os 
capitéis frutíferos de nossos tempos barrocos, 
generosos de sumos tropicais, ofertório dos 
pomares silvestres da terra pagã.

No rés da página, a palavra do gajeiro amo-
tinado. Fruto brejeiro na boca de Gonzaga, chis-
te cigano. No rés da página, mas não por baixo 
do verbo capitaneado pelo bu-
caneiro do Orondongo - riacho 
que nasce na serra de Umbu-
zeiro. Na casa dos Bandeira de 
Mello, o divisor de águas: ele, o 
velho capitão, nasceu debaixo 
da cumeeira. Fez sua paraiba-
nidade por gratuita violência. 
Como a chama de seus gestos.

Um dia, o de Alagoa 
Nova recrutou-me para seu 
navio. E me ensinou o fraseado impessoal das 
bandeiras do mar, a linguagem dos editoriais. 
Ele fazia a vez de contramestre, passando a 
voz do capitão de todos nós, Nathan, a rosa-
dos-ventos. O contramestre corria o convés 
sem camisa e barrete, os pés descalços no 
tombadilho, os cabelos soltos adivinhando a 
surpresa do vento. Seus olhos íntimos do hori-
zonte sabiam à maresia.

Um porto, mudei de barco. Rotina da ca-
botagem. Levei comigo algumas coisas que 
aprendi com  ele.  O  ponto de cerzir os  panos,  
a demora de rizar as  velas, o ócio de recolher-
se à gávea - donde o mar é maior e mais azul. 
Às vezes, se nossas vergas acenam de um ho-
rizonte a outro. Percebo sua bandeira mais 

pelo chiste de fandango que pelo amotinado 
carmim.

De raro lança âncora na taverna. Mas, em 
qualquer mesa que se sente, faz o seu castelo 
de popa. Só ele sabe de cor o portulano e os 
gaios registros do diário de bordo. Outra vez a 
voz comanda, mas o riso da plateia marujada. 
Ocasional, a taverna é apenas outro convés.

É de vê-lo iscar a vírgula e lançá-la, anzol, 
do gurupés. Nunca a interrogação da espera. 
Sabe, sob a superfície da página, o cardume 
dourado das palavras. As de escamas, salga-
lhes o sol da sintaxe. O texto reluz. Gonzaga bri-
lha. Silêncio de peixe, segredo de mar. No suste-
nido das entrelinhas, a meia voz de ondina. Meia 
palavra, meia promessa, encanto final.

Sisuda intransigência das alfândegas gra-
maticais: algumas palavras 
secas, outras molhadas, que 
sobram ao conhecimento de 
bordo, trafiquei-as do porão 
de Lagamar, o barco de Old 
Man Nathan, o dos gelos, à 
socapa do contramestre Ro-
drigues. Sobradas à derrota 
clandestina, têm o sotaque 
das bucanas e a sintaxe do 
além-mar. Fogem ao diapa-

são das fontes cantantes da corte. Algumas 
vieram de Espanha; outras, do porto calmo do 
Tejo. Deixai-as passar. 

Falta aprender-lhe tantos truques. Des-
confiar, no tremor da agulha, o pudor do norte 
absoluto. Bordejar o lameirão do atracadouro 
secreto. Sentir o cansar do barco e levá-lo, pre-
amar acima, até o banco da carena.

Pescadora de ostras, não confundam teus 
olhos o parêntese destas conchas com o seio 
raro onde dorme a semente do mar. Sabe-lhe, 
só, o marujo de moreno mouro - disfarçado 
castelhano no apelido Rodrigues. Ele escondeu 
o botim no profundo azul, quando dormiu com 
a sereia, metade palavra, metade beijo, canto 
final.

 O que o presidente Donald 
Trump está fazendo agora, 

protagonizando um dos mais 
lamentáveis episódios da história 
americana agride, frontalmente, 
o que os Estados Unidos têm de 

mais precioso.    

 Um dia, o de Alagoa Nova 
recrutou-me para seu navio. E 

me ensinou o fraseado 
impessoal das bandeiras do mar, 
a linguagem dos editoriais.   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com| Colaborador
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Governador João Azevêdo anunciou projetos que beneficiarão Monteiro, São João do Tigre, Natuba, Araçagi, Cuitegi e Gurinhém
O governador João Aze-

vêdo anunciou, ontem, du-
rante o programa semanal 
‘Conversa com o governador’, 
transmitido em cadeia esta-
dual pela Rádio Tabajara, a 
autorização para o início de 
novas obras de mobilidade 
urbana nos municípios de 
Monteiro, São João do Tigre, 
Natuba, Araçagi, Cuitegi e 
Gurinhém. As ações somam 
investimentos de aproxima-
damente R$ 5 milhões e irão 
beneficiar diretamente 86 mil 
paraibanos.

Em Monteiro, será reali-
zada a pavimentação e sina-
lização do acesso ao Centro 
Comercial de Animais. Serão 
pavimentadas as ruas Inácio 
Assis Bezerra e Rogaciano 
Guerra e as travessas Arnó-
bio Bezerra e José Torres, 
totalizando uma extensão 
de 1,8 km.

 No município de São João 

do Tigre, a gestão estadual irá 
realizar as obras de travessia 
urbana, com a pavimentação 
das ruas Cândido José Bezer-
ra, Manoel Costa Medeiros 
e José Nunes Medeiros, que 
compreendem uma extensão 
de 1,1 Km.

 Em Natuba serão pavi-
mentadas e sinalizadas as 
ruas Ministro José Américo e 
Francisco Albuquerque Mon-
tenegro, numa extensão total 
de 1,8 Km. Já as travessias 
urbanas de Araçagi e Cuite-
gi irão contemplar as ruas 
Quinze de Novembro, Feli-
pe Rodrigues, Praça Macrina 
Maroja, Pedro Batista, Padre 
Francilino Viana, Professora 
Maria do Carmo, Avenida José 
Rosa Filho, Castelo Branco 
e Manoel Ribeiro Franco e 
Maria Pimentel Cunha, numa 
extensão total de 3,6 Km.

 Em Gurinhém, o Gover-
no do Estado irá executar a 

Estado investirá R$ 5 mi em 
obras de mobilidade urbana

O promotor eleitoral Uirassu 
Medeiros declarou período de 
caça aos “laranjas” eleitorais 
no município de Patos. Ele vai 
pedir à Justiça a cassação das 
chapas que fizeram uso de “la-
ranjas” para cumprir metas de 
candidatas mulheres para cum-
prir a cota de 30% na disputa 
para vereador nas eleições 
2020. Ele se baseia em decisão 
do TSE. 

pATOS COM “LARANJAS”
O deputado federal Eduar-
do Bolsonaro, filho 03 do 
presidente Jair Bolsonaro, 
passou a usar a foto do 
presidente dos EUA, Do-
nald Trump, em seu perfil 
no Twitter. A ideia é pro-
testar pela expulsão do 
americano da rede social. 
Certamente, ele também 
deseja que o pai seja uma 
cópia do outro.

O deputado federal Aguinaldo Ribei-
ro (Progressistas) rebateu iniciar qual-
quer debate sobre eleições 2022. “Eu 
acho que o que atrapalha um pouco a 
gente é o fato de que no Brasil a gen-
te vive em eleição”, afirmou. Segundo 
ele, é melhor que 2021 seja um ano 
de trabalho. E também é bom obser-
var e analisar os cenários futuros. Em 
um ano muita coisa muda.

ELEiçãO fiCA pARA 2022

ROdRigO MAiA “COSpE fOgO” CONTRA BOLSONARO, 
MAS dEixA pEdidOS dE iMpEAChMENT NA gELAdEiRA

A CARA dO OuTRO

É verdade que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) (foto) vem 
se estranhando com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde que este se tornou 
inquilino do Palácio do Planalto. Também é correto afirmar que várias vezes ele agiu 
como poder moderador, junto com o Judiciário, dos projetos bolsonaristas mais radicais, 
contudo, o aumento do tom ao afirmar que “Bolsonaro é covarde” e que “está na hora 

de uma reação forte de todos nós, brasileiros, contra a irresponsabilidade do governo” 
ele bate de frente à própria inação ao colecionar pedidos de impeachment contra o 

“Mito”. Maia fez coleção destes, cerca de 60, sem arquivá-los ou despachá-los 
para que os pares deputados decididem o futuro do ocupante do Executivo. 

Os pedidos foram se amontoando no seu gabinete. E mesmo “cuspindo 
fogo” pela boca contra Bolsonaro, ele já disse que os pedidos de impea-
chment continuarão ali aguardando a chegada do seu sucessor. Na 
cabeça de Rodrigo Maia a ideia deve ser que as solicitações para abrir 
processo de afastamento do chefe do executivo são munições com po-
der de barganha junto ao Executivo. No final, é tudo moeda política. 

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

“Tomarei a vacina incentivando a todos para 
que também façam o mesmo”. Foram essas as 
palavras do governador João Azevêdo. Desde o 
início da pandemia o chefe do Executivo parai-
bano atua com seriedade e respeito, buscando 
preservar a vida, ouvir a ciência e não deixar 
de atuar dos demais setores da vida do estado, 
como a economia. Um comportamento bem di-
ferente de certos gestores. 

JOãO AzEvêdO AgE COM SERiEdAdE E diz 
quE ESTá pRONTO pARA TOMAR vACiNA

quAL é MESMO O diA d, gENERAL?

dupLA CAMpiNENSE

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a 
cada dia profere mais falatório vazio. Agora, 
ele teve a capacidade de dizer que a vacina-
ção contra a covid-19 vai começar “no Dia 
D, na hora H”. Ou seja, usou jargão militar 
para dizer que não tem definida nem data ou 
hora. Só que ele está numa guerra contra a 
covid-19, que mata, não numa manobra.

A nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) toma posse na próxima quinta-feira para o 
biênio 2021-2022. A presidência será ocupada pelo 
conselheiro Fernando Catão, que já esteve no cargo 
no biênio 2011-2012. A vice-presidência será exerci-
da por Fábio Túlio Nogueira. Os dois conselheiros, 
por coincidência, são de Campina Grande. 
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obra de acesso à comuni-
dade Pau Ferro da Estação, 
com a construção de bueiro 
quádruplo celular de con-
creto. O investimento tem o 
objetivo de garantir o tráfego 

de veículos nos períodos de 
chuvas; promover o desen-
volvimento do município; e 
melhorar a qualidade de vida 
da população local.

“Essas ordens de servi-

ço representam a geração de 
renda, fazendo com que a Pa-
raíba continue abrindo postos 
de trabalho e se destacando 
no Nordeste com o saldo posi-
tivo de empregos. Essa é uma 

forma de mostrar respeito 
com o dinheiro público e aos 
cidadãos que os seus recur-
sos estão sendo devidamente 
bem aplicados”, comentou o 
governador João Azevêdo.

Foto: Secom-PB

Mais segurança e facilidade

Detran-PB implanta documento 
digital de compra e venda de veículo

O Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-PB) 
iniciou ontem mais uma fase 
de modernização no processo 
de emissão dos documentos 
relacionados ao veículo (CRLV 
e CRV). A medida implanta 
o CRV Eletrônico na Paraíba, 
gerando mais facilidade, segu-
rança e acesso aos documen-
tos que ficarão disponíveis 
pelo aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito (CDT), portal do 
Denatran e pelos canais de 
atendimento do órgão.

Isso significa que não ha-
verá mais emissão de CRV em 
papel-moeda, assim como já 
havia sido implantado o CRLV 
Digital. A partir de agora, o pro-
prietário dispondo das infor-
mações e do código de acesso 

do veículo vai poder emitir os 
dois documentos juntos, em 
papel A4 e com QR Code, na 
comodidade da sua residên-
cia ou local adequado. Outra 
facilidade é que o motorista do 
veículo também poderá portar 
os documentos CRV e o CRLV 
de forma digital, tendo igual 
validade dos impressos.

No caso de transferên-
cia de veículo em situação de 
compra e venda, o proprietá-
rio (vendedor) deve solicitar 
ao Detran-PB a emissão da 
Autorização para Transferên-
cia de Propriedade de Veículo 
(ATPV), antigo DUT, informan-
do os dados do comprador, 
sendo o documento emitido 
com as informações e um QR 
Code de segurança para vali-

dar a sua autenticidade. A par-
tir daí, o procedimento segue 
a forma antiga para efetivação 
da compra e transferência do 
carro ou moto.

Aqueles que possuem 
o documento de registro e 
a autorização para transfe-
rência de propriedade em 
papel-moeda e foram regis-
trados antes de 2021 vão se-
guir o procedimento antigo, 
ou seja, preenche o verso do 
documento com os dados do 
comprador, reconhece firma 
no cartório e, por fim, o com-
prador vai ao órgão fazer vis-
toria do veículo e efetivar a 
transferência.

Vale destacar que os 
documentos de veículos im-
pressos em papel-moeda con-

tinuam tendo validade e o pro-
cesso de renovação na nova 
regra só será gerado quando 
for necessário efetivar algum 
dos serviços que precisam 
da emissão do CRLV. O novo 
CRLV-e passa a ser expedido 
nos processos de registro de 
veículos, licenciamento anual, 
transferência de proprieda-
de, mudança de município, 
alteração das características, 
mudança de categoria, remar-
cação de chassi e nos casos 
previstos em regulamentos 
complementares onde seja ne-
cessária a emissão de um CRV.

A implantação do novo 
sistema é regulamentada pela 
Resolução 809/2020 do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran).

O Núcleo do Simples Na-
cional da Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) informa 
que a data limite para que as 
micro e pequenas empresas 
paraibanas efetuem a opção 
do Simples Nacional/Simei 
será até o dia 29 de janeiro. A 
solicitação deve ser realizada 
no Portal do Simples Nacional 
por meio link http://www8.
receita.fazenda.gov.br/Sim-
plesNacional/ clicando em 
“Simples Nacional – Serviços”, 
“Solicitação de Opção pelo 
Simples Nacional”.

A Sefaz orienta ainda 
as empresas que pretendem 
optar pelo Simples Nacional 
ou então pelo Simei para que 
façam antes uma consulta 
prévia por meio do portal da 
Sefaz-PB (www.sefaz.pb.gov.
br) para saber se há alguma 

pendência na inscrição es-
tadual e assim evitar inde-
ferimentos no ato da opção 
do Simples Nacional. O prazo 
final para a resolução de todas 
as pendências é até 29 de ja-
neiro de 2021. A partir de 1º 
de fevereiro de 2021, as em-
presas não poderão reverter 
o indeferimento de opção se 
não tiverem resolvido todas 
as pendências até o dia 29 de 
janeiro deste ano.

As empresas com ins-
crição estadual na Paraíba 
podem fazer consultas na 
página da Sefaz/PB para rea-
lizar consulta e tomar ciência 
se existe alguma pendência 
impeditiva por meio do link 
https://www.sefaz.pb.gov.
br/servirtual/simples-na-
cional/consultar-regulari-
dade .  

Adesão ao Simples 
termina no dia 29

Anúncio dos investimentos foi feito 
pelo governador durante o programa 
semanal “Conversa com o governador”
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Evento deve definir o início da vacinação contra a covid-19 e estado já tem cronograma elaborado para iniciar campanha

A expectativa em torno 
da definição sobre início da 
vacinação contra a covid-19 
no estado pode ser finalizada 
hoje na reunião entre os go-
vernadores do Nordeste e o 
Ministério da Saúde. Durante 
o programa ‘Conversa com o 
Governador’, ontem, transmi-
tido em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara FM (105,5), 
João Azevêdo (Cidadania) 
pediu um pouco mais de pa-
ciência para a população e 
manteve o prazo para início 
da imunização no final do mês.

“Faltam poucos dias para 
que a gente possa começar 
essa campanha. Eu tenho mui-
ta fé e esperança que ainda 
no final deste mês nós vamos 
começar essa vacinação”, dis-
se. Além dos governadores, a 
reunião contará com a parti-
cipação de representantes de 
outros ministérios, da Câmara, 
do Senado Federal e do Supre-
mo Tribunal Federal (STF).

O chefe do Executivo es-
tadual lembrou que a Paraíba 
está com o cronograma ela-
borado para iniciar uma cam-
panha de vacinação, mas que 
depende da decisão do gover-
no federal sobre a vacina. “Os 

governadores do Nordeste 
têm mais uma reunião com o 
Ministério da Saúde hoje onde 
provavelmente será apresen-
tado o cronograma de distri-
buição das vacinas. A partir 
desse cronograma e com a 
chegada da vacina na Paraíba, 
em 24 horas nós queremos 
que ela esteja distribuída pe-
los pontos principais do esta-
do”, assegurou Azevêdo.

O governador acredita 
que todas as metas estaduais 
serão atingidas e que o gover-
no vai trabalhar com o Plano 
Nacional de Imunização, que 
estabelece as faixas priori-
tárias para recebimento das 
doses da vacina. “Na Paraíba 
já estamos com a logística 
pronta, com aeronaves pron-
tas para fazer o transporte das 
vacinas para os locais mais 
distantes”, completou.

O estado possui um es-
toque de mais de 550 mil se-
ringas a serem utilizadas na 
vacinação e um novo pregão 
foi aberto para a aquisição de 
mais itens. João Azevêdo in-
formou ainda que vai aguar-
dar a data estabelecida para 
sua faixa etária, dentro do cro-
nograma, para tomar a vacina 
“porque é a forma correta de 
proteção”. “Vacina é a forma 
mais segura para nos proteger 

dessa doença. Não acredite 
em fake news”, alertou.

Reunião com prefeitos
Ainda durante o progra-

ma ‘Conversa com o Governa-
dor’, João Azevêdo reforçou a 
parceria que o estado está dis-
posto a manter com os prefei-
tos paraibanos. Após se reunir 
com o gestor de João Pessoa, 
Cícero Lucena (Progressistas), 
o governador informou que vai 
“começar a agenda de receber 
os prefeitos de todo o estado”.

Na semana passada, du-
rante o encontro com Cícero, 
estado e prefeitura da capital 
fecharam parcerias em diver-
sos setores. Estiveram na pau-
ta ações para a revitalização 
de pontos do Centro históri-
co, monitoramento de áreas 
públicas, projetos nas áreas 
de meio ambiente e da saúde, 
além da mobilidade urbana.

“Sabemos bem que essas 
ações de parceria é que fazem 
a diferença. É por isso que o go-
verno do Estado está disposto a 
isso, não só com a Prefeitura de 
João Pessoa, mas com todas as 
prefeituras do estado da Paraí-
ba”, garantiu. No caso da parce-
ria entre os dois governos, está 
sendo montada uma comissão 
com membros do governo Es-
tadual e a Prefeitura municipal.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Governador participa de reunião 
hoje com o Ministério da Saúde

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DO SINFEMP
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PATOS E REGIÃO

A Presidente do SINFEMP- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e Re-
gião, CNPJ: 24.233.033/0001-40, Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego de Nº 
46000.001441/2002-08, localizado na Praça Edivaldo Mota, 63, Centro, CEP: 58700-590, Patos-PB, 
convoca nos termos do Estatuto Social da entidade, artigos 7º, 8º, alínea c, como também do artigo 
100, e na legislação em vigor, todos os servidores públicos municipais, do poder executivo, legislativo, 
de autarquias e fundações públicas dos municípios de Areia de Baraúnas, Assunção, Cacimba de 
Areia, Catingueira, Condado, Emas, Junco do Seridó, Mãe D’água, Malta, Olho D’água, Passagem, 
Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, Santa Terezinha, São José de Espinharas, São José do 
Bonfim, São José do Sabugi, São Mamede, Tenório, Vista Serrana e Várzea, filiados a este sindicato, 
que estiverem em condições de exercerem o direito do voto, para participarem da Assembleia Geral, 
que será realizada no Auditório da Associação Comercial de Patos, localizada na Rua José Gomes 
Alves, 91, Centro, CEP: 58700-250, Centro,  Patos-PB, em primeira convocação às 11:00 horas, 
no dia 20 de fevereiro de 2021, que deverá ter a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) 
mais um,  dos associados, estes, em condições de votar, e caso não haja quorum, em primeira 
convocação, a Assembleia será realizada em segunda convocação, no mesmo dia e local, meia 
hora depois após o horário previsto, com qualquer número de associados, deliberando a seguinte 
ordem do dia: 1. Leitura do edital de convocação; 2. Alteração Estatutária. Patos - PB, 7 de janeiro 
de 2021. Maria do Carmo Nunes Soares – Presidente, CPF: 927.409.444-20.

SEIRHMA – SECRETARIA ESTADUAL DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 
DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que a SUDEMA - Supe-
rintendência de Administração do Meio Ambiente – emitiu a Licença de Instalação Nº 2198/2020, 
em João Pessoa, 30 de dezembro de 2020. Prazo: 240 dias. Para a atividade de: Construção do 
Sistema de Abastecimento de Água da comunidadeAntas, contemplando a instalação de dois poços 
a serem perfurados, duas estações elevatórias de água tratada, sistema de tratamento de água 
composto de cloração através de dosador de cloro, dois reservatórios elevados, rede de distribuição 
e ligações domiciliares. MUNICÍPIO: São José de Piranhas/PB. Processo: 2019-000482/TEC/LI-6365.

IMPERIAL CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/CPF Nº 04.395.725/0001-87, torna público que a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 078/2020 em João Pessoa, 08 de 
outubro de 2020 – prazo: 1 (um) ano.Para a atividade de: Construção de EdifícioÁrea 12.092,66 
m²,naAvenida Cabo Branco – Setor 06, Quadra 062, Lote 0771, Loteamento Coqueiral – Bairro 
Cabo Branco – Município: JOÃO PESSOA – UF: PB – CEP.: 58.035-010

PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A., CNPJ: 45.453.214/0036-81 
torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente – SEMAN, através do processo de n.º 
2020/006834 a renovação da licença de operação n.º 066/2020para a atividade principal de comércio 
atacadista de medicamentos em geral, produtos alimentícios e de higiene pessoal, de área 3.465 
m², localizada na rua Norma de Araújo Batista, 951, Sala C, Distrito Industrial, João Pessoa-PB.

A Polimix Concreto Ltda. inscrita no CNPJ 29.067.113/0380-88, torna público que requereu a 
SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Instalação e 
Operação, para unidade de Guarabira, situado a rua Projetada SN Lote, 34 Quadra 4 – Distrito 
Industrial – Guarabira -PB

Agricultura familiar

Estado realiza compra 
emergencial de alimentos

Técnicos da Secretaria 
Executiva de Segurança 
Alimentar e Economia So-
lidária (Sesaes), vinculada 
à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Humano 
(Sedh), visitaram grupos 
produtivos nos municípios 
de São João do Rio do Pei-
xe e Poço José de Moura, 
no Alto Sertão paraiba-
no, para realizar compra 
emergencial do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
na modalidade Compra 
com Doação Simultânea 
(PAA-CDS) e mobilizar os 
agricultores para novo 
edital com previsão de 
lançamento para fevereiro 
de 2021.

A equipe técnica visi-
tou os campos produtivos 
da região, que tem cadas-
trada no edital vigente do 
programa 64 agricultores 
em São João do Rio do Pei-
xe e três agricultores em 
Poço José de Moura. Após 
verificada a disponibilida-
de de produtos para co-
mercialização, realizou-se 
a compra emergencial de 
batata-doce, milho verde, 
abóbora, manga, feijão ver-

de e macaxeira com doação 
simultânea ao Centro de 
Referência de Assistência 
Social (Cras) do município 
de São João do Rio do Pei-
xe, atendendo a cerca de 
200 famílias em situação 
de vulnerabilidade social e 
integrantes da comunida-
de cigana da região.

Visando o próximo 
edital, os técnicos se reu-
niram com grupos de agri-
cultores e conheceram as 
plantações com o objetivo 
de verificar a qualidade do 
plantio e a capacidade de 
venda de novos produtos 
da região. “Mesmo sendo 
uma região no Alto Sertão 
que sofre com vários anos 
de estiagem, eles conse-
guem produzir com muita 
riqueza. Eles plantam ma-
caxeira, batata-doce, muita 
folhagem, manga, banana, 
arroz vermelho”, constatou 
o gerente executivo das Ca-
sas de Economia Solidária 
e integrante da equipe téc-
nica, Marcelo Melo.

“O PAA-CDS chega ao 
Sertão para trazer espe-
rança para os grupos pro-
dutivos da região. Cada 

agricultor pode vender 
6.500 reais ao programa. É 
uma renda extra e garanti-
da”, completou o gerente.

O edital emergencial 
do PAA-CDS em vigência 
permite compra de inhame, 
macaxeira, folhagem polpa 
de fruto, bolo, abóbora, mi-
lho, manga, banana entre 
outros produtos. O novo 
edital pretende inserir o 
ovo caipira, a macaxeira 
embalada a vácuo, o peixe 
e o arroz vermelho que tem 
o município de São João do 
Rio do Peixe como o maior 
produtor da Paraíba.  O ar-
roz outrora vendido para 
os estados vizinhos por 
meio de atravessadores 
deverá ser comprado pelo 
estado da Paraíba por meio 
do PAA-CDS.

O PAA tem o objetivo 
de promover o acesso à ali-
mentação em quantidade, 
qualidade e regularidade 
necessária às pessoas em 
situação de insegurança 
alimentar e nutricional, as-
sim como valorizar e forta-
lecer a agricultura familiar, 
a produção sustentável e a 
geração de renda.

Foto: Secom-PB

Técnicos visitaram grupos produtivos nos municípios de São João do Rio do Peixe e Poço José de Moura

Rede Cuidar qualifica profissionais da 
assistência materno-infantil no Estado

A Rede Cuidar definiu es-
tratégia de qualificação dos 
profissionais da assistência ma-
terno-infantil por conta da pan-
demia, durante reunião on-line, 
ontem (11) à tarde, com todos 
os centros envolvidos na Rede. 

“A nova realidade que 
estamos vivendo, diante da 
pandemia, nos impõe novas 
estratégias. As capacitações 
acontecerão presencialmente 
e no modo Educação a Distân-
cia (EAD). Antes, aconteciam 
na Caravana da Rede Cuidar, 
e agora tivemos que mudar 
estratégias para suprir e alte-
rar o formato já que não po-
demos aglomerar”, explicou a 
coordenadora da Rede Cuidar, 
Juliana Soares. 

Juliana explicou que as 
capacitações serão iniciadas 
no modo Educação a Distân-
cia (EAD), a partir do próximo 
dia 18. Serão três blocos rela-
cionados às três linhas de cui-
dado (Obstetrícia, Neonatolo-
gia e Cardiologia Pediátrica) e 
cada bloco terá seis módulos 
semanais.

As aulas vão ficar gravadas 
e os testes de aperfeiçoamento 
estarão disponíveis no site da 
Rede Cuidar (redecuidarparai-
ba.com.br) para os inscritos. Ao 
final dos módulos, terá certifi-
cação individual. 

Já as aulas presenciais 
serão nos quatro polos, situa-
dos em João Pessoa, Campina 
Grande, Patos e Cajazeiras e 

vão atingir todas as regiões de 
Saúde do estado. Serão realiza-
das simulações realísticas para 
sedimentação do conhecimen-
to. Provavelmente, sejam nos 
meses de março, maio, setem-
bro e novembro de 2021, para 
a assistência nas maternidades 
públicas do estado. 

A Paraíba conta com 20 
maternidades e um hospital 
pediátrico, que fazem parte da 
Rede Cuidar. Deste quantitati-
vo, apenas três não são de ges-
tão estadual e possuem gestão 
municipal: Instituto de Saúde 
Elpídio de Almeida - Isea (Cam-
pina Grande), Maternidade 
Cândida Vargas (João Pessoa) e 
Maternidade de Esperança.  

A Rede funciona em tem-

po integral durante todo o ano 
e tem como um de seus prin-
cipais objetivos a busca ativa 
de crianças com cardiopatias 
que, ao serem diagnosticadas 
com problemas, passam a 
receber tratamento especia-
lizado, inclusive, com acesso 
a procedimento cirúrgico, 
quando necessário.

“Na neonatologia existe 
uma assistência em telemedi-
cina para crianças que nascem 
em situações especiais. Malfor-
mações congênitas e patologias 
relacionadas. Já na obstetrícia 
o desafio é integrar a assistên-
cia a gestante à qualificação 
dos fluxos para agregar ações 
de diminuição da mortalidade 
materna”, concluiu Juliana.

O conselheiro Fernan-
do Catão retorna à presi-
dência do Tribunal de Con-
tas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) na próxima quin-
ta-feira (14), às 10h, para o 
biênio 2021-2022. Em so-
lenidade remota, por conta 
da pandemia de covid-19, 
também tomarão posse 
o conselheiro Fabio Túlio 
Nogueira e o conselheiro 
Antônio Gomes Vieira Filho 
nos cargos de vice-presi-
dente e corregedor-geral, 
respectivamente.

A sessão que elegeu a 

nova mesa diretora ocor-
reu no dia 17 de dezembro 
e teve resultado unânime. 
Natural de Campina Grande, 
Fernando Rodrigues Catão 
é engenheiro civil e conse-
lheiro do TCE desde maio de 
2004. Também já presidiu 
a Corte de Contas no biênio 
2011-2012 e assume o car-
go num momento em que 
a instituição passa por uma 
exposição, com dois conse-
lheiros afastados devido a 
investigações em operações 
da Polícia Federal.

Também serão empos-
sados os novos dirigentes 
das Câmaras Deliberativas. 
O conselheiro Arnóbio Via-

na assume a presidência da 
1ª Câmara. Para a 2ª Câma-
ra o escolhido foi o conse-
lheiro André Carlo Torres 
Pontes. O novo Ouvidor 
do TCE será o conselheiro 
substituto Renato Sérgio 
Santiago Melo.

Por causa de medidas 
de combate à disseminação 
da covi-19, convidados, au-
toridades, servidores, juris-
dicionados, profissionais da 
imprensa e público em ge-
ral poderão acompanhar as 
posses pelo canal do YouTu-
be (TV TCE-PB), portal e pe-
las redes sociais  (Facebook, 
Twitter e storie Instagram) 
do Tribunal de Contas.

TCE empossa nova diretoria 
quinta-feira em sessão remota
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com
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Vandalismo
A igreja São Frei Pedro Gonçalves, localizada 
no Centro Histórico de João Pessoa, foi 
pichada no último domingo.  Página 8
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Anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo; pontos de atendimento vão atender alunos sem acesso à internet

Pré-matrículas digitais têm 
início nas escolas estaduais
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O governador João Azevê-
do anunciou ontem, durante o 
programa semanal ‘Conversa 
com o Governador’, transmiti-
do em cadeia estadual pela Rá-
dio Tabajara, o lançamento da 
pré-matrícula digital para os 
estudantes da Rede Estadual 
de Ensino. Ao todo, serão 250 
mil vagas oferecidas em 668 
escolas que compõem as 14 
Gerências Regionais de Ensino 
da Paraíba. A pré-matrícula 
será efetivada por meio do site 
pbeduca.see.pb.gov.br e ficará 
disponível para os alunos ve-
teranos entre os dias 11/01 e 
15/01. Já para os estudantes 
novatos, o período será de 
25/01 a 29/01.

O cadastro anterior à 
matrícula é necessário, pois 
a solicitação do aluno, nova-
to ou veterano, passará por 
uma análise na Secretaria de 
Estado da Educação e da Ci-
ência e Tecnologia (SEECT), 
para só então ser inserida nos 
cadastros das escolas. Ao fim 
deste processo, a matrícula 
será efetivada. Os alunos que 
não tiverem acesso à internet 
poderão realizar o cadastro 
nas escolas, que contarão com 
pontos de apoio presenciais.

 
Documentos 
Para realizar a pré-ma-

trícula, os alunos veteranos 
precisam ter o código de ma-
trícula, que está disponível 
no perfil do aluno no Sistema 
Saber, além de disponibilizar 
um endereço de e-mail e um 

número de telefone. Já os es-
tudantes novatos precisam 
estar munidos dos seguintes 
documentos: histórico escolar, 
cédula de identidade (RG) ou 
certidão de registro civil, CPF 
(opcional), comprovante de 
residência com data, carteira 
de vacinação (para Educação 
Infantil), cartão do SUS (op-
cional) e uma foto 3x4.

O secretário de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia, Cláudio Furtado, 
reforçou que todos os estu-
dantes serão contemplados no 
processo de matrículas. 

“Esse processo será todo 
on-line, via plataforma Paraíba 
Educa, mas reforçamos que as 
escolas estarão abertas para 
os alunos que eventualmente 
não tenham acesso à internet. 
Mas é importante lembrar a 
necessidade de manter os 
cuidados contra a covid-19. 
Os responsáveis devem usar 
máscaras e manter o afasta-
mento social quando estive-
rem nas escolas. Reforçamos, 
mais uma vez, que a Secreta-
ria de Estado da Educação e 
da Ciência e Tecnologia está 
trabalhando para que todos 
os estudantes veteranos e no-
vatos tenham acesso à Educa-
ção. Ninguém ficará sem vaga 
na Rede Estadual de Ensino”, 
disse.

 
Enem 2020
Para atender aos 30.200 

estudantes da rede inscritos 
no Enem 2020, que se sub-

meterão às provas na versão 
impressa nos 17 e 24 de janei-
ro de 2021 e na versão digital 
nos 31 de janeiro e 7 de feve-
reiro de 2021, a Secretaria de 
Educação irá montar tendas 
em pontos estratégicos para 
servir de apoio aos alunos que 
farão o exame presencial.

Ao longo do ano passado, 
a gestão adaptou o sistema de 

ensino para atender as neces-
sidades dos estudantes e egres-
sos da rede pública estadual. 
Dentre as ações realizadas es-
tão o Se Liga no Enem Revisão 
On-line, simulados, vídeoau-
las na TV Paraíba Educa, lives 
e revisões no Youtube, Desafio 
Nota 1000, Podcast em áudio 
para o Classroom e Google for-
ms com questões inéditas. O 

governador João Azevêdo de-
sejou êxito aos estudantes da 
Rede Estadual de Ensino que 
farão as provas do Enem.

  “Nós torcemos para que 
todos os nossos alunos sejam 
aprovados. Tenham tranquili-
dade, se protejam, coloquem 
em prática o que aprenderam 
e iremos, em breve, celebrar a 
vitória de cada um”, comentou.

Foto: Secom-PB

De acordo com a Secretaria de Educação, serão 250 mil vagas oferecidas em 668 escolas que fazem parte das 14 Gerências Regionais de Ensino da Paraíba

O site Paraíba Educa pode ser 
acessado através do QR Code

Desafio Nota 1000

Programa estimula a prática da redação
Laura Luna
lauraluna@epc.gov.pb.br

Com fama de vilã do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem), a redação 
costuma causar alvoroço 
antes, durante e até depois 
das provas. As possibilidades 
em torno do tema são pauta 
entre alunos e professores o 
ano todo e o treino constan-
te, uma ferramenta essencial 
para quem pretende se sair 
bem na prova. Atingir os tão 
sonhados 1000 pontos, na 
única parte dissertativa do 
Enem, não é tarefa fácil, mas 
também não é impossível. 

Roberto Ferreira está 
focado na redação. O aluno 
que cursa o terceiro ano do 
ensino médio na Escola Ci-
dadã Integral (ECI) Alfredo 
Pessoa de Lima em Solânea, 
no brejo paraibano, pretende 
cursar Medicina e sabe que 
precisa caprichar na pontua-
ção. Para isso tem se dedicado, 
são pelo menos três redações 
por semana e mais: Roberto 
entrou de cabeça no desa-
fio Nota 1000, programa do 
Governo do Estado que tem 
como objetivo apoiar a rotina 
de estudos e treinar a redação 
dos candidatos ao Enem. 

“Participo desde o 
primeiro desafio. São os 

mesmos critérios e mesma 
pontuação, é uma espécie 
de simulação da redação do 
Enem”, explica. E a prática 
tem aperfeiçoado as técni-
cas, basta conferir os pon-
tos atingidos, foram quatro 
notas 1000 e por 15 vezes 
Roberto fez 960 pontos. 
“O Desafio Nota 1000 está 
sendo essencial, inclusive 
foi através dele que conse-
gui uma bolsa para um cur-
so complementar de portu-
guês”, comemora.

O estudante está ansio-
so e até arrisca um palpite. 
“Acredito que podem vir te-
mas relacionados à educação 
voltada para o analfabetis-
mo, meio ambiente ou espor-
tes. Eu já produzi redações 
de cada eixo, melhor estudar 
eixos porque abrangem mais 
conteúdos”. 

A redação tem peso in-
dividual e pode contribuir 
com o aumento ou diminui-
ção do somatório total de 
notas. Acontecerá no dia 17 
de janeiro, primeiro dia de 
provas, a partir das 13h30.

O Desafio Nota 1000 foi 
criado pelo Governo do Es-
tado em 2020. O programa 
tem como objetivo apoiar os 
estudantes na rotina de es-
tudos. Para treinar redação, 
as escolas lançam temas se-

manais sobre os quais os alu-
nos elaboram  textos e uma 
equipe de professores faz as 
correções. No ano de pande-
mia, as lives estão ajudando 
os alunos a manter o preparo 
em dia. “Realizamos lives com 
dicas para o aprimoramento 
da escrita das redações com 
professores da rede. Foram 
36 temas lançados e enviadas 
128,721 redações durante o 
ano, destas 50,699 apenas de 

estudantes do 3º ano do en-
sino médio”, explica Audileia 
Gonçalo, gerente executiva de 
Ensino Médio da Rede Esta-
dual de Ensino. A expectativa 
para este ano é que os alunos 
da rede estadual se destaquem 
mais uma vez na redação. 

Dicas
Para o professor de 

língua portuguesa, Macelio 
Macedo, o caminho para uma 

redação nota máxima pas-
sa por algumas etapas. “Ter 
ótimo domínio de cada uma 
das 5 competências reque-
ridas na produção disser-
tativa proposta pelo enem: 
domínio da norma culta da 
língua portuguesa; repertó-
rio diverso e amplo sabendo 
mobilizá-los em favor de sua 
argumentação; organização, 
coesão e coerência das par-
tes e do todo textual; uso e 
organização textual a partir 
de conectivos, de maneira 
adequada e conveniente às 
proposições dadas pelo/a 
participante; e, proposição 
de proposta de intervenção 
que respeite os direitos hu-
manos.”, elencou.

No dia da prova da re-
dação, o recomendado é ter 
tranquilidade. “É um dia 
exaustivo já que além da re-
dação o candidato tem mais 
90 questões para resolver. 
Mas o conselho é fazer pri-
meiro a redação. É bom que 
se leia e reflita sobre o tema 
com atenção aos textos mo-
tivadores. E caso o aluno pre-
fira começar pelas questões, 
é importante não deixar a re-
dação para última hora para 
não correr o risco de chegar 
o momento de recolher as 
provas e o aluno não tenha 
terminado”. 

Sobre os temas
O professor Macelio Ma-

cedo prefere não dar palpite 
em relação ao tema, mas ar-
risca sugerir o que não deve 
ser pedido na redação.“Acre-
dito que não vá ter nada que 
envolva muita política, muita 
economia ou ainda a questão 
da pandemia e a crise causada 
pelo novo coronavírus”. Mes-
mo não apostando nesses te-
mas o professor, que leciona 
há nove anos na rede públi-
ca de ensino, acredita que o 
candidato pode sim trabalhar 
esses aspectos. “Tendo em 
vista ser uma possibilidade 
da atualidade pode ser que 
respingue alguma coisa e o 
candidato tenha como puxar 
para a redação, mas não acre-
dito que seja nada tão direto. 
Não acho que iriam propor 
um tema que colocasse o país 
tão em evidência”.

A persistência da violên-
cia contra a mulher na socie-
dade brasileira; Caminhos 
para combater a intolerância 
religiosa no Brasil; Desafios 
para Formação Educacional 
de Surdos; Manipulação do 
comportamento do usuário 
pelo controle de dados na in-
ternet; Democratização do 
acesso ao cinema no Brasil 
foram os cinco últimos temas 
abordados na redação.

O estudante Roberto Ferreira aprimora a redação com o ‘Desafio Nota 1000’

Foto: Arquivo Pessoal
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Série de ações vem sendo realizada pela PM em todas as regiões do estado para reduzir a criminalidade
A série de ações realiza-

das pela Polícia Militar, du-
rante o fim de semana, em 
todas as regiões do estado 
resultou em apreensões de 
armas, munições e veículos 
com restrições, além de pri-
sões de suspeitos, inclusive 
de envolvidos com o tráfico 
de droga. Todos os presos 
e materiais apreendidos 
foram conduzidos para as 
delegacias das áreas onde 
ocorreram as ações.

Na comunidade conhe-
cida por Barra de Antas, 
zona rural do município de 
Sapé, no Brejo paraibano, 
um homem que estaria efe-
tuando disparos de arma 
de fogo foi preso, por uma 
guarnição da Força Tática 
do 7º Batalhão. Este caso 
aconteceu no sábado (9) e 
o homem de 25 anos já res-
ponde pelo crime de tráfico 
de drogas e estava com uma 
espingarda. Ele ainda ten-
tou fugir.

Em Caiçara, policiais do 
4º BPM estavam realizando 
rondas no centro, quando 
suspeitaram de um casal. Na 
abordagem foi encontrado 

Polícia faz novas apreensões 
de armas no fim de semana

Foto: PMPB

com a mulher um revólver 
calibre 32 com três muni-
ções intactas. Ela informou 
que a arma pertencia a seu 
namorado, que estava em 
sua companhia no local. 

Já em João Pessoa, os 
policiais da Força Regional 
estavam realizando uma in-
cursão no Bairro das Indús-
trias, quando se depararam 
com cinco jovens em atitude 
suspeita que fugiram com a 
chegada dos policiais. Nas 

buscas na localidade, foi 
apreendido um revólver 
calibre 38. 

Na cidade de Solânea, 
policiais da 7ª Companhia 
Independente foram averi-
guar uma denúncia de som 
abusivo. No local identifica-
ram uma motocicleta com 
restrição de roubo ou furto. 
Ao realizar uma busca em 
uma caminhonete branca 
que estava ao lado da moto, 
o proprietário informou 

que havia uma arma de 
fogo dentro do carro, e nas 
buscas os policiais apreen-
deram uma pistola calibre 
380 e várias munições do 
mesmo calibre. 

Ao fazer a identifica-
ção veicular foi constatado 
que o carro possuía sinais 
de adulteração na gravação 
do chassi das portas. O pro-
prietário do veículo recebeu 
voz de prisão e os materiais 
apreendidos foram condu-

zidos para a Delegacia de 
Solânea.

Caça
Policiais militares do 

Batalhão de Polícia Ambien-
tal apreenderam, no final 
de semana, cinco armas de 
fogo durante fiscalização 
ambiental em Mamanguape 
durante patrulhamento na 
zona rural do município. No 
local, foram encontrados vá-
rios apetrechos usados para 

caça predatória de animais.
Os policiais do Grupo 

Tático Ambiental (GTAm) 
realizavam, quando avista-
ram alguns homens na mata 
com roupas camufladas, 
que, ao perceberem a pre-
sença dos policiais, fugiram. 
A equipe do GTAm realizou 
uma busca na localidade, e 
conseguiu apreender cinco 
espingardas, três bornais e 
apetrechos usados para a 
caça predatória de animais.

Uma espingarda foi apreendida na zona rural de Sapé pelo Batalhão Ambiental; em outras regiões também foram apreendidas armas dentro de veículos, uma caminhonete e uma moto suspeitas de roubos

O caminhão baú ficou atravessado na pista provocando o engarrafamento do trânsito na chegada a João Pessoa

Homem reage a assalto e mata 
um dos envolvidos em Sousa

A polícia ainda não tem 
a identificação da pessoa que 
reagiu a um assalto, na cidade 
de Sousa, Sertão do estado e 
matou um dos suspeitos. O fato 
aconteceu na noite de sexta-
feira (8). O suspeito morto foi 
Acácio Lacerda Soares, o “Acá-
cio Cigano” de 31 anos. Outro 
envolvido Yago Palmeira de 
Araújo, 29 anos, preso pela Po-
lícia Militar e um terceiro fugiu.

Consta de informações 
da polícia que o trio chegou 
no posto Hipetro, na Avenida 
Nelson Meira, no bairro Jardim 
Iracema, em Sousa, na saída 
para Cajazeiras, em uma moto 
Honda Bros de cor vermelha, 
renderem funcionários e clien-

tes para praticarem o roubo.
Após se apoderarem de 

dinheiro e pertences de pes-
soas que estavam no local, 
na fuga, os assaltantes foram 
surpreendidos por uma pes-
soa que efetuou disparos de 
arma de fogo, próximo a casa 
de shows Estação 10. Houve 
troca de tiros. “Acássio Cigano” 
foi baleado e morreu no local. 

Ainda segundo a policia, 
Yago Palmeira havia fugido 
com o outro envolvido e foi lo-
calizado na comunidade Ran-
cho dos Cigano. No local do 
crime os policiais encontraram 
a moto utilizada no assalto, 
uma pistola calibre 380 e um 
simulacro de arma de fogo.

Em Patos
Um jovem identificado 

apenas por Thiago foi morto a 
tiros na noite de sábado (9) na 
cidade de Patos. Outras duas 
pessoas, Fabiano Caique da 
Silva, 22 anos, e Alan Silva, 23 
anos, foram feridos a bala no 
local onde o amigo foi morto.

No levantamento feito 
pela polícia, a tentativa de 
chancina ocorreu na rua Poeta 
José Monteiro, bairro do Jato-
bá, setor sul de Patos. Testemu-
nhas disseram que os jovens 
estavam conversando quando 
os atiradores chegaram andan-
do e começaram a atirar nas 
vítimas. Allan e Fabiano estão 
no Hospital Regional de Patos.

Na BR-230

Acidente causa engarramento que durou 5 horas
As fortes chuvas no início 

da manhã dessa segunda-feira 
(11) podem ter sido as cau-
sas do acidente envolvendo 
um caminhão baú na rodovia 
BR-101, sentido Pernambuco/
Paraíba, próximo à ladeira da 
Conpel, que ficou totalmente 
interditada provocando gran-
de engarrafamento que durou 
cerca de cinco horas. Devido o 
bloqueio, a PRF informou que 
foi feito um desvio na altura do 
km 100, pela rodovia estadual 
PB-018, com acesso para veí-
culos de pequeno porte. Veícu-
los pesados esperaram a libe-
ração da rodovia. A interdição 
ocorreu no km 94, da BR-101, 
município de Conde, a poucos 
quilômetros de João Pessoa. 

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, o caminhão baú 
transportava eletrodoméstico 
com destino à capital paraiba-
na e, provavelmente o motoris-
ta pode ter perdido o controle 
após aquaplanar na pista. A 
cabine do caminhão ficou fora 
da pista, enquanto que o baú 
tomou totalmente a via, pro-
vocando a interdição.

O motorista sofreu feri-
mento leve, sendo levado ao 
Hospital de Traumas em João 
Pessoa. Segundo testemunhas, 
havia uma mulher como passa-
geira, mas não foi identificada 
pois havia deixado o local.

A pista somente foi libera-
da após o Corpo de Bombeiros 
realizar o trabalho de limpeza 

do local por causa do derrama-
mento de óleo.

Morte
No km 69, da BR-101, saí-

da de Santa Rita para Maman-
guape um homem de 54 anos 
morreu vítima de um aciden-
te. Ele era passageiro de um 
veículo HB-20 que capotou na 
manhã dessa segunda-feira 
(11). A vítima, que não teve o 
nome revelado, viajava junto 
com o irmão quando aconte-
ceu o capotamento. 

Para a PRF, o condutor 
do veículo disse que perdeu 
o controle e bateu contra uma 
árvore, no acostamento. O con-
dutor foi levado para o Hospital 
de Emergência e Trauma. 

Foto: PRF

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou 297 
atendimentos no fim de se-
mana. Nesse período, a uni-
dade de saúde registrou 44 
procedimentos cirúrgicos 
de alta e média complexi-
dades. O balanço tem como 
base as entradas realizadas 
a partir da zero hora do sá-
bado (9) até as 23h59 desse 
domingo (10).

Durante o fim de sema-
na, as ocorrências envolven-
do acidentes de motocicle-
tas lideraram as entradas da 
emergência, com 68 casos, 
superando quedas (67). Ou-

tras situações de emergên-
cia registradas na unidade 
de saúde foram corpo es-
tranho (35), agressão física 
(14), atropelamento (sete), 
acidente de automóvel 
(dois), acidente de bicicleta 
(dois), arma branca (três), 
arma de fogo (três) e quei-
madura (seis).

O bairro do Valentina 
lidera os atendimentos com 
12 entradas, seguido por 
Cristo (11), Pedro Gondim 
(10), Mangabeira (10) e 
Bessa (sete). Já em relação 
aos municípios, Santa Rita 
lidera com 27 atendimentos. 
Na sequência vem Bayeux 
(14), Cabedelo (nove), Con-

de (oito) e Guarabira (cinco).

Perfil
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena 
atende casos de urgência e 
emergência, contudo, muitos 
procuram a instituição para 
atendimentos clínicos, não 
levando em consideração o 
tipo de assistência prestada 
pela unidade de saúde, volta-
do para situações de média e 
alta complexidade, a exem-
plo de vítimas de trauma 
(acidentes e desastres), vio-
lência, queimadura, Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC) e 
hemorragias digestivas.

Trauma registra 68 vítimas 
de acidentes com motos
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Autoridades de saúde afirmam que o coronavírus está ativo no estado e medidas de prevenção devem permanecer

A taxa de transmissibi-
lidade diária da covid-19 na 
Paraíba está acima de 1 (um) 
conforme a 16ª avaliação do 
Plano Novo Normal Paraíba, 
a primeira deste ano. Segun-
do o secretário executivo de 
Gestão de Redes de Saúde, 
o médico sanitarista Daniel 
Beltrammi, o quadro ainda é 
preocupante porque mostra 
que a pandemia ainda está 
ativa e a situação de ocupa-
ção dos leitos pode piorar 
de uma semana para outra, 
caso a população não siga as 
regras sanitárias, o distan-
ciamento social e o uso de 
máscaras. Hoje completa 300 
dias do primeiro caso da co-
vid-19 registrado na Paraíba. 

A avaliação mais recente 
do Plano Novo Normal Pa-
raíba, mostrou que a média 
móvel do último dia oito em 
João Pessoa (que fez referên-

cia à quinzena anterior) era 
Rt 1,1558, enquanto a média 
móvel de Campina Grande 
era Rt 1,0595. No mesmo pe-
ríodo, a média móvel da Pa-
raíba foi Rt 0,9421, enquanto 
o Rt diário no estado foi 1,08. 
Tomando como exemplo o 
Rt diário da Paraíba (1,08), 
significa dizer que cada 100 
pessoas contaminadas com 
o novo coronavírus transmi-
te a doença para outras 108 
vítimas.

“Qualquer número aci-
ma de 1 é preocupante, por-
que mostra que a pandemia 
está ativa, há transmissibili-
dade elevada. A recomenda-
ção é ainda ter muito cuidado 
e atenção”, alertou Daniel. 

Segundo ele, os números 
refletem à desobediência da 
população em descumprir 
as medidas preventivas dos 
últimos 15 dias, ou seja, nas 
confraternizações realizadas 
um pouco antes e durante o 
Natal. Beltrammi frisou que 

a taxa de transmissibilida-
de nas principais cidades do 
estado ainda está em níveis 
proibitivos, e isso é um sinali-
zador de que a pandemia ain-
da tem bastante força para 
elevar o número de casos e 
de óbitos.

De acordo com o secre-
tário de Estado da Saúde, Ge-
raldo Medeiros, não se pode 
falar se a tendência da trans-
missibilidade da doença será 
de queda ou de alta. Tudo vai 
depender, do comportamen-
to da sociedade. “É importan-
te as pessoas terem cuidado 
nesses meses de janeiro e fe-
vereiro com as aglomerações 
nos bares e restaurantes, na 
orla marítima e na própria 
areia da praia. A vacina está 
perto, daqui a um mês mais 
ou menos teremos a vacina, 
e há a necessidade urgente 
de as pessoas se controlarem 
e seguirem as medidas de 
prevenção”, orientou Geraldo 
Medeiros”.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Covid-19 na PB é preocupante 
porque transmissibilidade é alta

Secretário de Gestão de Redes de Saúde, Daniel Beltrammi, afirma que taxa de ocupação de leitos pode subir

Medidas de prevenção sanitária continuam necessárias para reduzir o risco de contaminação pelo novo coronavírus

Foto: Evandro Pereira

Estado não tem cidades classificadas com bandeira vermelha
A primeira avaliação do 

Plano Novo Normal Paraíba 
de 2021 mostrou que a Paraí-
ba não possui nenhuma cida-
de classificada com bandeira 
na cor vermelha (mobilidade 
impedida). Outro dado posi-
tivo foi que o número de cida-
des que estava com bandeira 
laranja (mobilidade restrita) 
caiu de 38% para 9%, haven-
do uma migração da maioria 
dos municípios para a ban-
deira amarela (mobilidade 

reduzida), de 56% para 87%. 
O número de municípios 

classificados com bandeira 
verde (mobilidade livre) saiu 
de 3% para 4%. O secretário 
de saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, declarou que as 
medidas restritivas toma-
das pelo Governo durante 
os festejos de fim de ano, 
como a redução do horário 
do atendimento presencial 
nos bares, restaurantes e si-
milares na véspera de Natal 

e Ano Novo, a fiscalização na 
faixa da praia no Réveillon e 
a suspensão da queima de 

fogos na virada de 2021, fo-
ram muito importantes para 
evitar o agravamento da dis-
seminação da doença. 

Ele ressaltou que, en-
quanto a 16ª avaliação do 
Plano Novo Normal Paraíba 
não traz nenhuma cidade com 
bandeira vermelha no estado, 
a avaliação anterior apresen-
tava 7 municípios com esta 
classificação. “Isso foi um 
avanço”, salientou. A avaliação 
do Plano Novo Normal Paraí-

ba é atualizada a cada 15 dias. 
Tudo pode mudar - O se-

cretário executivo de Gestão 
de Redes de Saúde, Daniel 
Beltrammi destacou, porém, 
que apesar de estarmos com 
uma mudança de bandeiras 
para melhor, isso não significa 
dizer que a pandemia está 
sob controle. “Porque um 
dos reflexos das bandeiras 
é a ocupação nos hospitais, 
que reduziu na última semana 
em função da expansão de 

leitos. Isso também é medido 
pelas bandeiras. Mas quando 
medimos a taxa de transmis-
sibilidade, ela está em níveis 
proibitivos em grandes cida-
des, como em João Pessoa e 
em Campina Grande”.

“Não é hora de se aglo-
merar. Usem as máscaras, 
porque esse cenário, depen-
dendo do comportamento da 
população, pode mudar em 
uma semana”, completou o 
secretário Daniel. 

Número de municípios 
classificados como bandeira 

laranja reduziu, com 
muitos deles passando à 

fase amarela.  

Vacinação prevista para fevereiro
Apesar de haver uma grande ex-

pectativa para a chegada da vacina 
contra a covid-19, o momento não é 
de relaxar e de esquecer as medidas 
preventivas. O secretário executivo 
de Gestão de Redes de Saúde, Daniel 
Beltrammi, afirmou que o vírus está 
em processo de alta transmissibilida-
de. E mesmo após o andamento do 
calendário de imunização, e aplica-
ção das duas doses, as pessoas pre-
cisam continuar adotando máscara 
e outras medidas de segurança para 
não disseminar a doença. 

“Porque o resultado da vacina-
ção só vai ocorrer no início de 2022. 
Vamos precisar vacinar 70% das pes-
soas,  o  que representa no estado 
quase 2 milhões de paraibanos. Isso 

não é brincadeira. Se nós não nos 
protegermos ao longo desta cami-
nhada, a covid vai cobrar o preço da 
nossa impaciência com vidas”.

Atualmente, a expectativa é de 
que o calendário vacinal no estado 
inicie na primeira quinzena de fe-
vereiro. Beltrammi reforçou que o 
Governo da Paraíba nunca parou de 
se mobilizar para adquirir seringas, 
e há processo licitatório aberto para 
aquisição destes itens. “O problema 
é que ainda não há fornecedor que-
rendo vender. Eles dizem que estão 
fortalecendo o estoque. De qualquer 
maneira, temos um estoque reserva 
que permitiria começar a campanha 
sem maior problema”, garantiu o 
secretário.

PB registra 523 casos e 16 mortes

A Paraíba confirmou 
novos 523 casos e 16 óbi-
tos em decorrência do 
agravamento da covid-19 
ontem. Entre os números 
divulgados pela Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
4,58% dos pacientes, 24 ca-
sos, estão hospitalizados, 
enquanto 499 (95,41%) 
destes pacientes são carac-
terizados como casos leves, 
com recuperação primária 
em residências. 

Com o montante,  o 
estado acumula 173.299 
casos de covid-19, sendo 
130.673 pacientes recupe-
rados e 3.824 falecimen-
tos por covid-19. Outras 
26 mortes seguem em in-
vestigação pela SES. Foram 
realizados, até o momento, 
552.517 testes para o diag-
nóstico da doença, confir-
mando casos em todas as 
223 cidades paraibanas e 
mortes em 194 delas.

Desde a última publica-
ção do boletim, no domin-
go, o estado confirmou a 
internação de 23 pacientes 
em hospitais do estado. Os 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o estado possuem uma 
ocupação de 51%, enquanto 
nas enfermarias adulto o 
número é de 43%. Na Re-
gião Metropolitana de João 

Pessoa, os números são de 
61% nos leitos de UTI e 
37% nas enfermarias. Já na 
região imediata à Campina 
Grande, as taxas são de, res-
pectivamente, 62% e 47%. 
No Sertão, a taxa sofreu uma 
queda brusca nos últimos 
dias, saindo de quase 60% 
de ocupação para 42% nos 
leitos de UTI e 34% das 
enfermarias destinadas a 
adultos ocupadas.

Entre as mortes confir-
madas no boletim, oito das 
16 ocorreram no intervalo 
entre o domingo e ontem. 
Constam no boletim diário 
da SES mortes ocorridas en-
tre 7 de dezembro de 2020 e 
11 de janeiro de 2021. Três 
delas aconteceram em hos-
pitais privados e as demais 
em hospitais públicos. As 
vítimas são sete homens 
e nove mulheres com fai-
xa etária de 48 a 88 anos, 
a maioria possuía cardio-
patia como fator de risco 
mais frequente associado 
à doença.

Os falecimentos atin-
giram residentes de João 
Pessoa (5), Campina Grande 
(2),  Patos, Alcantil, Teixeira, 
Juru, Areial, Monteiro, Espe-
rança, Cabedelo e Tenório 
com um falecimento cada. 

A distribuição entre os 
casos confirmados tem uma 
concentração de 72,08%, 
equivalente a 377 casos, em 
cinco cidades. São elas: João 
Pessoa (235 casos), Campi-
na Grande (76 casos), Mon-
teiro (32 novos casos), Bar-
ra de Santa Rosa (21 casos) 
e Ibiara (13 casos).

Trinta cidades seguem 
com a maior taxa de casos 
confirmados, acima de mil 
casos. São elas: João Pessoa 
(44.044), Campina Gran-
de (15.881), Patos (7.436), 
Guarabira (5.327), Cabedelo 
(4.239), Santa Rita (4.230), 
Sousa (3.919), São Bento 
(3.838), Cajazeiras (3.615), 
Mamanguape (2.937), Ba-
yeux (2.688), Ingá (1.820),  
Queimadas (1.763), Alagoa 
Grande (1.758), Pombal 
(1.702), Monteiro (1.661), 
Itabaiana (1.523), Rio Tinto 
(1.514), Sapé (1.470), Pe-
dras de Fogo (1.431), Cato-
lé do Rocha (1.329), Mari 
(1.300), Sumé (1.268), Ita-
poranga (1.231), Esperança 
(1.225), Belém (1.188), Ita-
pororoca (1.132), Caaporã 
(1.132), Alagoinha (1.119), 
Conde (1.068) e Brejo do 
Cruz (1.020).

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Dos novos casos 
registrados, 4,58% 

são considerados mais 
graves e exigiram 
hospitalização; já 

95,41% são mais leves. 

Foto:  Marcus Antonius
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Um dos principais pontos turísticos de João Pessoa foi atacado no último domingo; padre já iniciou trabalho de pintura

A Igreja de São Frei Pe-
dro Gonçalves, localizada no 
largo de mesmo nome no Cen-
tro Histórico de João Pessoa, 
foi alvo da ação de vândalos. 
Na fachada, paredes e por-
tas foram pichadas. Símbolos 
enormes feitos com tinta pre-
ta mancharam um dos mais 
importantes monumentos 
históricos da capital. Para mo-
radores e comerciantes, a ação 
é consequência do abandono 
em que se encontra a região. 

O padre Pedro Targi-
no, responsável pela igreja, 
registrou boletim de ocor-
rência na tarde de ontem e 
espera que os responsáveis 
sejam punidos. “E que seja 
levado em consideração que 
o Centro Histórico tem que 
ser respeitado e valorizado”, 
falou o religioso.

Foi a família de Adriano 
Pereira quem primeiro viu 
a pichação, no início da ma-
nhã de domingo, 10. “Meu 
cunhado que mora aqui 
perto e estava vindo para a 
casa da minha sogra quan-
do se deparou com a cena, 
nos avisou e nós entramos 
em contato com o padre”, 
conta Adriano Pereira, que 
trabalha ali mesmo na pra-
ça vendendo água, refrige-
rante e doces. 

Para o ambulante, o que 
ocorreu na igreja é um reflexo 
da situação crítica pela qual 
o Centro Histórico está pas-
sando. “É abandono total e 
a gente está em janeiro, mês 
que muitos turistas costumam 
vir para conhecer essa área. É 
uma pena que um pedaço tão 
importante de João Pessoa e 
da nossa história esteja pas-
sando por isso”. 

O padre Pedro Targino, 
que administra o local há dois 
anos, já anunciou que vai ini-
ciar hoje o trabalho de pintura 
da igreja e que é preciso haver 
um olhar mais cuidadoso para 
com o largo e arredores. 

“Já tenho tinta guardada 
e nós vamos hoje mesmo dar 
início ao trabalho de pintura, 
até porque além de ser uma 
igreja muito visitada por tu-
ristas aqui também realiza-
mos missas e casamentos, 
esses quase que semanal-
mente. Sábado que vem tem 
um”, disse.

Ele lembra que as picha-
ções tanto na igreja quanto no 
entorno são comuns, mas ain-
da assim a ocorrida no último 
domingo chamou à atenção. 
“Nessa dimensão é a primeira 
vez. Quase sempre é o pessoal 
daqui mesmo que se encar-
rega de encobrir os rabiscos”, 
explica enquanto mostra fotos 
de muros inteiros pintados 
por moradores.

Laura Luna
lauraluna@epc.gov.pb.br 

Igreja no Centro Histórico da 
capital é alvo de pichadores

Pichação é crime
No Brasil, a pichação é 

considerada vandalismo e 
crime ambiental, nos termos 
do artigo 65 da Lei 9.605/98 
(Lei dos Crimes Ambientais), 
que estipula pena de deten-
ção de 3 meses a 1 ano, e 

multa para quem pichar, gra-
fitar ou por qualquer meio 
manchar edificação ou mo-
numento urbano.

Sobre a igreja
Construída em 1843, 

a Igreja de São Frei Pedro 

Gonçalves faz parte de um 
importante conjunto arqui-
tetônico presente no largo 
de mesmo nome. O prédio 
de traços ecléticos e in-
fluência neoclássica guarda 
também ruínas do fim sécu-
lo XVI, descobertos há cer-

ca de 20 anos durante um 
processo de restauração. A 
área, umas das mais impor-
tantes do turismo histórico 
da capital, costuma receber 
grande número de turistas, 
principalmente em período 
de férias.

Construída em 1843, a igreja 
faz parte de um rico conjunto 
de prédios que compõem o 
sítio histórico da cidade

Foto: Evandro Pereira

Tráfego de veículos

DER realiza obras em via 
de ligação na Zona Sul

O Departamento de 
Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER) autorizou, 
em caráter excepcional, 
a liberação do tráfego de 
veículos na Via de Liga-
ção Jardim Cidade Uni-
versitária/Altiplano do 
Cabo Branco, na Zona Sul 
de João Pessoa. A medi-
da foi necessária para 
atender as demandas dos 
habitantes para se deslo-
carem, diariamente, para 
seus locais de trabalho, 
já que a região passa por 
obras de infraestrutura.

 A implantação e pa-
vimentação de vias de 
ligação na Zona Sul da 
capital é uma obra do Go-

verno do Estado em fase 
final de construção; e os 
serviços de sinalização 
horizontal e vertical se-
rão iniciadas na próxima 
semana. Já os serviços de 
iluminação estão em ple-
no andamento.

 O superintendente 
do DER, Carlos Pereira 
de Carvalho e Silva, disse 
que, além dessa ligação, 
que deverá ser entregue 
oficialmente até o final 
deste mês, o conjunto de 
ligações urbanas da Zona 
Sul compreende mais 
duas: uma  entre o Geisel 
e o Colinas do Sul e a ter-
ceira, ligando os bairros 
de  Valentina de Figuei-

redo e Mangabeira a Pe-
rimetral Sul – todas em 
fase de conclusão.

 Essas ligações ur-
banas entre bairros da 
Zona Sul da cidade repre-
sentam um investimento 
total de R$ 13,5 milhões, 
recursos próprios do Te-
souro Estadual.

Foto: Marcos Russo

Acesso do bairro Bancários ao Portal do Sol foi liberada para facilitar a mobilidade dos moradores

As obras de ligação 
deverão ser entregues 
até fim de janeiro. O 
local recebe, ainda, 

outras melhorias

A Operação Especial 
de Limpeza, realizada por 
uma ação integrada forma-
da por quatro secretarias 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), segue 
esta semana com ações no 
Valentina, Castelo Branco, 
Costa e Silva e Mangabeira. 
Desde que teve início, no 
bairro Cidade Verde (Man-
gabeira), em 4 de janeiro, 
a ação já retirou mais de 
800 toneladas de resíduos, 
entre entulhos, poda de ár-
vores e coleta domiciliar, 
somente no bairro.

Nessa segunda-feira 
(11), o prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena, acom-
panhou a operação no bair-
ro do Valentina. “Estamos 
trabalhando para garantir 
uma cidade mais limpa e 
com melhor qualidade de 
vida. Isso é cuidar das pes-
soas. Ao mesmo tempo pe-
dimos o apoio da população 
no sentido de não jogar lixo 
em locais inadequados e 
respeitarem o dia de coleta. 
Juntos podemos fazer essa 
diferença”, disse o prefeito.

No Valentina, a previ-
são da Autarquia Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur) 
é que a ação dure cerca 20 

Prefeitura executa operação de 
limpeza em bairros da cidade

NúmERoS DA Ação DE lImPEZA No CIDADE VERDE 
n 33 km de raspagem, capinação e pintura de meio-fio.
n 672 toneladas de entulho retiradas
n 19 toneladas de poda de árvores
n 140 toneladas de coleta de resíduo domiciliar
n 155 agentes de limpeza envolvidos
n 14 veículos e equipamentos 

Total: 831,75 toneladas

dias para a conclusão. “São 
ações de raspagem da areia 
das vias pavimentadas, ca-
pinação, mato, pintura no 
meio-fio, retirada de pon-
tos de lixo, podas, limpeza 
de equipamentos públicos, 
como creches, escolas, PSF, 
entre outros”, explicou o di-
retor operacional da Emlur, 
José Dantas.

Além da Emlur, as 
equipes da operação es-
pecial são formadas por 
profissionais da Secretaria 
Municipal de Infraestrutu-
ra (Seinfra), Meio Ambien-
te (Semam) e Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb). 
Quem também acompa-

nhou de perto a operação 
no Valentina foi Antônio 
Sales, que mora no bairro 
há 16 anos. “Muito impor-
tante. É uma das deman-
das que a população mais 
cobra. Feliz de ver, aqui no 
Valentina, a prefeitura fa-
zendo um grande trabalho”, 
comemorou.

Estrutura
Para cada operação são 

usados três compactadores, 
uma retroescavadeira, três 
caçambas basculantes de 
12 m³, quatro caçambas de 
6,0m³, dois caminhões de 
carroceria 7,5m³ e um veí-
culo de fiscalização.

O bairro Valentina Figueiredo recebeu a equipe de limpeza ontem

Foto: Dayse Euzébio/Secom-JP
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Com o pé direito
Com notória repercussão e adotando um caráter “memoralista”, 
professor e escritor paraibano Francelino Soares estreia como 
colunista no Jornal A União. Página 11
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“Cura-me” foi selecionado no Human Rights Film Festival Brazil, evento que conta com o apoio da ONU e da Unesco

Filme paraibano concorre 
a premiação internacional

Através de Cura-me, a Pa-
raíba concorre ao prêmio de 
Melhor Filme do Human Rights 
Film Festival Brazil. Este é o se-
gundo festival que contempla 
o filme de Eduardo Varandas, 
que estreou no fim do ano pas-
sado, no 15º Fest Aruanda, no 
qual emplacou as categorias 
de Melhor Roteiro (também 
de Eduardo Varandas) e Me-
lhor Atriz (Ingrid Trigueiro). O 
evento, que busca enfatizar fil-
mes cujas temáticas sejam vol-
tadas para aspectos de Direitos 
Humanos, é apoiado pela ONU, 
Unesco, e instituições como 
Save the Children e Unaids. 
Há produções concorrentes 
de diversos países, dos quais 
o Brasil se destaca através de 
dois: além de Cura-me, concor-
re também Jadzia, dirigido por 
KK Araújo.

Com temática abordando a 
polêmica “cura gay” defendida 
por extremistas religiosos, o 
segundo curta-metragem de 
Varandas reforça aspectos vol-
tados ao público LGBTQI+, bem 
como o seu primeiro trabalho: 
Hosana nas Alturas, de 2017. 
Segundo ele, esta é uma das 
pautas que tem necessidade de 
uma maior visibilidade. “Nem 
como procurador e nem como 
diretor de cinema eu deixo de 
me preocupar com direitos hu-
manos. Não tem como separar 
o nosso ponto de vista pessoal”, 
afirma. A criação do novo fil-
me, portanto, nasceu a partir 
da base em histórias contadas 
por três amigos do diretor, das 
quais alguns aspectos foram 
ressaltados. “O Brasil tem uma 
questão teológica muito presen-
te na política e eu me preocupei 
muito em trazer esses aspectos 
enquanto ser humano mesmo”. 

Cura-me traz o jovem Ma-
teus (Micaell Wouglle), um ho-
mossexual desesperado pela 
cura de sua condição, que ele 
acredita ser uma patologia, e 
seu contato com a psicóloga 
Heleonora (Ingrid Trigueiro) 
para o tratamento. Os 25 mi-
nutos de filme retratam sen-
timentos como liberdade em 
contraposição à opressão vivida 
pelo adolescente. O direito de 
expressão, como afirmado por 
Varandas, é um dos aspectos 
cujo foco veio ao curta de forma 
cautelosa e sensível. “Pensamos 

muito nas nuances para não 
colocar a psicóloga como uma 
vilã, uma figura caricata. Foi 
uma forma de tentar humanizar 
a profissional que também pode 
ser vítima de um sistema”.

Segundo o realizador, a 
história é uma ficção, mas sua 
base ainda acontece repetida-
mente “mais do que a gente 
imagina”, em suas palavras. 
“Tem licença poética em al-
guns momentos, mas a maior 
parte foi realmente baseada 
nos relatos que me contaram 
de pessoas que buscaram aju-
da de pastores ou tratamento 
psicológico”. 

Cinema de guerrilha
Eduardo Varandas pensa-

va, na época de lançamento de 
Hosana nas Alturas, em explo-
rar outras temáticas que não 
fossem especificamente sobre 
o público LGBTQI+, mas ao per-

ceber a relevância do tema e sua 
gravidade, decidiu escrever um 
novo roteiro e “furar a fila” dos 
outros que já estavam escritos. 
“Fiquei angustiado por autori-
dades públicas do alto escalão 
do Governo Federal declararem 
uma preocupação que mistura 
teologia com a constituição fe-
deral, quebrando o princípio de 
Estado laico”. 

Diferentemente do pri-
meiro curta-metragem, que foi 
apoiado pelo Walfredo Rodri-
guez, Cura-me foi inteiramente 
criado de forma independente. 
Com algumas parcerias, a exem-
plo da produtora Castanhola 
Filmes, e do diretor de elenco 
Bertrand Araújo, o diretor e 
roteirista assume também as 
funções de diretor de arte e re-
conhece que o filme saiu do 
jeito que ele imaginava, apesar 
de demorar mais tempo devido 
às características próprias do 

cinema de guerrilha, que “é um 
cinema realizado de forma mais 
lenta, mas nem por isso significa 
que ele seja amador”. 

Essa vertente do audiovi-
sual, como apontado pelo dire-
tor, é um movimento em ascen-
dência na Paraíba, mas isso não 
quer dizer necessariamente 
que seja um movimento posi-
tivo. “As pessoas estão sobre-
vivendo e reagindo de alguma 
forma à falta de investimento 
do setor público”, comenta. “Va-
leria a pena um investimento 
maior na área cultural audio-
visual por parte dos setores 
públicos, pois temos artistas 
consagrados e novas gerações 
que ainda não tiveram opor-
tunidade. Temos ainda muitos 
talentos escondidos”.

Cura-me estreou no Fest 
Aruanda e, de acordo com Va-
randas, o evento é um retrato 
da linguagem audiovisual na 

Paraíba. “Fiquei honrado com 
a premiação. Sou iniciante em 
cinema, era apenas um cinéfilo 
e entre amar cinema e fazer 
cinema há uma longa distância. 
A premiação para Ingrid, que 
interpreta uma personagem di-
ferente do que costumava fazer, 
também foi muito justa. Micaell, 
embora não tenha sido premia-
do e esteja sendo lançado pelo 
filme, é ator de teatro e estreou 
com letra maiúscula porque 
seu papel não é fácil, o papel de 
um adolescente oprimido, mas 
a química entre ele e Ingrid foi 
muito boa, e parte desse êxito 
eu compartilho com Bertrand 
Araújo, meu braço direito nas 
produções, uma pessoa em 
quem eu confio muito”.

Agora, os planos para Cura-
me continua sendo os festivais 
nacionais e internacionais. “Es-
tarei paralelamente escrevendo 
roteiros e vendo possibilidades 

de novos filmes”, completa, res-
saltando um tema: racismo e 
intolerância religiosa.

Traduzido em inglês para 
Heal me, o curta pode ser as-
sistido gratuitamente (com o 
áudio original em português) 
e pode ser votado no site do 
Human Rights Film Festival 
Brazil até o encerramento do 
evento, que será no próximo 
domingo (dia 17).

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o site do Human 

Rights Film Festival Brazil

“Precisamos falar sobre questões voltadas ao público LGBTQI+”
No papel de psicóloga e “ter-

rivelmente cristã”, como dito pela 
personagem em Cura-me, Ingrid 
Trigueiro lembra da época dos 
testes, em 2019, quando foi co-
municada por Daniel Cavalcante. 
A atriz que integra o elenco de 
Bacurau estava na época prestes a 
realizar a viagem para divulgação 
do longa em Cannes, na França, 
mas se interessou pela forte história 
escrita por Eduardo Varandas e 
decidiu participar. 

“A cena específica que eu in-
terpretei no teste exigia um misto 
de energia e concentração muito 
forte. Saí na incerteza e confesso 
que não acreditava que passaria. 
Mas fui contactada com  a confir-
mação e, em seguida, iniciamos as 
reuniões, as leituras. A gente teve 
uma preparação muito bonita e 

delicada com Bertrand Araújo, que 
dialogou bastante com a gente”, 
comenta a atriz. “Foi um processo 
muito interessante”.

O retorno que o público tem 
oferecido para a paraibana tem 
sido bastante positivo. “A gente está 
muito feliz com isso. Em 2021, mais 
do que nunca, precisamos falar 
sobre questões voltadas ao público 
LGBTQI+. Quantos ‘Mateus’ exis-
tem por aí que a gente não sabe, 
que sofrem opressão diariamente 
da sociedade? Foi muito impor-
tante participar do filme e ter essa 
aproximação com Eduardo Varan-
das, que traz questões relacionadas 
aos direitos humanos, é algo muito 
importante para mim”.

O primeiro contato com a 
personagem Heleonora trouxe, 
para Ingrid, o receio de uma 

figura caricata, algo que ela facil-
mente mudou de ideia em segui-
da. “O lado externo dela pode se 
assemelhar com algumas figuras 
públicas atuais”, brinca. “Mas 
fui colocando o que a gente foi 
definindo e o que a personagem 
precisava para acontecer”.

No ano passado, a pandemia 
não deu trégua para as artes, que 
buscaram se reinventar e partir 
para outras iniciativas. Com Ingrid 
Trigueiro não foi diferente: ela 
pausou suas atividades como atriz 
e retomou apenas no fim do ano, 
com a gravação de outros curtas. 
No fim de janeiro, ela deve integrar 
um novo projeto de longa-metra-
gem, cumprindo os protocolos de 
realização de exames preventivos 
de detecção do vírus e cumprimen-
to de isolamento social.

Foto: Divulgação

Atriz Ingrid Trigueiro encarna uma psicóloga “terrivelmente cristã” na produção

Com Ingrid Trigueiro (E) e Micaell Wouglle 
(D) no elenco, curta de Eduardo Varandas 
aborda a chamada “cura gay” defendida 
por extremistas religiosos

Foto: Divulgação
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O ano mal começou, e dois 
artistas paraibanos já ganha-
ram os holofotes nacionais na 
semana passada, por razões 
que eu diria, até, diametral-
mente opostas, ambas através 
das redes sociais, com grande 
repercussão entre fãs e críti-
cos. Enquanto Elba Ramalho 
causava indignação ao associar 
a pandemia de coronavírus 
a uma irreal e fantasiosa 
perseguição de comunistas 
a cristãos (tempos depois, a 
cantora voltou às redes sociais 
para dizer que fora mal inter-
pretada), Chico César ganhava 
milhares de curtidas com uma 
resposta brilhante a um fã que 
“... carinhosamente te pediria 
para evitar as de cunho político 
ideológico”, acrescentando que 
“Tu és muito maior que eles 
todos. Tu não deves nada a eles 
(...) Não as coloque no fogo por 
nenhum deles”.

“Por favor, todas as minhas canções são de cunho político
-ideológico!!”, foi a resposta imediata do cantor e compositor 
de Catolé do Rocha, que seguiu, com um texto brilhante: “Não 
me peça um absurdo desse, não me peça para silenciar, não 
me peça para morrer calado. Não é por ‘eles’. É por mim, meu 
espírito pede isso. E está no comando. Respeite, ou saia. Não 
veja, não escute. Não tente controlar o vento. Não pense que a 
fúria da luta contra as opressões pode ser controlada. Eu sou 
parte dessa fúria”. 

O arremate dessa resposta, escrita no último dia 3 na conta 
do artista, no Instagram, a partir de uma postagem em que ele 
mostrava, em vídeo, uma de suas novas composições, ‘Pisadinha’, 
rendeu uma série de “slogans” que os fãs não cansam de postar 
na Internet: “Não sou seu entretenimento, sou o fio da espada da 
história feito música no pescoço dos fascistas. E dos neutros. Não 
conte comigo para niná-lo. Não vim botar você para dormir. Aqui 
estou para acordar os dormentes”.

Achei a defesa de Chico César – que em 2019 chegou a 
conclamar “fogo nos facistas”, a partir da letra de ‘Pedrada’, 
lançada naquele ano, e em 2020, durante a pandemia, provo-
cou polêmica entre os apoiadores de Bolsonaro com a canção 
‘Bolsominions’ – pertinente. Vivemos tempos sombrios, de 
obscurantismos e repressão, e a arte não pode, nem deve, 
cochilar nessas horas. 

Aliás, até sinto falta de um cancioneiro mais engajado, como 
a MPB produziu em resposta à Ditadura que assolou o país a 
partir dos anos 1960. ‘É proibido proibir’, ‘Cálice’, ‘Apesar de você’, 
‘Alegria, alegria’ e, claro, ‘Pra não dizer que não falei das flores’ 

foram, brilhantemente, canções 
que expressaram o inconfor-
mismo com a política do país 
em outros tempos.

Vi chegar, com furor, a 
revolta da Legião Urbana ao 
vociferar ‘Que país é esse?’ nos 
anos 1980, canção que perma-
neceu ecoando até um dia des-
ses, em repertório de outras 
bandas, quando ainda havia 
shows na era pré-pandemia, e 
‘Tô feliz (Matei o presidente)’, 
que projetou Gabriel, o Pensa-
dor a reboque do governo Col-
lor. Até os Paralamas chegaram 
a gravar ‘Luís Inácio (300 Pica-
retas)’, em resposta aos “anões 
do orçamento”, escândalo que 
sacudiu a política brasileira no 
início dos anos 1990.

Mas no mundo disperso 
do streaming, em que o rebo-
lado de Anitta é o que parece 
importar, e que a música que o 
público quer ouvir é mesmo a 

tal do ‘Litrão’, alavancada por vídeos em alta rotação no TikTok, 
entre as canções de fim de relacionamento do sertanejo (tema 
das oito músicas mais ouvidas no Brasil em 2020, segundo 
levantamento divulgado pelo Spotify), sou obrigado a louvar a 
iniciativa de Chico César de acordar o ouvinte brasileiro, entor-
pecido por canções de gosto pra lá de duvidoso (“Você decide, 
a minha boca ou a do litrão / ‘Cê quer dançar comigo ou descer 
até o chão, sozinha?”, diz um trecho do tal ‘Litrão’) que tem como 
propósito tirar o foco de problemas sérios e reais.

Que geração é essa que estamos criando? Poucos leem e, 
menos ainda, desenvolvem o senso crítico. A compreensão de 
um texto – e, por conseguinte, da vida que nos cerca – se tornou 
uma matéria em extinção. Tenho visto isso com meus próprios 
olhos, algo que me chocou a ponto de ter abandonado, quase 
que por completo, o Facebook, por exemplo.

Quando disse, no começo do texto, que as recentes notícias 
envolvendo Elba e Chico são diametralmente opostas, é por-
que elas, de fato, são. Ao postar “Nós somos o incômodo, o calo 
dos comunistas” em meio a um texto controverso que coloca 
“cristãos” e “comunistas” em pé de guerra, a cantora paraibana 
compactua com o perigoso discurso fantasioso do presidente e 
seus apoiadores, cujo objetivo é diminuir as instituições demo-
cráticas em prol de um projeto de poder que, estamos vendo, 
não funciona para o Brasil, mas para um grupo muito pequeno 
que orbita em torno do clã Bolsonaro.

E, nesse cenário, a fúria de Chico César contra as opressões 
é muito mais necessária que as teorias fantasiosas que envolvem 
comunistas, gente virando jacaré e terraplanismo.

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

Hora de acordar

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica
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O assunto ter ou não ter filhos, a 
gravidez, o parto e a maternidade são 
infinitos em sensações, certezas e mais 
dúvidas, violências tantas, silêncios, 
preconceitos e tantos outros temas e 
sentimentos que as mulheres viven-
ciam todos os dias. A literatura e o 
cinema exploram como podem. Esta 
semana assisti dois filmes (Netflix) 
que abordam tais assuntos espinhosos 
e sofridos, principalmente pelas mu-
lheres. Foram eles: Pieces of a Woman 
(EUA, 2020), de Kornél Mundroczó, 
e Quando a Vida Acontece (Áustria, 
2020), Ulrike Kofler.

O filme Pieces of a Woman, como 
o próprio título diz – “Pedaços de 
uma Mulher” – observa o ato mágico, 
e que pode ser aterrorizador, de um 
parto em casa. E as cenas se desdo-
bram com nuances de uma sombra 
dolorosa, Martha (Vanessa Kirby) e 
Sean (Shia Labeouf), o casal grávi-
do, vivenciando tais momentos, de 
suspense, apreensão, medo, ansie-
dade, sentimentos esses que, quem 
já pariu sabe muito bem do que se 
trata. Mas as coisas não saem como o 
esperado e a partir daí, assistimos o 
sofrimento dessa mãe, vivida espeta-
cularmente pela atriz Vanessa Kirby 
(que também fez a princesa Marga-
reth na série The Crown), em esta-
do de susto e silêncio, a vagar pela 
vida, tendo como paisagem, sempre 
uma ponte em construção. Uma boa 
metáfora para a vida e para o remen-
dar-se após uma tragédia qualquer. 
E o filme é também sobre isso: essa 
capacidade de sobrevivência e resi-

liência que todos temos em algum 
momento da vida. Mas o retalho está 
ali. À espreita.

Martha e Sean Carson são um 
casal de Boston à beira da paternida-
de, cujas vidas mudam irrevogavel-
mente durante um parto domiciliar 
nas mãos de uma parteira perturbada, 
que enfrenta acusações de negligência 
criminosa. Assim começa um longo 
ano para Martha, que deve navegar em 
sua dor enquanto vivencia momentos 
turbulentos com seu marido e sua 
mãe dominadora, junto com a parteira 
publicamente difamada que ela deve 
enfrentar no tribunal.

Mas a maternidade aqui também 
fala da relação mãe e filha. E ao longo 
do filme temos a mãe de Martha 
(Ellen Burstyn), uma sobrevivente 
do holocausto e que tem essa força 
do seu próprio nascimento e exige 
o mesmo da filha. As coisas não se 
repetem assim. E por entre silêncios 
atormentados, e também da incapaci-
dade do parceiro, Sean, de lidar com 
aquele vazio do não vindo, ou vinda, 
as relações familiares e amorosas 
vão se corroendo por entre o espa-
ço gelado de Massachusetts. Onde 
buscar forças num momento desses? 
Onde está a saída? A cola dos pedaços 

quebrados dessa mulher? Reviver o 
trauma, se libertar da culpa, e contar 
a verdade num tribunal, pode ser um 
recomeço sim.  “Pieces of a Woman 
traz uma história tão feminina quanto 
universal, seja expondo o vazio que 
fica em um corpo que não se prepa-
rou para ficar sozinho como também 
trabalhando a continuidade da perda. 
É como se ela sempre estivesse pre-
parada para se quebrar e juntar seus 
cacos novamente.”

Já o segundo filme, Quando a Vida 
Acontece, de qualidade inferior, mas 
também focado no assunto da ma-
ternidade, ou do desejo de ser mãe, 
teremos um casal frente à exaustão 
de tentar ter filhos; e que ficam frente  
frente com o vazio da questão, numa 
pretensa  férias na Sardenha. O con-
traponto são os vizinhos, uma família 
de férias também, e com filhos, ressal-
tando a famosa máxima de que, a gra-
ma do vizinho é sempre mais verde. 
Nem sempre! Ou, quase nunca! E essa 
constatação irá interferir naquele 
fio condutor do sofrimento do casal 
que, com certeza terá outra forma de 
repensar seus desejos.

Foi uma sintonia estranha assistir a 
esses dois filmes com a mesma temáti-
ca em apenas dois dias. Fez-me pensar 
sobre a minha própria maternidade, 
os meus partos difíceis, o meu medo 
e insegurança ao parir. Como já vi de 
tudo na família e nas amizades: parto 
rápido, sofrido, de risco, em casa, no 
hospital, humanizado, cesariana, posso 
bem avaliar sobre o assunto. 

Tenho o lugar de fala. E como!

Pedaços de Nós
 Fez-me pensar sobre a minha 

própria maternidade, os meus 
partos difíceis, o meu medo e 

insegurança ao parir 

Chico César nas redes: “Todas as minhas canções são de cunho político-ideológico”

Foto: Divulgação

‘Streaming’

Netflix retorna ao 
conflito no Iraque

Quase 18 anos após a invasão do Iraque por tropas 
americanas, a guerra pode ter oficialmente acabado, 
mas deixou milhares de mortos, feridos e refugiados, e 
a situação no país ainda é instável. O cinema americano, 
porém, raramente mostrou o impacto do conflito no lo-
cal, preferindo dedicar-se aos seus soldados em filmes 
como Guerra ao Terror (2008), de Kathryn Bigelow, e 
Sniper Americano (2014), de Clint Eastwood.

Mas Mosul, que foi exibido fora de competição no 
Festival de Veneza de 2019 e está na Netflix, é diferente 
por focar num grupo da tropa de elite local que com-
bateu as forças do Estado Islâmico quarteirão a quar-
teirão na cidade que dá título ao longa, localizada ao 
norte de Bagdá.

“Fiz o máximo para não usar os clichês hollywoo-
dianos”, disse em entrevista com a participação do jornal 
O Estado de S. Paulo o diretor Matthew Michael Carnah-
an, durante o Festival de Veneza. “Meu país está em guer-
ra com o Iraque de alguma maneira desde que eu era 
adolescente, desde a Operação Tempestade do Deserto 
(início da Guerra do Golfo, em 1991). Então, quando este 
projeto veio para mim, não passou pela minha cabeça fa-
zer de um jeito diferente do que fizemos.”

O projeto chegou às suas mãos por obra dos produto-
res Joe e Anthony Russo, mais conhecidos como diretores 
de filmes da Marvel como Vingadores: Ultimato (2019). Os 
dois leram um artigo do jornalista Luke Mogelson na The 
New Yorker sobre esse esquadrão de iraquianos que com-
bateu o Estado Islâmico com táticas de guerrilha.

“Temos ansiedades e medos em relação ao mundo, 
como qualquer um”, disse Joe Russo. “E a mídia é uma 
arma poderosa. Dá para usá-la para reforçar estereótipos 
ou para rompê-los. Nossa intenção é rompê-los, contando 
uma história da perspectiva desses soldados iraquianos 
heroicos, usando todos os recursos de produção ociden-
tais porque eles merecem ter sua história contada”.

Em Mosul, um policial novato, Kawa (Adam Bessa), 
está cercado por membros do Daesh (nome local do Es-
tado Islâmico) num café semidestruído pelos comba-
tes. Kawa é salvo pelo Major Jasem (Suhail Dabbach), 
comandante de um grupo da tropa de elite que está 
agindo por conta própria e resistindo à ocupação do EI, 
e imediatamente recrutado.

Segundo Carnahan, os Russo lhe deram carta bran-
ca para fazer o filme como queria. “Eles me disseram de 
cara: não se preocupe com o dinheiro nem com a buro-
cracia. Foque na história, nos atores, na equipe.”

Praticamente todos os personagens são iraquianos 
ou curdos e falam suas línguas originais. Uma boa parte 
do elenco e da equipe também é de origem iraquiana ou 
curda – e não foi fácil de conseguir, já que o presidente 
americano Donald Trump tinha proibido a entrada de 
cidadãos de certos países nos EUA, incluindo o Iraque.

Para piorar, havia dificuldade também para a viagem 
de iraquianos para o Marrocos, onde Mosul foi rodado. 
“Rodamos o mundo atrás do maior número de pessoas da 
diáspora que pudemos encontrar”, disse Carnahan. “Sou 
um americano branco, queria me cercar do máximo de 
pessoas que tinham vivido alguma versão desses eventos, 
para que qualquer questão pudesse ser respondida”.

Carnahan tem consciência de que para a maior 
parte dos americanos o Iraque é o lugar dominado pelo 
horror de Saddam Hussein, pela guerra, pelas ações ter-
roristas. “Eu conversei muito com minha colaboradora, 
Zainab al Hariri, sobre como Bagdá é um dos berços da 
civilização e deveria ser tratado como tal, como Roma 
ou Cairo”, afirmou o roteirista e diretor. “E nós, america-
nos, somos pelo menos parcialmente responsáveis por 
isso. Não posso dizer que o mundo piorou sem Saddam 
Hussein. Acho bom que ele e seus filhos não estejam 
mais no comando. Mas não tem como achar que 30 
anos de guerra valeram a pena.”

Para os atores, é um orgulho poder contar a his-
tória e mostrar o heroísmo de gente daquela parte do 
mundo. “Era hora de mudar a visão que se tem dos ira-
quianos”, disse Dabbach, nascido no Iraque e radicado 
nos EUA. “A maioria das pessoas lá só quer liberdade e 
ter uma vida normal.”

Os Russo esperam que contar a história sob outros 
pontos de vista fique cada vez mais comum. “Tivemos 
cem anos de perspectiva branca em Hollywood”, disse 
Joe Russo. “Conforme o mundo se globaliza, outras vo-
zes vão conseguindo se inserir. É trágico que a primeira 
grande produção com elenco todo negro tenha aconteci-
do apenas em 2018. Mas também foi lindo ver a reação 
a Pantera Negra. E isso reforça a necessidade de contar 
histórias sob diferentes perspectivas. Até porque existe 
uma raça apenas, a humana.”

‘Mosul’ foca em tropa que combateu o EI na cidade de mesmo nome

Foto: Divulgação

Mariane Morisawa 
Agência Estado



Cultura

Um dos fundadores e primeiro se-
cretário da Academia Cajazeirense de 
Artes e Letras (Acal), o escritor e pro-
fessor Francelino Soares confessou 
ter se surpreendido com a repercus-
são favorável obtida com a sua estreia 
como colunista do Jornal A União no 
último domingo (10). Sua coluna – 
cujo título é Tocando em frente – será 
publicada no caderno Almanaque nas 
edições dominicais. “No mesmo dia, 
recebi de 30 a 40 telefonemas de lei-
tores dizendo que gostaram do texto”, 
disse o autor. “Para mim, é uma sagra-
da vaidade escrever para este impor-
tante jornal, o único que ainda circula 
no formato impresso, na capital, e, 
assim, fazer algo pela cultura paraiba-
na”, acrescentou.

O convite foi formulado pelo di-
retor de Mídia Impressa da Empresa 
Paraibana de Comunicação (EPC) e o 
gerente executivo de Mídia Impressa 
de A União, os jornalistas William Cos-
ta e André Cananéa, respectivamente, 
com o intuito de honrar o espaço que 
era do advogado criminalista, escritor, 
pesquisador de Música Popular Brasi-
leira e militante da imprensa paraiba-
na José Alves Cardoso, mais conhecido 
como Dom Cardoso, que morreu em 

decorrência de complicações causadas 
pela covid-19, no mês passado.

“Pretendo fazer uma abordagem 
diferente da que era realizada por 
Dom Cardoso, que era mais de perfil. 
A minha coluna tem o título fixo To-
cando em frente, mas a cada semana 
deverá ter um subtítulo diferente. 
Tenho cerca de 40 mil CDs originais. 
Na minha estreia, fiz uma amostra-
gem para os leitores de como seria a 
coluna e inclui um subtítulo, através 
do qual fiz alusão ao primeiro vinil 
que adquiri, intitulado Belafonte e 
lançado pela RCA Victor pelo músico 
norte-americano Harry Belafonte e 
cujo carro-chefe foi a canção ‘Matil-
da’, no gênero calypso que, na minha 
ótica, é o precursor do reggae como é 
hoje, além de cantor de spiritual, que 
é a música gospel na língua inglesa, e 
para quem o paraibano Mestre Sivu-
ca chegou a fazer arranjos”, detalhou 
o professor Francelino Soares, que 
também aceitará sugestões de temas 
pelos leitores.

De acordo com o novo colunis-
ta, será oferecido uma forma que ele 
considera como “memorialista” para 
o espaço. “Vou tecer sobre o universo 
musical na Paraíba, falando de discos, 
lojas, promotores e vendedores de on-
tem e atuais, antigos conjuntos musi-
cais. Vou resgatar a memória da cena 

musical paraibana a partir da década 
de 1950, quando surgiram os discos 
de vinil, até os dias atuais. Com isso, o 
meu objetivo é aproveitar a importân-
cia de colaborar com o Jornal A União 
para agregar valores e aspectos cultu-
rais da Paraíba, se somando a outros 
colaboradores importantes que con-
tribuem com a publicação de outros 
textos, como crônicas e artigos, para o 
jornal”, afirmou.

Projeto
No momento, o professor France-

lino Soares informou que vem escre-
vendo o livro Itinerário Cultural DLCV 
– UFPB, dos primórdios da Fafi aos nos-
sos dias, que pretende concluir neste 
primeiro semestre e, se a pandemia 
permitir, lançar ainda em 2021.

“Nessa obra, eu abordo o Depar-
tamento de Letras Clássicas e Verná-
culas e resgato a memória da Facul-
dade de Filosofia desde 1952, quando 
foi criada pelo Governo do Estado, e 
que veio desabrochar na fundação 
da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB), no fim dos anos 1950 e que, 
nos anos 1970, foi transferida para o 
Campus I, em João Pessoa”, explicou. 
“Meu intuito também é perpetuar a 
história desse Departamento, incluin-
do, por exemplo, os nomes dos docen-
tes”, conclui o professor.

No ‘Almanaque’

Francelino Soares estreia 
coluna “memoralista”

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Tira a linha do balaio
Põe na agulha de coser
Que a trama da noite é escura 
Mas o dia, porventura, 
Vai começar a nascer... 
(O Bordado. Pié Farias)

Balaio, Sinhá é o mais novo livro de Piedade Farias, 
ou simplesmente Pié como gosta de ser chamada. É 
Poeta (com P maiúsculo), artista plástica, restaurado-
ra. Quando Pié escreve poesia, parece que estamos a 
ouvir um canto suave de passarinho, tão leve é o seu 
cantar. Sua poesia e prosa poética me transportam 
para o escritor Bartolomeu Campos de Queirós que sa-
bia transformar em poesia as mais singelas palavras.

Na abertura do livro, aparece uma homenagem 
em verso ao saudoso livreiro Bartolomeu que também 
tinha alma de poeta e todos os anos promovia, em sua 
pequena livraria, uma feira de livros infantis. Encan-
tou-se, mas continua sendo lembrado por todos aque-
les que o conheceram e que tinham admiração por sua 
grandeza de coração. 

O primeiro presente que recebi no alvorecer de 
2021 foi Balaio, Sinhá, uma publicação da editora Ideia 
e que contou com bonitas ilustrações da xilógrafa 
Rose Catão, ilustradora oficial de todos os livros de 
Pié. Não vou tecer comentários sobre o livro nem dar 
spoiler, quando “a trama da noite escura” passar e o 
“dia, porventura, começar a nascer...” deverá haver o 
lançamento oficial. Aguardemos.

Na última página, aparece um POEMAZINHO 
dedicado ao Padre Ernando Teixeira, grande amigo 
de Pié, e que na última sexta-feira partiu, mais uma 
vítima da covid-19. Para ficar com gostinho de quero 
mais, vou transcrever a primeira estrofe do poema:

Um dia um homem quis entender São Francisco 
E, sendo padre como foi São Francisco, 
Além de entender, sentiu. 
Foi com tal sentimento aninhado no peito 
Que ele plantou flores ao redor do Convento para 

os passarinhos 
E para as borboletas.
Entre as flores de todas as cores e as árvores de co-

pas ao vento, 
Plantou, com suas próprias mãos, os caminhos 
Que se enroscaram até a Fonte de Santo Antonio... 
Também, assim, pelas suas mãos, 
Nasceu o Lago de São Francisco
Para onde deslizam as águas da Fonte 
Prateadas de sol 
Depois da boca do peixe em cantaria 
E do aceno das folhas das bananeiras... 
(...)

Gostou? Esta é a primeira estrofe, a segunda ain-
da é mais bonita.

O livro conta com apresentação de Yó Limeira 
e fiz algumas considerações sobre as ilustrações de 
Rose Catão. Meu desejo é que o ano 2021 venha com 
esperança, com vacina e oportunidade para uma reu-
nião bem descontraída com a presença de Pié e do seu 
“Balaio de encantamentos”.

Nota Literária
Luiz Augusto Paiva é colunista do Jornal A União, 

presidente da UBE-PB, cronista, contista e um dos or-
ganizadores da antologia Imagens Literárias: a realida-
de e o sonho (Mondrongo, 2020). Ana Isabel de Souza 
Leão Andrade e José Edmilson Rodrigues participa-
ram também da organização do livro.

Para os próximos dias, Luiz Augusto está pro-
gramando um lançamento on-line da antologia que 
contou com a participação de autores paraibanos e 
de convidados de outros estados. José de Castro (UBE
-RN), em breve apresentação, ressaltou a diversidade 
dos textos, às vezes poesia, outras vezes, prosa. E con-
tinua: “...temos um desfile de perfis interessantes que 
são traçados em causos, crônicas ou através de artigos 
que registram os feitos de nomes da literatura”.

A edição está primorosa, vai da capa de Cinara 
Figueiredo ao bem elaborado projeto editorial. Pa-
rabéns a Luiz Augusto que muito trabalhou para 
que o livro tivesse o selo da Mondrongo, ao editor 
Gustavo Felicíssimo e a todos que participaram da 
antologia. Após o lançamento, darei mais notícias 
sobre esse livro.

Balaio de
poesia

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Colunista colaboradora

Alcançando uma notória repercussão pelo seu texto inaugural, espaço semanal ocupado pelo professor e escritor vai tecer e resgatar o universo musical na Paraíba

Após o sucesso de 
Chernobyl (2019) – minis-
série da HBO que relembra 
a maior tragédia nuclear 
da História, que aconteceu 
na Ucrânia (parte da an-
tiga União Soviética), em 
1986 – um relato sobre 
como está a região nos dias 
de hoje está sendo lançado 
em forma de histórias em 
quadrinhos aqui no Brasil: 
Primavera em Tchernóbil 
(Geektopia, 168 páginas, 
R$ 79,90), obra do francês 
Emmanuel Lepage.

Após 20 anos, quando 
a nuvem radioativa con-
taminou pessoas, animais 
e tudo o que tem vida, um 
grupo de ativistas e artis-
tas visitam o palco da tra-
gédia que deixou famílias 
para trás. O propósito da 

visita era documentar a si-
tuação dos sobreviventes e 
mostrar como é a vida num 
lugar contaminado. Emma-
nuel Lepage tinha a missão 
de retratar o desastre, mas 
encontra beleza e huma-
nidade que são relatadas 
através das suas pinturas 
realistas. À medida que o 

autor percebe que há vida 
entre os escombros da 
tragédia, o preto e branco 
inicial começa a dar lugar 
a vislumbres de cor, que re-
presentam a esperança.

Primavera em Tchernó-
bil é uma grande reporta-
gem que retrata vidas reais 
a partir da perspectiva do 

quadrinista que esteve no 
lugar que se manterá inabi-
tável por até 20 mil anos.

Inclusive, o artista co-
meça o álbum lendo Vozes 
de Tchernóbil  - A História 
Oral do Desastre Nuclear 
(publicado por aqui pela 
Cia. das Letras), livro de 
Svetlana Aleksiévitch que 
serviu de base para a pre-
miada minissérie da HBO.

Primeira obra de 
Emmanuel Lepage no país, 
ele ficou conhecido no 
mundo por trabalhos como 
La Terre Sans Mal (Dupuis, 
1999, com roteiro de Anne 
Sibran) e Oh Les Filles! (Fu-
turopolis, 2008-2009, com 
roteiro de Sophie Michel). 
Primavera em Tchernóbil 
é um dos poucos projetos 
que ele assina o roteiro.

‘Primavera em Tchernóbil’

História em quadrinhos relembra a 
maior tragédia nuclear da História

Foto: Divulgação

HQ do francês Emmanuel Lepage mostra a vida que restou no palco da tragédia
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Segundo pesquisa do Dieese, aumento foi de 4,47%; valor passou de R$ 454,85 em novembro para R$ 475,19 em dezembro

Cesta básica de João Pessoa 
registra a maior alta do país

Edição: Marcos Pereira      Editoração: Ulisses Demétrio
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A cesta básica de João Pessoa 
foi a que teve a maior alta entre 
as capitais do país, em dezembro. 
Com uma variação de  4,47%, a 
cesta passou de R$ 454,85, em 
novembro, para R$ 475,19. Em  
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2019, quando o valor 
dos alimentos básicos era de 
R$ 373,56, o aumento chega a 
27,21%. Os números são da Pes-
quisa Nacional da Cesta Básica 
de Alimentos, divulgada ontem 
pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). 

Logo depois de João Pessoa 
com as maiores variações ficaram 
Brasília (3,35%) e Belém (2,96%). 
Já as principais diminuições fo-
ram registradas nas capitais Cam-
po Grande (-2,14%) e Salvador 
(-1,85%). 

Os produtos que tiveram 
maior alta nos preços na capi-
tal paraibana, em comparação 
com novembro, foram: banana 
(12,8%), tomate (10,49%), carne 
(6,60%), feijão (3,86%), açúcar 
(3,73%), arroz (3,09%), manteiga 
(2,17%), óleo (1,72%) e farinha 
(0,43%). Já os principais produtos 
que tiveram diminuição foram: 
pão (-3,01%), café (-1,71%) e leite 
(-0,40%). 

Segundo a técnica do Dieese, 
Lilian Arruda Marques, os produ-
tos que mais contribuíram com a 
variação da cesta básica em João 
Pessoa, a banana e o tomate, ti-
veram alta nos preços devido a 
questões sazonais. “O tomate 
é um produto muito perecível 
e qualquer coisa em relação ao 
clima, por exemplo, prejudica a 
produção. A banana da mesma 
forma teve alta devido a produ-
ção agrícola, que afetou o preço 
da banana”, disse. 

Ainda de acordo com a pes-
quisa, o trabalhador pessoense 
compromete 49,16% da sua renda 
apenas para comprar os produtos 
da cesta básica, levando em consi-
deração o salário mínimo líquido. 
Além disso, o levantamento mos-
trou que é necessário cumprir 100 
horas e dois minutos de jornada 
de trabalho para comprar uma 
cesta básica em João Pessoa. 

A especialista explicou que, 
para driblar os altos preços, é ne-
cessário fazer pesquisas e subs-
tituir produtos. “É importante 
lembrar que a pesquisa é reali-
zada em vários estabelecimentos 
distribuídos pela cidade. O que a 
gente nota é que tem uma varia-
ção muito grande entre um lugar 
e outro. O resultado é um preço 
médio dessas variações. Então é 
importante pesquisar muito na 
hora da compra e substituir pro-
dutos. Por exemplo, a banana e o 
tomate são produtos que dão para 
serem substituídos. Porque eles 
realmente subiram muito não só 
no último mês, como também no 
último ano”, comentou. 

Já o aumento da carne é jus-
tificado pelo aumento no custo de 
produção e o aumento da exporta-
ção desse produto, os dois fatores 
foram ocasionados pelo aumento 
do dólar e desvalorização do real. 
“A carne vem aumentando signi-
ficativamente, principalmente 
por conta do aumento do dólar, 
que afetou a cadeia produtiva, 
aumentando os insumos. Porque 
o gado come uma ração à base de 
milho, soja, produtos taxados em 
dólar. Além disso, como o dólar 
valorizado e o real desvalorizado, 
os produtores preferem exportar 
do que se preocupar com o mer-
cado interno”, ressaltou a técnica 
do Dieese. 

O preço do óleo de soja e do 
arroz também foi afetado pela alta 
valorização da moeda estrangeira. 
Os dois produtos registraram as 
maiores variações anuais, em João 
Pessoa, de 113,22% e 75,29%, res-
pectivamente. 

Segurança alimentar 
A especialista fez uma crítica 

à política de exportação do gover-
no brasileiro. Em sua opinião, falta 
uma política de segurança alimen-
tar no país. “Nos últimos anos o 
Brasil desmontou a política dos 
estoques de segurança e garantia 
que a Conab tinha. Esse estoque 
regulava o mercado interno. Quan-
do havia queda na oferta de pro-
dutos básicos internos você tinha 
um estoque de garantia que era 
colocado no mercado e segurava 
o preço, mas isso não existe mais. 
Foi desmontado principalmente 
nos últimos dois anos”.

Na Paraíba

Pequenos negócios geram 3,5 mil 
vagas de emprego em novembro

As micro e pequenas em-
presas da Paraíba registraram, 
em novembro do ano passado, 
3.575 em saldo líquido de em-
pregos gerados, resultante de 
7.886 admissões e 4.311 demis-
sões efetivadas no período. Con-
siderando o acumulado do ano, 
ou seja, de janeiro a novembro 
de 2020, os pequenos negócios 
paraibanos geraram 5.038 va-
gas de trabalho, enquanto as 
médias e grandes empresas ti-
veram saldo negativo, com 378 
vagas fechadas. Os dados são de 
levantamento feito pelo Sebrae 
Paraíba, com informações do 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do 
Ministério da Economia.

Em novembro do ano pas-
sado, as médias e grandes em-

presas (MGE) apresentaram 
saldo positivo na geração de 
empregos com carteira assina-
da. Ao todo, foram 6.589 vagas 
criadas, superando os empre-
gos gerados pelas MPE no pe-
ríodo. Considerando, também, 
a administração pública e as 
pessoas que não têm CNPJ, mas 
possuem empregados, foram 
gerados 10.178 postos de tra-
balho na Paraíba em novembro 
de 2020. No acumulado do ano 
passado, foram criados 4.263 
empregos no estado.

Por setor, o mês de no-
vembro do ano passado apre-
sentou crescimento no saldo de 
emprego nos serviços (4.421), 
na construção civil (2.861), no 
comércio (2.128) e na indús-
tria da transformação (804). Já 

em relação aos setores que fe-
charam postos de trabalho no 
estado, estão: serviços indus-
triais de utilidade pública (-23), 
agropecuária (-11), adminis-
tração pública (-1) e extrativa 
mineral (-1). Na avaliação do 
analista do Sebrae Paraíba, Is-
mael Nóbrega, o aumento no 
estoque de empregos em 2020 
demonstra que as empresas 
não esperaram pelas medidas 
emergenciais anunciadas pelo 
Governo Federal.

“As empresas tiveram 
de se adaptar e enxergaram 
algumas oportunidades, bem 
como abriram novos modelos 
de negócio ou mudaram os mo-
delos antigos. Vemos as contra-
tações como reflexo de novas 
oportunidades, com abertura 

de novos postos e perfis, prin-
cipalmente nos setores do co-
mércio, serviços e construção 
civil. Os números mostram não 
uma reação a uma retomada da 
economia, já que sabemos que 
ela está cercada de incertezas, 
mas, sim, uma forma de enxer-
gar que os empresários não fi-
caram parados e reagiram de 
forma imediata a uma situação 
da economia”, analisou.

Brasil
Em novembro do ano 

passado, as micro e pequenas 
empresas criaram 294.854 mil 
postos de trabalho em todo o 
Brasil, enquanto as médias e 
grandes registraram, no mesmo 
período, a abertura de 123.520 
vagas de emprego formal. 

Feijão foi um dos produtos que tiveram maior alta na capital, com variação de 3,86%; os campeões de aumento foram banana (12,8%), tomate (10,49%) e carne (6,60%)

Foto: Secom-PB

 Nada mais é absolutamente 
prioritário numa sociedade hiper-
multifacetada como a de hoje. 
Não adianta somente educação 
sem cultura. Não há modelo de 
educação que dê certo sem incluir 
o fator cultural.

Não há turismo que ganhe 
velocidade, dê retorno, se não for 
concretizado onde há cultura, onde 
existem eventos artísticos suces-
sivos com as participações dos 
governos e das empresas privadas.

Governos “à direita” e “à 
esquerda” fracassaram em seus 
“laboratórios” socioeconômicos 
quando deixaram a cultura de 
lado. Quando acharam que povo 
realizado é aquele que tem algo 
como a “cesta básica”. A história do 
imediatismo, do reducionismo, do 
estabelecimento de prioridades 
sem análises profundas do futuro, 
somente nos aponta desastres.

A situação da cultura no 
Brasil não suporta mais a redu-
cionista visão de prioridades. Os 
governadores e prefeitos não de-
vem ficar prisioneiros de burocra-

Sair da vanguarda do atraso

“Canção de protesto é coisa de americano”
Com o título “Ele já não fala de flores”, o repórter Sérgio 

Martins fez matéria, em João Pessoa, com Geraldo Vandré 
(foto). Transcrevo um trecho: “‘Para não dizer que falei de 
flores (Caminhando)’ foi a bênção e a maldição de Vandré. 

Essa balada simples, de dois acordes, é sua composição 
mais lembrada - bem mais do que canções mais complexas 

e belas como ‘De serra, de terra e de mar’. O autor não gosta 
que a definam como hino de esquerda: “‘Caminhando’ é um 
chamamento, uma crônica da realidade. Canção de protesto 

é coisa de americano’”.

tas e tecnocratas (espalhados pelas 
áreas da Administração, Finanças e 
Planejamento), que estão mais para a 
pulsação lenta dos anos 50 do século 
anterior do que para as exigências 
geradas na velocidade do século 21.

Nenhum programa oficial de 
cultura em nenhum Estado ou Mu-
nicípio de um país emergente, ou do 
BRICS (o nosso caso), entra em acor-
do com a realidade se não respeitar 
as necessidades que o mercado exige 
e os benefícios que ele dá.

O Governo Federal, ou de um 
Estado, uma Prefeitura, não devem 
encarar quem fazem música, literatu-
ra, teatro, etc., como se fosse doado-
res de “sangue cultural”. Até porque 
os poderes não estão com doenças 
graves ou em estados terminais.

Afinal, saímos de uma ditadura 
(longa, com características de “anos 
de chumbo”), experimentamos uma 
transição traumatizada pela morte do 
presidente eleito de forma indireta 
e não empossado (Tancredo Neves), 
mas, enfim, entramos na normalidade, 
após o “impeachment” de Fernando 
Collor. Há agora uma “democracia po-
lítica” - não podemos negá-la, apesar 

dos moldes em que é praticada, com 
manifestações de corrupção duran-
te processos eleitorais.

Entretanto, não há uma “de-
mocracia econômica” - aí, sim. Mas, 
temos agentes, grupos organizados, 
para que isso seja atingido. Nesse 
sentido, é que a cultura tem de 
perder a sua condição de segundo, 
terceiro, quarto planos, em que 
governos a colocam, como se esti-
véssemos entre os anos 60 e 90 do 
século passado.

nnnnnnnnnn

É social, economicamente 
urgente que o Governo Federal, os 
Governos Estaduais, as Prefeituras, 
os grandes empresários, a impren-
sa, tratem a produção artística 
com perspectivas de mercado. Todos 
lucrarão de várias formas. Afinal, eles 
não dialogam com os investidores nos 
setores de turismo, industriais, etc.? 
E a cultura, não é mercado também? 
Não gira dinheiro em torno da produ-
ção de filmes, de shows, de peças, das 
edições de livros e discos, etc.? Vamos 
sair da vanguarda do atraso. 



Políticas
Reunião definitiva
Uma nova reunião hoje entre os dirigentes dos clubes e a Federação Paraibana 
de Futebol vai definir se haverá Campeonato Paraibano este ano. A expectativa 
é que a presidente Michele Ramalho tenha uma solução.  Página 16 Fo
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No Tribunal de Justiça, as atividades começam com uma sessão solene para a posse da nova presidência da Corte

Em reunião que dará posse à 
sua nova mesa diretora, o Tribu-
nal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
abre os trabalhos deste ano no 
próximo dia 1º, mesma data em 
que os deputados estaduais tam-
bém terminam o recesso, com o 
deputado estadual Adriano Gal-
dino (Avante) sendo reempossa-
do na presidência para o biênio 
2021-2022. Na Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP), os tra-
balhos só deverão ser retomados 
no dia seguinte, 2 de fevereiro.

No TJPB, as atividades co-
meçam com uma sessão solene 
que está marcada para as 16h, 
ocasião em que tomarão posse 
os desembargadores Saulo Hen-
riques de Sá e Benevides (presi-
dente), Maria das Graças Morais 
Guedes (vice-presidente), Fred 
Coutinho (corregedor-geral de 
Justiça) e José Aurélio da Cruz 
(ouvidor de Justiça).

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, a solenidade ocorre-
rá de forma virtual e será trans-

mitida ao vivo pelo canal oficial 
do Tribunal de Justiça da Paraíba 
no YouTube. No dia 2, também às 
16h, ocorre a posse do novo dire-
tor da Escola Superior da Magis-
tratura (Esma), desembargador 
Ricardo Vital de Almeida.

Os futuros gestores do TJPB 
substituirão os desembargadores 
Márcio Murilo da Cunha Ramos 
(presidente), Arnóbio Alves Teo-
dósio (vice-presidente), Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira (cor-
regedor-geral de Justiça) e Mar-
cos Cavalcanti de Albuquerque 
(diretor da Esma). A nova mesa 
diretora foi eleita, por aclamação, 
no dia 11 de novembro do ano 
passado.

Também escolhidos pelo 
Tribunal Pleno, no mesmo pe-
ríodo, os desembargadores Os-
waldo Trigueiro do Valle Filho, 
João Benedito da Silva e Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque estão 
assumindo a condição de mem-
bros efetivos e os desembargado-
res Carlos Martins Beltrão Filho, 
Arnóbio Alves Teodósio e Abrah-
am Lincoln da Cunha Ramos de 
suplentes do Conselho da Magis-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

TJ e Assembleia retornam dia 
1o, e Câmara de JP, no dia 2

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Volta das sessões
As sessões de julgamento das Câmaras 
Cíveis e Criminal e da 1ª e 2ª Seções Espe-
cializadas Cíveis do Tribunal de Justiça da 
Paraíba e do Tribunal Pleno serão retoma-
das a partir do dia 25 deste mês. Embora o 
recesso forense tenha se encerrado no dia 
7, o Código de Processo Civil estabelece 
que, no período de 20 de dezembro de 
2020 a 20 de janeiro de 2021, os prazos 
processuais estarão suspensos.

Plantão judiciário
As regras do plantão judiciário de 1º e 2º 
graus do Poder Judiciário estadual foram 
implementadas na plataforma do Processo 
Judicial eletrônico (PJe). A distribuição de 
processos ao plantão segue os seguintes 
horários: no 1º Grau, de segunda a sexta-
feira, das 13h às 19h; e aos sábados, domin-
gos e feriados, das 6h às 17h. Já no 2º Grau, 
passa a ser de segunda a quinta-feira, das 
17h às 20h; nas sextas-feiras, das 14h às 
17h; e aos sábados, domingos e feriados, 
sempre das 8h às 17h.

Usinas de energia solar
O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª 
Região (TRT13), com jurisdição na Paraíba, 
encerrou 2020 com a instalação e fun-
cionamento de quatro usinas de energia 
solar fotovoltaica. As unidades foram im-
plantadas nas unidades do TRT13 em João 
Pessoa, Patos, Santa Rita e Sousa. A energia 
produzida pelo Tribunal é entregue para a 
distribuidora concessionária no estado e o 
valor de venda é amortizado na fatura das 
unidades da Justiça do Trabalho no estado.

De Malta para Patos
A partir desta terça-feira (13), os eleito-
res dos municípios de Condado, Malta, 
São Bentinho, São José de Espinharas e 
Vista Serrana serão atendidos na cidade 
de Patos, após a transferência da sede da 
51ª Zona Eleitoral de Malta para Patos. Ela 
funcionará nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Patos, Avenida Rio Branco, 
455, no Bairro Brasília. Durante o período 
de pandemia, o atendimento presencial 
continua suspenso. Informações pelos 
telefones (83) 3512-1551 e 3512-1651.

Justificar ausência
O eleitor que não compareceu às urnas 
no primeiro turno das Eleições 2020 tem 
até esta quinta-feira (14) para justificar a 
ausência. Caso o procedimento não seja 
realizado, será preciso pagar uma multa. 
Quem não regularizar a situação pode ficar 
sujeito a restrições. Para o segundo turno, 
o limite é 28 de janeiro. O TSE recomenda 
que a justificativa seja feita, preferencial-
mente, por meio do aplicativo e-Título, 
disponível para celulares com sistemas 
operacionais Android ou iOS.

Serviço extrajudicial
Entrou em vigor o Provimento 75 da Cor-
regedoria Geral do TJPB, que dispõe que 
a cobrança, o controle e o pagamento dos 
emolumentos devidos pela prestação do 
serviço extrajudicial serão realizados por 
meio de guia de recolhimento, emitida, 
unicamente, através do Sistema de Arre-
cadação de Emolumentos (Sare). O ato foi 
assinado no dia 18 de dezembro de 2020 
pelo corregedor-geral, desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Mandado de segurança
O Psol entrou na Justiça contra a antecipa-
ção da eleição da mesa diretora da Câmara 
Municipal de Campina Grande (CMJP) 
para o biênio 2023-2024. O mandado de 
segurança coletivo com pedido de tutela 
antecipada de urgência liminar tramita 
na 2ª Vara da Fazenda Pública de Campi-
na Grande. Os vereadores anteciparam a 
eleição do segundo biênio com a eleição 
do Sargento Neto (PSD) como presidente 
e a vereadora Fabiana Gomes (PSD) como 
vice-presidente.

tratura para o biênio 2021-2022.
Na Assembleia Legislativa, 

a mesa empossada é a mesma 
que dirigiu a Casa nesses últimos 
dois anos e que foi definida em 
“eleição casada” no começo de 
fevereiro de 2019 (inclusive com 
o deputado Adriano Galdino na 
presidência), mas, antes disso, 
o plenário vai fazer uma nova 
eleição para escolher somente 
o substituto do primeiro-secre-
tário Nabor Wanderley, que em 
novembro foi eleito e, no começo 

deste mês, assumiu a Prefeitura 
de Patos.

A nova mesa da Câmara 
Municipal de João Pessoa ainda 
não noticiou oficialmente, mas 
ontem, em reunião da equipe de 
Comunicação com os dois novos 
diretores da área, os jornalistas 
Suetoni Souto Maior (titular) e 
Eduardo Carneiro (adjunto), já 
foi comunicado o dia 2 de feve-
reiro como data prevista para o 
reinício dos trabalhos da nova 
legislatura.

Desembargadores Saulo Henriques de Sá Benvides, Maria das Graças Guedes e Fred Coutinho

Foto: Gecom-TJPB

Setor médico definirá sobre sessões presenciais
Está dependendo de um 

parecer do Departamento Mé-
dico da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) o pedido en-
caminhado na semana passada 
pela bancada de oposição para 
que a retomada dos trabalhos de 
plenário no próximo dia 1º de fe-
vereiro seja por meio de sessões 
presenciais.

Ontem, através de sua as-
sessoria, o presidente da Assem-
bleia, deputado estadual Adriano 
Galdino (Avante), voltou a relatar 

casos de contaminação de de-
zenas de servidores da Casa e a 
manifestar posição contrária ao 
pedido, mas preferindo se posi-
cionar de forma definitiva depois 
do parecer a ser apresentado pelo 
Departamento Médico.

Para Adriano Galdino, a reto-
mada dos trabalhos de forma pre-
sencial só seria ideal depois da 
vacina, mas o deputado Walber 
Virgolino (Patriota), por exemplo, 
reforçou o pedido da bancada, 
alegando que os parlamentares 

em idade de risco podem conti-
nuar trabalhando de casa, com 
os demais já voltando para atuar 
presencialmente no plenário da 
Assembleia.

“Não acreditamos que isso 
seja caso de aglomeração, pois, 
mantendo distanciamento e ou-
tros cuidados do protocolo dos 
órgãos de saúde, reuniões outras 
tem acontecido no estado e no 
país”, argumentou o deputado, 
ao alegar que as sessões remotas 
não têm afetado a produção, mas 

é indiscutível que tem prejudica-
do bastante os debates da Casa.

Além do Departamento Mé-
dico do Poder Legislativo, o pre-
sidente Adriano Galdino justifi-
cou que, sobre a questão, ouvirá 
também o secretário da Saúde 
do estado, Geraldo Medeiros. Ele 
alega que o desejo de retorno do 
trabalho presencial não é só da 
oposição, mas dos deputados de 
todas as bancadas, mas que não 
pretende decidir sem prévia con-
sulta a essas autoridades da área.

Deputados voltam com alterações em bancadas
A Assembleia Legislativa da Paraí-

ba (ALPB) retoma suas atividades de 
plenário no dia 1º de fevereiro, com a 
previsão de alterações em quatro (pos-
sivelmente, cinco) bancadas partidárias 
com assento na Casa.

As quatro alterações já formaliza-
das e publicadas foram confirmadas 
pelo secretário legislativo da ALPB, Gui-
lherme Benício. Uma dessas mudanças 
ocorreu com a titularidade do deputado 
Jutay Meneses(Republicanos), que esta 
semana ocupou em definitivo a vaga 
deixada por Nabor Wanderley (Repu-
blicanos) desde o dia 1º de janeiro, que 
assumiu a Prefeitura de Patos.

As outras três alterações confir-
madas por Guilherme Benício são o 

retorno de dois suplentes que já assu-
miram por alguns meses e de outro que 
assume pela primeira durante a atual 
legislatura. O novato é o deputado 
estadual Janduhy Carneiro(Patriota). 
Ele já foi deputado por duas legislatu-
ras e agora assume o lugar de Felipe 
Leitão(Avante).

Felipe deixou a Assembleia tempo-
rariamente atendendo a um convite do 
prefeito da capital, Cícero Lucena(Pro-
gressistas), para assumir a Secretaria do 
Desenvolvimento Social. Junto com ele 
também sai o deputado estadual Doda 
de Tião(PTB). Para o lugar de Doda, vol-
ta o suplente Trocolly Júnior(Podemos). 
Já o outro suplente que também está 
voltando é Jullys Roberto(MDB).

Jullys está assumindo no lugar de 
Caio Roberto (PR), que tirou licença 
por quatro meses e, no mês de agosto 
passado, ele já havia ocupado o lu-
gar de Raniery Paulino (MDB), que se 
afastou para dedicar-se à campanha 
eleitoral no município de Guarabira. 
Jullys é filho do ex-deputado estadual 
e ex-prefeito de São Bento Márcio 
Roberto. É formado em Direito e tem 
33 anos.

A alteração ainda não confirmada, 
no entanto, envolve o deputado esta-
dual Hervázio Bezerra(PSB) que está 
na Secretaria de Esportes do Governo 
do Estado, mas que tem manifestado 
a amigos o interesse de retornar aos 
trabalhos como parlamentar.

Candidatos derrotados têm um mês para 
prestação de contas da campanha de 2020

Termina no dia 12 de março 
o prazo para que os candidatos 
derrotados nas eleições de pre-
feito e vereador apresentem, de 
forma presencial ou via internet, 
toda a documentação compro-
batória das receitas e despesas 
realizados nas eleições de no-
vembro do ano passado.

A informação foi prestada 
pelo chefe do Setor de Presta-
ção de Contas Individuais e Par-
tidárias do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba(TRE-PB), 
André Cabral, ao explicar que 
parte dos candidatos já come-
çou a fazer isso logo depois do 
pleito eleitoral, isso porque, no 
que se refere aos eleitos, o pro-
cedimento era condicional para 
que pudessem ser diplomados 

em dezembro e empossados no 
começo de janeiro.

Ele disse que, como nor-
malmente são muitos candida-
tos, a documentação compro-
batória de gastos para os não 
eleitos continua acontecendo e 
pelos mesmos procedimentos, 
presencial ou on-line. A análise 
e decisão sobre as contas ficam 
a cargo não do TRE, mas do juiz 
de cada Cartório Eleitoral onde 

o candidato disputou a eleição.
“Como a posse termina 

obrigando a antecipação da 
análise e aprovação ou não 
das contas, o caso de todos os 
eleitos começou antes e deve 
ser concluído até o dia 12 de 
fevereiro, com os juízes tendo 
o resto do ano para a avaliação 
e decisão sobre as contas dos 
demais candidatos”, explicou 
André Cabral.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Congresso vai discutir projetos 
que dão autonomia às polícias
Propostas trazem mudanças na estrutura das Polícias Civil e Militar,  como a criação, na PM, da patente de general

O Congresso se prepara 
para votar dois projetos de 
lei orgânica das polícias civil 
e militar que restringem o 
poder de governadores so-
bre braços armados dos Es-
tados e do Distrito Federal, 
destaca o Estadão. As pro-
postas trazem mudanças na 
estrutura das polícias, como 
a criação, na PM, da paten-
te de general, hoje exclusi-
va das Forças Armadas, e a 
constituição de um Conselho 
Nacional de Polícia Civil liga-
do à União.

O novo modelo é defen-
dido por aliados do governo 
no momento em que o pre-
sidente Jair Bolsonaro endu-
rece o discurso da segurança 
pública para alavancar sua 
popularidade na segunda 
metade do mandato.

Os projetos limitam o 
controle político dos gover-
nadores sobre as polícias 
ao prever mandato de dois 
anos para os comandantes-
gerais e delegados-gerais, e 
impor condições para que 
eles sejam exonerados antes 
do prazo. No caso da Polícia 
Militar, a sugestão é para que 
a nomeação do comandante 
saia de uma lista tríplice in-
dicada pelos oficiais. O texto 
prevê que a destituição, por 
iniciativa do governador, 
seja “justificada e por mo-
tivo relevante devidamente 
comprovado”.

Na Polícia Civil, o dele-
gado-geral poderá ser esco-

lhido diretamente pelo go-
vernador entre aqueles de 
classe mais alta na carreira. 
A dispensa “fundamentada”, 
porém, precisa ser ratificada 
pela Assembleia Legislativa 
ou Câmara Distrital, em vo-
tação por maioria absoluta 
dos parlamentares.

Autonomia
Os textos foram obtidos 

pelo Estadão. Esses mecanis-
mos são vistos nas polícias 
como forma de defesa das 
corporações contra ingerên-
cia e perseguição política. 
Estudiosos do tema alertam, 
no entanto, que o excesso de 
autonomia administrativa e 
financeira - e até funcional, 
como proposto para as PMs 
- pode criar um projeto de 
poder paralelo. A avaliação 
é que, dessa forma, os gover-
nadores se tornam “reféns” 
dos comandantes.

O sociólogo Luis Flávio 
Sapori, da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-MG), considera 
que as propostas estão em 
“sintonia ideológica” com o 
governo Bolsonaro. “É um 
retrocesso o que está para 
ser votado no Congresso, e 
a sociedade brasileira não 
está sabendo. São acordos 
intramuros. O projeto está 
muito de acordo com a pers-
pectiva do governo Bolso-
naro: há um alinhamento 
ideológico claro pela maior 
militarização e maior auto-
nomia das polícias militares 
em relação ao comando po-
lítico”, disse Sapori.

Os projetos que o Congressso vai analisar limitam o controle político dos governadores sobre as polícias ao prever mandato de dois anos para os comandantes-gerais 

Foto: Agência Brasil

Agência Brasil

O papa Francisco, em 
mais um passo para am-
pliar as funções das mu-
lheres na Igreja Católica 
Romana, alterou regras 
nesta segunda-feira (11) 
para permitir formalmente 
que elas atuem como leito-
ras em liturgias, distribui-
doras de comunhão e pres-
tem serviços no altar.

Em decreto, o papa 
formalizou o que já vinha 
acontecendo em muitos 
países desenvolvidos há 
anos. Mas, ao introduzir a 
mudança no Código de Di-
reito Canônico, será impos-
sível para os bispos con-
servadores impedir que as 
mulheres em suas dioceses 
tenham essas funções.

Sem ordenação
O Vaticano enfatizou, 

no entanto, que essas fun-
ções são “essencialmente 
distintas do sacerdócio 
ordenado”, o que significa 
que não devem ser vistas 
como um precursor auto-
mático para que mulheres 
possam um dia serem or-
denadas no sacerdócio.

“O pontífice, portan-
to, estabeleceu que as mu-
lheres podem ter acesso 

a essas práticas e que po-
dem ter funções litúrgicas 
institucionais”, disse o Va-
ticano em nota explicativa.

No decreto, denomina-
do Spiritus Domini, Francis-
co disse que tomou a deci-
são após reflexão teológica.

Ele afirmou que mui-
tos bispos de todo o mun-
do disseram que a mu-
dança era necessária para 
responder às “necessida-
des dos tempos”.

Papa autoriza mais
funções às mulheres

Eleições americanas

Grupos pró-Trump organizam novos 
protestos para a posse de Joe Biden
Agência Estado

Enquanto os Estados 
Unidos lidam com a reper-
cussão política da invasão 
do Capitólio na semana pas-
sada, aliados do presidente 
Donald Trump se organizam 
para realizar novos atos para 
coincidir com a posse de Joe 
Biden, no dia 20 de janeiro. 
Diante da possibilidade de 
novos episódios violentos, 
a prefeita de Washington 
pediu reforços na segurança 
da cidade para as agências 
federais.

Até o momento, mais de 
100 pessoas já foram detidas 
por participarem da invasão 
de quarta-feira, 6 - entre eles 
o homem que usou chapéu 
de pele e chifres, cuja ima-
gem viralizou na internet. 
Enquanto isso, Trump se vê 
prestes a enfrentar mais um 
processo de impeachment.

Nada disso, no entanto, 
parece intimidar os grupos 
fiéis ao presidente, que pro-
metem que nada será capaz 
de pará-los daqui a dez dias. 
O líder do Partido Democrata 
no Senado, Chuck Schumer, 
disse no domingo, 10, que a 
ameaça de grupos extremis-
tas permanece alta dias após 
o ataque.

“A ameaça de grupos 
violentos extremistas conti-
nua alta e as próximas sema-
nas são críticas para o nosso 
processo democrático com a 
cerimônia de posse do presi-
dente eleito, Joe Biden, e da 
vice-presidente eleita, Kamala 
Harris, no Capitólio”, destacou 
ele, afirmando ter conversado 
com o diretor do FBI, Chris-
topher Wray, para pedir que 
a agência continue a buscar e 
prender os invasores.

Em fóruns e sites pró-
Trump, manifestantes pro-

metem “liberar o país sem 
piedade” e “não deixar os 
comunistas vencerem”. Há 
semanas, organiza-se um 
ato chamado por seus or-
ganizadores de “Marcha 
do Milhão com as Milícias” 
para o dia 20.

Eventos também são 
marcados para os dias an-
teriores: “Nós recusamos a 
ser silenciados”, dizia uma 
postagem encontrada pelo 
Grupo Alethea, que traba-
lha no combate à desin-
formação, em uma análise 
desta semana que levantou 
diversas postagens deste 
tipo. “Marcha armada no 
Capitólio e em todos os Ca-
pitólios estaduais em 17 de 
janeiro”, dizia outra.

‘Enforquem Pence’
No Twitter, a expressão 

“enforquem Mike Pence”, 
o vice-presidente dos EUA, 

chegou a figurar entre os as-
suntos mais comentados um 
dia após a expulsão de Trump 
da rede social por incitação 
à violência. Já o Parler, rede 
social usada por trumpistas 
que foi banida pelo Google, 
pela Apple e pela Amazon, 
removeu uma postagem do 
advogado conservador Lin 
Wood, um grande aliado do 
presidente, defendendo o 
enforcamento de Pence.

Um dos últimos posts 
de Trump antes de ser ba-
nido do Twitter foi afirmar 
que não comparecerá à 
posse de Biden, algo visto 
por muitos como um sinal 
verde para que o even-
to seja mirado por seus 
aliados. Ele será apenas o 
quarto presidente ameri-
cano a faltar à posse de seu 
sucessor - a última vez que 
isto ocorreu foi em 1869, 
com Andrew Johnson.

Em decreto, o papa 
formalizou o que já 
vinha acontecendo 
em muitos países 

desenvolvidos há anos. 
Mas, ao introduzir a 
mudança no Código 
de Direito Canônico, 

será impossível para os 
bispos conservadores 

impedir que as 
mulheres em suas 
dioceses tenham 

essas funções
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Hierárquica equivalente às Forças Armadas
Pela proposta, a PM passaria 

a ter uma estrutura hierárquica 
equivalente às Forças Armadas. 
Haveria, assim, três níveis de ofi-
ciais-generais: o mais alto seria o 
tenente-general, seguido do ma-
jor-general e do brigadeiro-gene-
ral. Atualmente, a hierarquia das 
PMs vai até os oficiais-superiores e 
a patente no topo é a de coronel.

Uma das organizações con-
sultadas para a elaboração do 
projeto de lei, a Federação Na-
cional de Entidades de Oficiais 
Militares Estaduais e do Distrito 
Federal (Feneme) argumenta que 
a similaridade deve existir porque 
os policiais e os bombeiros mili-
tares constituem a força auxiliar e 
reserva do Exército.

A legislação das polícias é de 
1969 e, de acordo com a Feneme, 
as leis aprovadas nos Estados - 
sem uma padronização nacional 
- acabam desfigurando as polícias 
por “interesses particulares”.

Apesar da restrição da liber-
dade de escolha e de demissão 
sugerida, a entidade alega que 
os governadores não perdem 
autonomia sobre a PM, que 
continua vinculada aos Estados, 
e que não há no projeto de lei 
“nenhuma premissa ideológica 
ou partidária”.

O Palácio do Planalto vem 
sendo consultado e chegou a dar 
sugestões para os projetos de lei 
orgânica desde a gestão do ex-
ministro da Justiça Sérgio Moro. 
Questionado sobre o apoio po-
lítico aos projetos, o atual titular 
da Justiça e Segurança Pública, 
André Mendonça, disse que “os 
pontos de discussão encontram-
se sob análise”. O ministério 
confirmou ao Estadão que foram 
realizadas reuniões com con-
selhos nacionais, associações e 
sindicatos das polícias estaduais 
para discutir e receber sugestões 
ao texto.

Bandeira
Na eleição de 2018, Bolso-

naro, que é capitão reformado 
do Exército, encampou o discurso 
de endurecimento na segurança 
pública e valorização de policiais, 
uma plataforma de campanha que 
também impulsionou a represen-
tação da classe no Legislativo

No ano passado, um motim 
de PMs no Ceará expôs a politi-
zação latente pró-Bolsonaro entre 
policiais militares. O movimento 
grevista ilegal não foi condenado 
pelo presidente e ocorreu contra 
um governo de esquerda, de Ca-
milo Santana (PT), que denunciou 
a “partidarização” nos batalhões.

Em agosto, uma pesquisa do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pú-
blica e da empresa de inteligência 
digital Decode identificou que 41% 
dos praças das PMs interagiam em 
ambientes virtuais bolsonaristas 
no Facebook e 25% deles ecoa-
vam ideias radicais.



Esportes
Edição: Geraldo Varela      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 12 de janeiro de 2021     |     A UNIÃO        15

Luxemburgo tira o time da “confusão”

Neymar volta aos treinamentos no PSG

Jogo é adiado por 
surto da covid-19

Flamengo é a grande decepção do Brasileirão de 2020

O Vasco da Gama já respira aliviado 
ao sair da zona de rebaixamento 
após um emparte e uma vitória nas 
duas rodadas do ano novo. O técnico 
Vanderley Luxemburgo sempre deixou 
claro que seu principal objetivo seria 
tirar o time da zona de rebaixamento, 
o que chama de zona da “confusão” 
e conseguiu logo ao empatar com o 
Atlético de Goiás fora de seus do-
mínios por 0 a 0 e depois vencer o 

Botafogo, no último domingo, por 3 
a 0, em São Januário. O Vasco está na 
15ª posição, três pontos do primeiro 
clube que abre o Z4. E tem tudo para 
se distanciar ainda mais, não só pelo 
fato de ter um jogo a menos (contra o 
Palmeiras, fora de casa) mas porque 
vai enfrentar o Coritiba no próximo 
final de semana no Rio de Janeiro 
em mais uma chance de conquistar 
três pontos.

Após quase um mês afastado por causa 
de uma lesão no tornozelo esquerdo, 
Neymar voltou, ontem, aos treinos do 
Paris Saint-Germain. O jogador não 
atua desde 13 de dezembro quando o 
PSG perdeu para o Lyon, em casa, em 
duelo válido pelo Campeonato Francês. 
O clube parisiense postou uma foto do 
atleta nas redes sociais com a legenda: 
“Olha quem voltou?” O jogador ainda 
não atuou sob o comando do técnico 

Mauricio Pochettino, que substituiu no 
início do ano Thomas Tuchel. O retorno 
de Neymar é uma boa notícia para o 
PSG que tem sofrido com uma série 
de lesões no elenco e ocupa o segundo 
lugar no Francês, ao lado do Lille, com 
39 pontos, um a menos que o líder 
Lyon. Mas Neymar ainda terá de re-
cuperar a forma física antes de entrar 
nos gramados. Ele não deverá estar em 
campo amanhã diante do Olympique.

A Premier League anunciou, ontem, o 
adiamento do jogo entre Tottenham e 
Aston Villa que estava previsto para 
esta quarta-feira pelo Campeonato 
Inglês. O motivo foram os 14 casos 
de coronavírus na equipe de Birmin-
gham, dez deles diagnosticados entre 
os jogadores. A entidade que dirige o 
futebol inglês afirmou que "não tinha 
outra opção" a não ser adiar o jogo, 
após o pedido da diretoria do Aston 
Villa. A nova data do jogo ainda não 
foi definida. José Mourinho, técnico 
do Tottenham, havia revelado na 
semana passada seu desejo de que 
os jogos de sua equipe não fossem 
adiados, com receio de que uma ma-
ratona de partidas fosse enfrentada 
pelo elenco no fim da temporada. O 
Tottenham já teve o jogo com o Fu-
lham, marcado para 30 de dezembro, 
adiado para 24 de abril, por causa 
também de casos de coronavírus no 
time adversário.

Ainda faltam algumas rodadas para a conclusão do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, mas o Flamengo, considerando no início o 
grande favorito ao título pelo excelente elenco que possui, vem se constituindo na grande decepção. O time perdeu aquela fome de gols e 
belas jogadas criadas, amassando os adversários, graças ao talento dos jogadores e o comando do português Jorge Jesus. Sem Jorge Jesus, 
o clube optou por trazer um estrangeiro, o espanhol Doménec Torrent, perdendo a sua  identidade e sendo humilhado pelos adversários. 
Saiu. Veio Rogério Ceni, a grande revelação como técnico no Brasil, e nada evoluiu. Ao contrário, o Flamengo saiu da Copa do Brasil e da 
Libertadores e não consegue engrenar no Brasileirão. Perdeu para o Flu e Ceará em casa e vai descendo a ladeira na classificação.

Curtas
Foto: Fausto Filho/Ceará

Verdão enfrenta o River Plate no Allianz Parque, às 21h30, com ampla vantagem depois de vencer por 3 a 0 o jogo de ida
O Palmeiras pode garan-

tir, hoje a partir das 21h30, 
no Allianz Parque, a vaga na 
final da Taça Libertadores, 
em jogo contra o River Pla-
te, válido pela segunda par-
tidasdas semifinais. No jogo 
de ida, disputado em Buenos 
Aires, o Alviverde conquistou 
uma expressiva vitória de 3 a 
0, Mesmo  assim,  o técnico 
Abel Ferreira adota uma pos-
tura de muito respeito em 
relação ao adversário e pede 
a seus jogadores  ainda mais 
empenho para alcançar o 
jogo da finalíssima que será 
disputada no Estádio do Ma-
racanã, em jogo único, no dia 
30 deste mês.

O time brasileiro vive 
um momento ímpar neste 
começo de ano, pois está ga-
rantido na final da Copa do 
Brasil contra o Grêmio (dias 
3 e 10 de fevereiro) e ainda 
está na briga pelo título bra-
sileiro, embora esteja a nove 
pontos do líder, São Paulo, 
mas com dois jogos a menos. 
Ainda faltam 11 jogos para o 
Palmeiras.

Palmeiras e River já se 
enfrentaram 13 vezes na his-
tória. Nos números gerais, a 

vantagem é dos argentinos, 
que venceram seis dos con-
frontos, contra quatro vitó-
rias do Verdão e três empa-
tes, de acordo com dados do 
portal Verdazzo.

Apesar do retrospecto 
negativo, os palmeirenses 
guardam boas memórias 
de um confronto em espe-
cial contra o River, também 
na Copa Libertadores além 
deste último triunfo por 3 a 
0. Em 1999, após ser derro-
tado fora de casa no jogo de 
ida das semifinais, o Alvi-
verde bateu os Millonarios 
também por 3x0 no Palestra 
Itália, garantindo a vaga para 
a final que renderia o único 
título do clube na competi-
ção continental. 

Após a dura derrota em 
casa por 3 a 0 para o Pal-
meiras na partida de ida das 
semifinais da Libertadores, 
o time de Marcelo Gallardo 
voltou a desapontar, des-
ta vez na no revés por 2 a 0 
contra o Independiente, pela 
quinta rodada da Copa Diego 
Maradona, no final de sema-
na. Enquanto isso, o Palmei-
ras venceu o Sport com time 
reserva pelo Brasileirão.

Palmeiras tem tudo hoje para 
ir à final da Taça Libertadores

Na semana passada, o Palmeiras deu um passo importante ao golear o time argentino por 3 a 0 em Buenos Aires e hoje deve se classificar para a final

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Boi Bravo

Time de Santa Rita é a nova sensação do futsal

Fundado a pouco mais de 
dois anos, o Boi Bravo, clube 
de futsal da cidade de Santa 
Rita criado no ano de 2018, 
já nasceu grande dentro das 
quadras paraibanas, pois des-
de que surgiu no cenário local, 
a equipe passou a ocupar os 
primeiros lugares e momen-
tos decisivos desse esporte 
na Paraíba. Agora, dias após o 
encerramento da temporada 
de 2020, concluída no último 
sábado com a final do Campeo-
nato Paraibano, onde o time 
santa-ritense bateu o Dóki-
mos por 6 a 1, a equipe pôde 
erguer seu segundo título em 

menos de 20 dias, pois no dia 
23 de dezembro já havia con-
quistado a Liga Metropolitana 
vencendo nas partidas decisi-
vas de ambas as competições 
pelo mesmo placar, mudando 
apenas o adversário, já que na 
disputa protagonizada entre 
os times da Grande João Pes-
soa, o adversário na decisão 
foi a seleção de Sapé.

Já em sua primeira tem-
porada, no ano de 2018, o Boi 
Bravo desbancou nas semifi-
nais do paraibano o Brejo do 
Cruz, então campeão estadual, 
mas nas finais o time acabou 
sendo batido pelo São Bento, 
ainda no seu ano de estreia 
no cenário do futsal. A equipe 
venceu a Campeoanto San-

ta-ritense e obteve assim seu 
primeiro título. Um ano depois, 
o time foi eliminado nas semifi-
nais do estadual para o mesmo 
adversário das finais do esta-
dual no ano anterior, mesmo 
sem ter perdido nenhum jogo 
na competição. 

No entanto, em um ano 
que mudou a vida em socieda-
de e trouxe grandes transfor-
mações também para o mundo 
esportivo, a equipe de Santa 
Rita, de acordo com Alysson 
Gomes, diretor administrativo 
do clube, se manteve unida 
e focada em seus objetivos, 
mesmo tendo chegado tão 
perto nos anos anteriores e 
não obtendo o êxito. Segundo 
o dirigente, desde que entrou 

na disputa esse ano após me-
ses sem competição, a ener-
gia positiva em volta do clube 
apontava que dessa vez o time 
conquistaria seus primeiros 
troféus em âmbito estadual.

“O ano de 2020 para o Boi 
Bravo foi um ano de superação 
só possível graças ao trabalho 
que vinha sendo feito. Mesmo 
diante da pandemia, em ne-
nhum momento desistimos. 
Havíamos batido na trave em 
2018 e sido eliminados nas se-
mifinais sem perder nenhum 
jogo em 2019, mas sabíamos 
que nossa hora chegaria e 
nesse ano tão difícil, temos 
essa alegria de finalmente con-
quistar o título de campeão 
paraibano e também da Liga 

Metropolitana, ambos de for-
ma invicta, um feito histórico 
dentro do futsal paraibano”, 
comemorou .

Com o triunfo inédito de 
conquistar as duas principais 
competições do calendário do 
futsal paraibano no mesmo 
ano e de forma invicta, natu-
ralmente a equipe agora passa 
a projetar novas conquistas 
tanto no cenário local, quanto 
em âmbito regional e nacional. 
Nesse sentido, o clube já deve 
iniciar o seu planejamento 
para a temporada de 2021 nas 
próximas semanas e garante 
que assim como foi desde a sua 
fundação, não faltará bravura 
e coragem ao clube da cidade 
dos canaviais.

“Acredito que estamos 
cada vez mais nos profissio-
nalizando enquanto clube e 
tenho certeza que o Boi Bravo 
será um time que trará mui-
tas alegrias, não apenas para 
a cidade de Santa Rita, mas 
também para toda a Paraíba. 
Não é fácil fazer futsal no nosso 
estado, mas nós estamos che-
gando no nível que buscamos. 
Agora vamos ter a oportunida-
de de participar das disputas 
nacionais e como sempre foi, 
não vamos entrar apenas como 
coadjuvantes, pois o espírito 
da nossa equipe é esse e com 
muita dedicação de todos que 
fazem o Boi Bravo vamos se-
guir fazendo história dentro do 
futsal”, afirmou Alysson Gomes.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Uma vergonha
Neste final de semana ficou definido os 

quatro clubes da Série D que subiram para 
a C do próximo ano. São eles o Mirassol e 
Novorizontino de São Paulo, Floresta do 
Ceará e Altos do Piauí. Nossos representantes 
Campinense e Atlético de Cajazeiras 
não passaram nem da primeira fase da 
competição. Isto mostra que o nosso futebol 
agoniza, está cada vez pior. Não temos clubes 
na Série A, nem na B, e na C agora só temos 
um, que lutou até a última rodada para não 
cair para a D.

Antes tínhamos um Botafogo lutando 
para chegar na B, com chances, um Treze 
subindo para a Série C e um Campinense 
que chegava perto de conseguir uma vaga 
também para a C. Algo está muito errado no 
nosso futebol, desde da direção da entidade 
que comanda o esporte no Estado, como 
os dirigentes de clubes e Ligas. Da FPF não 
sai um projeto para conseguir patrocínio 
para os clubes,  e se aumentam as taxas dos 
serviços. Hoje, para entrar em campo, um 
time profissional pode chegar a gastar mais 
de 10 mil reais, com arbitragem, seguranças, 
ambulância, despesa com ingressos etc.

O pior é que quando se critica a resposta 
é : “Só se faz futebol com dinheiro, os caras 
aqui querem fazer futebol como amador”. 
Aí está uma meia verdade, porque é 
verdade que só se faz futebol com dinheiro, 
mas é verdade também, que na maioria 
dos estados, as federações conseguem 
patrocínios de transmissão de televisão e 
outras coisas mais, que são distribuídos com 
os clubes, ou quando no mínimo conseguem 
zerar as despesas das equipes para entrar 
em campo. Aqui, os pobres clubes pagam 
para jogar em um campeonato totalmente 
deficitário como é o Paraibano.

Vou mais além, alguns só se mantinham 
durante o Campeonato Paraibano, graças ao 
programa Gol de Placa do Governo do Estado. 
Depois dos desvios de verbas constatados 
em 2018, o Governo resolveu endurecer o 
jogo. Ele criou um novo programa, mudou 
as regras do jogo e exigiu a assinatura de 
um acordo de leniência para o pagamento 
das dívidas. Os clubes reconheceram as 
dívidas, mas nenhum assinou. Assim o 
Governo condicionou o pagamento do 
programa Esporte Total de 2020 à assinatura 

do acordo. E o que aconteceu, os clubes 
simplesmente disseram que estão falidos 
e que se o Governo não pagar não têm 
condições de participar do campeonato.

A única exceção foi o Botafogo, mas 
mesmo assim não assinou o acordo e os 
únicos clubes que não tinham dívidas 
foram Perilima e Sport Lagoa Seca, equipes 
com gestões puramente privadas, através 
de empresas. Estes clubes vão receber os 
recursos do programa do ano passado.

Resumindo a ópera, hoje é 12 de 
janeiro de 2021 e ainda não temos nenhuma 
definição sobre o início do Campeonato 
Paraibano deste ano, que supostamente 
falando, deveria começar no máximo no final 
de fevereiro. Além das pífias campanhas nas 
competições, a Paraíba pode entrar para a 
história, agora, como o único estado onde 
não haverá um campeonato apenas com 
equipes locais.

Se isto ocorrer será um absurdo, uma 
assinatura de falência total do nosso futebol. 
Aí vêm as eleições e os próprios dirigentes 
de clubes reelegem a mesma diretoria da 
FPF. Cada um que entra consegue fazer 

um trabalho igual ou pior do que a gestão 
atual. Tem sido assim nos últimos anos e 
o resultado é que estes que votam nessas 
pessoas, depois passam anos com pires 
na mão pedindo esmola. A conclusão 
que chegamos é que no fundo, os nossos 
dirigentes,  salvo algumas exceções, não 
estão nem aí para os interesses do nosso 
futebol e do torcedor. Outros interesses mais 
valiosos estão em jogo, não sei quais.

Técnico ganha jogo
Alguns dizem que técnico não ganha 

jogo, apenas perde. Se o clube ganha o 
mérito é dos jogadores e se perde, a culpa 
é do técnico. Mas, o que está acontecendo 
com o Flamengo atualmente serve para 
dizer justamente ao contrário. Com um 
time de estrelas, o Rubro-negro carioca 
não consegue mais vencer os adversários 
como no ano passado, desde que perdeu o 
técnico português Jesus. Cada um que entra 
consegue bater o recorde negativo do que 
sai, e assim caminha o Mengão para não só 
perder o título, como correr o risco de nem 
participar da Libertadores de 2021.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Presidente Michele Ramalho espera uma solução na reunião de hoje à tarde, na sede da Federação, às 15 horas

Teremos Campeonato 
Paraibano este ano ou não? 
Esta resposta podemos ter 
nesta terça-feira, quando ha-
verá uma nova reunião entre 
os dirigentes dos clubes e a 
Federação Paraibana de Fu-
tebol. O encontro está pro-
gramado para as 15 horas, na 
sede da FPF, em João Pessoa.  
A informação foi prestada 
pelo diretor executivo, Ota-
mar Almeida. A expectativa 
é que a presidente Michele 
Ramalho, que esteve na CBF 
esta semana, tenha trazido 
uma solução para ajudar os 
clubes, e que a sua gestão não 
seja marcada como a única 
que não conseguiu realizar 
um campeonato estadual na 
história do futebol paraibano.

Na última reunião do con-
selho arbitral, realizada ainda 
no ano passado, ficou definido 
que a competição só teria a par-
ticipação de oito clubes, já que 
não houve segunda divisão em 
2020, e 2 clubes foram rebai-
xados para a Segundona deste 
ano. Chegaram a mencionar 
que desta forma o campeona-
to poderia vir a ser disputado 
por pontos corridos, com jogos 
de ida e volta como ocorria no 
passado. Mas, o que ficou mes-
mo acertado e assinado pelos 
clubes, com exceção do Bota-
fogo, é que não haveria condi-
ções de realizar a competição, 
sem que o Governo do Estado 
pagasse a verba do programa 
Esporte Total referente ao ano 
passado. 

Os clubes alegaram que 
estavam mergulhados em 
dívidas, porque tinham feito 
um planejamento contando 
com a verba. Tudo não pas-
sou de uma pressão para 
que o Governo do Estado 
pagasse. O governador João 
Azevêdo aceitou, desde que 
os clubes assinem um acor-
do de leniência para pagar a 
dívida proveniente de des-
vios do programa Gol de 
Placa, ocorridos em 2018, e 
segundo o Governo, foram 
reconhecidos pelos próprios 
clubes. Os clubes não assina-
ram o acordo, e por isso não 
receberam a verba de 2020. 

Por esse motivo, não se sabe 
se haverá o Campeonato Pa-
raibano deste ano, e quando 
deverá ser disputado. Segun-
do o Estatuto do Torcedor, as 
disputas só podem começar 
60 dias após a divulgação 
do regulamento e a forma de 
disputa. Isso quer dizer que 
se sair uma definição na reu-
nião de hoje, a competição só 
poderá começar na segunda 
semana de março, e assim, 
haveria choque de datas no 
final com outras competi-
ções organizadas pela CBF.  

Alguns acreditam que se 
houver um entendimento en-
tre todos os clubes e a FPF, é 
possível que o Ministério Pú-
blico abra uma exceção e per-
mita que o campeonato inicie 
no mês de fevereiro. Segundo 
o promotor do MP e presiden-
te da Comissão de Prevenção 
e Combate à Violência nos 
Estádios da Paraíba, Valberto 
Lira, ele não recebeu nenhum 
pedido da FPF ou CBF, mas se 
receber, vai analisar com base 
no Estatuto do Torcedor.

FPF volta a reunir os clubes
para definir o Estadual 2021
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Divulgação/FPF

No final do ano passado, os clubes 
tomaram a decisão de não disputar 
o Estadual, à exceção do Botafogo, 
devido a problemas financeiros

Clubes seguem divididos sobre a realização
da disputa no primeiro ou segundo semestre

Diante de tantas dificuldades 
para realizar a competição e sem 
a permissão ainda do torcedor 
poder comparecer aos estádios, 
alguns dirigentes de clubes defen-
dem a realização da competição 
no segundo semestre. Um deles 
é o presidente do Sousa, Aldeo-
ne Abrantes. “Sem a verba do 
programa do Governo do Estado 
e sem a renda dos jogos não há 
como arcar com as despesas. 
Como vem a vacina aí, vamos 
começar depois que for permiti-
da a entrada dos torcedores nos 
estádios”, disse o dirigente. O 
presidente do Treze também é 

favorável que a competição seja 
disputada no segundo semestre.

Porém, a maioria dos dirigen-
tes quer as disputas ainda no pri-
meiro semestre. Este é o caso do 
Botafogo, por exemplo. “Acho que 
é inviável no segundo semestre, 

porque alguns clubes, como o Bo-
tafogo, vão estar participando do 
Campeonato Brasileiro e teremos 
choques de datas e excesso de jo-
gos”, disse Alexandre Cavalcanti. 

O presidente do Nacional de 
Patos também não concorda com 
a realização do campeonato no 
segundo semestre. “Se isso acon-
tecer, haverá muito choque de 
datas e o campeonato vai termi-
nar sendo muito longo, causando 
prejuízo financeiro para os clubes. 
Ao invés de fazermos a competi-
ção em dois meses, vamos fazer 
em cinco e aí teremos mais folhas 
salariais para pagar. É inviável 
para os times que não têm uma 
receita alta de patrocínio”, disse 
o dirigente.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Sem a verba do programa 
do Governo do Estado e sem a 
renda dos jogos, não há como 
arcar com as despesas. Como 

vem a vacina aí, vamos 
começar depois que for 
permitida a entrada dos 

torcedores nos estádios 



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

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

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Elétrico 
Para Iluminação Publica deste Municipio. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 22 de 
Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 22 de Janeiro de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00003/2021, para o dia 22 
de Janeiro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 
- Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 11 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2021, para o dia 22 
de Janeiro de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 681 
- Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 11 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2020

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 13 de Janeiro 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00042/2020, 
que objetiva: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, NA MODALIDADE DE 
LINK DEDICADO, DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Justificativa: Razões de 
interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 11 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 

DA INTERVENÇÃO URBANÍSTICA DO CALÇADÃO NA CIDADE DE CUITÉ-PB. O Prefeito de 
Cuité, através de despacho exarado nos autos do Processo Administrativo Eletrônico 127/2020, 
opta pela revogação da Tomada de Preços 005/2020, fundamentado pelo art. 49 da Lei no 8.666/93, 
por razões de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Informações de segunda a 
sexta-feira, das 08:00 as 12:00 na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, nesta 
cidade, ou no e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité - PB, 11 de janeiro de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

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 25 de Janeiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de Serviços Funerários 
de forma parcelada destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município de Cacimba de 
Dentro/PB para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 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. 

Cacimba de Dentro - PB, 11 de Janeiro de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº170/2019

Pregão Presencial Nº016/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Antonio Francisco Matias-ME, CNPJ nº 09.687.339/0001-82.Considerando o serviço 
objeto da avença, ora aditado, fica acrescido até 30/06/2021, o presente contrato, fundamentado 
na cláusula quarta. Considerando a necessidade de continuação do fornecimento dos produtos 
contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela contratada a vigência passará 
de 25/07/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência de 31/12/2020 a 30/06/2021, e ainda e por se 
tratar de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência. 
Considerando a necessidade de continuação do fornecimento contratado e o §1º Art. 65 da Lei Nº 
8.666/93 e suas alterações, fica justificado o acréscimo de 25% (Vinte e cinco por cento) quanti-
tativos contratados. Considerando o valor total contratado fica aditivado o valor de R$ 66.850,00 
(Sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta reais) que corresponde ao percentual de 25% (Vinte 
e cinco).Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) eOSr. Antônio Francisco 
Matias (Pela contratada).

Coremas/PB,10de dezembrode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº026/2019

Pregão Presencial Nº002/2019. Contratante:Prefeitura Municipal de Coremas/PB.Contratada:José 
Filho da Silva Farmácia, CNPJ:11.332.315/0001-52.Considerandoo fornecimento objeto da avença, 
ora aditado, fica prorrogada a vigencia do presente contrato até 31/12/2020, fundamentado na cláu-
sula quarta.Considerandoa necessidade de continuação do fornecimento dos produtos contratados e 
a utilização do saldo contratual a vigência passará de 04/02/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência 
de 31/12/2020 a 30/06/2021, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência;Considerando que 
está Gestão sempre teve o compromisso com a ética e respeitando os princípios gerais de direito 
público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência 
municipalidade.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo.Partes assinantes: Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) eo Sr. Jose 
Filho da Silva, CPF nº 711.558.804-04, (Pela contratada).

Coremas/PB,10de dezembrode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº145/2019

Pregão Presencial Nº008/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB.Contratada:Rita 
Maria de Lacerda Souza-ME, CNPJ: 09.016.703/0001-82, Considerandoa necessidade de continua-
ção do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados 
pela contratada a vigência passará de 17/06/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência de 31/12/2020 
a 30/06/2021, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada 
a prorrogação da vigência.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) ea Sra.
Rita M. de L. Souza(Pela contratada).

Coremas/PB,10de dezembro de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº002/2020

Dispensa de Licitação Nº002/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Lucrenato 
Ramalho Leite Junior-EPP, CNPJ: 26.916.688/0001-48. Considerando o serviço objeto da avença, 
ora aditado, fica acrescido até 30/03/2021, o presente contrato, fundamentado na cláusula quarta. 
Considerando a necessidade de continuação do fornecimento dos produtos contratados e a utili-
zação do saldo contratual serviços prestados pela contratada a vigência passará de 20/01/2020 a 
20/07/2020, para a nova vigência de 20/07/2020 a 20/03/2021, e ainda e por se tratar de serviços 
de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorrogação da vigência. Considerando que 
está Gestão sempre teve o compromisso com a ética e respeitando os princípios gerais de direito 
público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e conveniência 
municipalidade.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas 
pelo presente termo aditivo.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira(Pela contratante) eo Sr. Lucrenato 
Ramalho Leite Júnior CPF: 022.619.354-39 (Pela contratada).

Coremas/PB,01de julhode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº144/2019

Pregão Presencial Nº008/2019. Contratante:Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Minimercado Santa RitaLtda, CNPJ: 08.886.103/0001-02, Considerandoa necessi-
dade de continuação do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual a 
vigência passará de 17/06/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência de 31/12/2020 a 30/06/2021, e 
ainda e por se tratar de fornecimento de natureza continuada, desta forma fica justificada a prorroga-
ção da vigência.Considerandoa cláusula décima - da alteração e rescisão do contrato “O Contratado 
fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.”Desta 
forma fica aditivado ao valor total de R$ 210.656,54 (Duzentos e dez mil, seiscentos e cinquenta e 
seis reais, cinquenta e quatro centavos), ao valor total contratado.Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: Francisca das 
C. A. de Oliveira(Prefeita) eo Sr. Wellinngton Antônio da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB,10 de dezembro de 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, por meio do site www.gov.br/compras, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de combustíveis 
para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas desta Prefeitura, durante o exercício 
de 2021. Abertura da sessão publica: 08:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 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; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

Dona Ines - PB, 08 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 14:00 horas do dia 25 de Janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
combustíveis, para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 Às 17:30 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

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

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE DIAMANTE

Refer6encia
Tomada de Preços n° 004/2017

DECISÃO ADMINISTRATIVA
ABÍLIO FERREIRA DE LIMA NETO - EIRELE -  

EPP, irresignado com a decisão proferida nos autos do Certame Licitatório (Tomada de Preços n° 
004/2017), cujo objeto é a construção de uma unidade básica de saúde - UBS, no sitio Barra, zona 
rural do município, em cujo decisum, aplicou-se à recorrente as sanções de suspensão temporária 
de participar de certames promovidos pela edilidade de Diamante pelo prazo de 02 (dois) anos e 
impedimento de licitar com os demais entes, sem especificar prazo, manieta recurso de reconsi-
deração em prazo hábil, aduzindo: Que inexiste a situação fática descrita na decisão, porquanto, 
não houve descumprimento das regras contratuais, em razão da obra restar concluída dependente 
de recebimento pelo poder público, aliado ao fato de que a empresa a tempo e modo admoestou 
à então gestora da edilidade no que tange ao aditamento contratual, demonstrando o mais lídimo 
interesse na ultimação do pacto, chegando, inclusive a denunciar a omissão administrativa junto 
ao Ministério Público, cobrando a adoção de providências.

Sustenta, que não recebeu qualquer notificação ou relatório apontando paralisação de obra, 
mormente quando houve entrega de requerimento de entrega da obra protocolada em 17/08/2020, 
recebida pela então gestora, bem como solicitação de pagamento de saldo a receber, soando 
estranho a decisão espancada, notadamente quando ciente a administração da real situação da 
execução contratual.

À par destas razões recursais, pugna pela reconsideração da decisão espancada para ver 
expurgadas as sanções aplicadas em descompasso com a legislação de regência.

Eis, à guisa de sinopse o conteúdo da irresignação recursal.
 FUNDAMENTAÇÃO

Cotejando o álbum processual, verifico a inexistência de rescisão contratual por suposta violação 
de regras do Contrato. É que, com efeito, na decisão objurgada não operou a rescisão contratual, 
consectário legal para aplicação de penalidades.

É por todos, consabido que a Administração Pública pode rescindir unilateralmente os contratos 
administrativos, para isso deve observar os ditames assentados nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 
de Licitações e Contratos que trazem as situações que permitem a rescisão contratual, por parte 
da Administração. Embora, possibilitem as rescisões unilaterais dos contratos administrativos, a 
Administração deve oportunizar ao Contratado o contraditório e a ampla defesa nos casos relacio-
nados entre os incisos I e XI do artigo 78 da Lei n° 8.666/93, conforme dispõe o Parágrafo único 
do artigo em destaque:

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. (grifo nosso).
Extrai-se do Instituto em comento que (obrigatoriamente) o Agente Público ao decidir pela 

rescisão unilateral do contrato administrativo, deve - primeiro - motivar esse ato, ou seja, deve 
indicar os motivos que ensejaram a emanação do ato de rescisão, e neste ponto, ressalta-se que 
todos os atos administrativos devem cumprir os requisitos de competência, forma, objeto, motivo e 
finalidade, sob pena de serem declarados nulos. Nesse turno, ergue-se o artigo 2° da Lei de Ação 
Popular (Lei n° 4.717/65):

Art. 2° São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, 
nos casos de:

a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto:
d) inexistência dos motivos:
e) desvio de finalidade. 
Conceitua a Norma em destaque nas alíneas “d” e “e”, parágrafo único do artigo 2°, respectiva-

mente, a inexistência dos motivos e o desvio de finalidade: a inexistência dos motivos se verifica 
quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é faticamente inexistente ou juri-
dicamente inadequada ao resultado obtido: o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica 
o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Neste aspecto a empresa recorrente demonstra através de documentação hábil que por diversas 
vezes provocou a administração, alertando-a com relação ao cumprimento do objeto, bem como, 
quanto à dilação de prazo mediante aditivo, sem qualquer manifestação da então gestora quanto 
aos pleitos em referência, chegando, inclusive a formular denúncia junto ao Ministério Público em 
13/08/2020, via eletrônica.

Assim, vislumbro a inexistência dos motivos apontados na decisão de que a empresa não 
manifestou interesse em aditivar o contrato ou que paralisou as obras sem prévia admoestação.

O segundo passo para a rescisão unilateral do contrato administrativo é, assegurar ao Contratado 
o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais, dispostas no artigo 5°, 
inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Podemos incluir, ainda, como procedimento compulsório, 
para a tal rescisão, a disponibilização do devido processo legal, uma vez que o citado ato estará 
privando o contratado de seus bens, dessa forma, impõe o inciso LIV, da Carta da República de 1988.

A decisão combatida não evidencia qual dispositivo de lei foi violado pela empresa, aludindo a 
motivação genérica de que houve paralisação da obra e descumprimento do contrato, tendo em 
vista que a empresa fora notificada para dar continuidade a obra e quedou-se inerte. Porém, não 
há nos anais da edilidade comprovação de tal notificação dirigida à empresa.

Pode a Administração pretender enquadrar a rescisão do contrato nos permissivos contidos nos 
inciso XII e XVII do artigo 78, da Lei n° 8.666/93, quais sejam: razões de interesse público, de alta 
relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 
administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que 
se refere o contrato e a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. Averigua-se que ao determinar a rescisão contratual, com base 
em razões de interesse público ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o Agente Público deve 

apontar (imperiosamente) os motivos que ensejaram a emanação do ato de rescisão.
Inicialmente, pode acreditar o Agente Público que os citados permissivos podem ser utilizados de 

forma ampla, sem a necessidade de justificativas mais expressivas, tal intenção não pode prosperar, 
pois como bem asseveram os dispositivos legais, as razões de interesse público que importam na 
rescisão do contrato devem ser revestidas de grande relevância.

Ademais, do mesmo modo, o Agente Público ao decidir pela rescisão contratual fundada nos 
dispositivos acima citados, deve observar se ocorrerão prejuízos a Administração Pública, oriundos 
do ato prolatado, visto que ao rescindir o contrato, o Contratado fará jus ao ressarcimento de seus 
custos. Nesses termos, impõe o parágrafo 2°, do artigo 79, da Lei de Licitações:

2° Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja 
culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a:

I - devolução de garantia;
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
III - pagamento do custo da desmobilização.
Outrossim, caso a anulação do contrato 
seja reconhecida como irregular, a Administração Pública deverá pagar os serviços já prestados, 

afora arcar com os prejuízos provocados a Contratada. Assim, comina o Parágrafo único, do artigo 
59, da Lei de Licitações e Contratos, in verbis:

Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regular-
mente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de 

quem lhe deu causa.
Além disso, houve inobservância, por parte da entidade, dos princípios do contraditório e da ampla 

defesa no curso do processo administrativo que resultou na indevida aplicação de penalidades, vez 
que a contratada, não teve acesso à cópia do referido relatório do setor de engenharia que apontou 
“pontos não executados da obra” que fundamentaria o ato de rescisão, em desacordo com o art. 
78,  parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 1993.

Desse modo, tendo em vista a precariedade da motivação e a inobservância aos princípios 
da ampla defesa e do contraditório, vê-se que a inexistência de rescisão unilateral do Contrato 
e aplicação de penalidades em descompasso com o arcabouço fático, conduz a invalidade de 
tal decisão na esfera administrativa e a adoção das providência necessárias para apuração da 
execução do contrato.

Anote-se que a atuação desta autoridade administrativa neste caso específico deve se ater ao 
controle da legalidade do aludido ato de aplicação de penalidades sem rescisão contratual, o que de 
per si, já é de difícil digestão, a qual poderia acarretar prejuízo ao Erário, com paralisação das obras 
e as mudanças de projeto sem a prévia anuência do contratante e/ou do interveniente deste ajuste.

Anoto, nesse ponto, que o Plenário do TCU já se posicionou neste mesmo sentido por meio do 
Acórdão 1.343/2009, determinando também a anulação de rescisão irregular de contrato.

[...]
“Por tudo isso, e considerando sobretudo o princípio da independência das instâncias, entendo 

pertinente que esta Corte de Contas fixe prazo para que a Agespisa e a Caixa adotem todas as 
medidas necessárias para a retomada das obras, seja com a retomada parcial do Contrato n° 
42/2010 e a licitação complementar, seja com a realização de nova licitação, após nova rescisão 
devidamente motivada do referido contrato (TCU. 

ACÓRDÃO N° 252/2015 - Plenário. Representação.
Min. Relator ANDRÉ LUÍS DE CARVALHO. Data da Sessão: 11/2/2015 -Assim, entendo que a 

aplicação de penalidades sem rescisão unilateral do contrato, pela Administração, ainda que fosse 
o caso, fundada em razões de interesse público não permitiria ao Agente Público prolatar o ato de 
penalização sem comprovar o motivo alçado como balizador da decisão, tampouco, sem possibilitar 
o contraditório e a ampla defesa, durante o devido processo legal.

Portanto, quando a Administração Pública aplicar penalidades sem rescindir inicialmente o con-
trato, principalmente, oriundo de licitação, sem motivo válido, sem comprovar a existência de vícios 
insanáveis e sem garantir ao Contratado o contraditório e a ampla defesa, estará prolatando um ato 
ilegal que importará em dano ao erário, com consequências nas esferas administrativa, cível e politica.

Tal situação pode ser agravada, nos casos em que o Agente Público vier a rescindir indevidamente 
o contrato válido, e, em seguida promove a contratação do mesmo objeto, dispensando a licitação, 
com base na situação de emergência, provocada por ele mesmo, situação esta, conceituada pelo 
ilustre professor Marcal Justen Filho como “Emergência Fabricada”. Neste caso, podendo se 
conformar com a dispensa indevida e, como consequência dano ao erário, devido à necessidade 
de indenizar a empresa que teve seu contrato rescindido, condutas que juntas podem levar a 
responsabilização do Agente Público na esfera criminal.

Face ao exposto, recebo o recurso de reconsideração interposto pela empresa ABÍLIO FERREIRA 
DE LIMA NETO - EIRELE -  EPP, face a sua tempestividade e adequação e via de consequência dou 
provimento para anular a decisão administrativa que fomentou a aplicação das penalidades impostas.

Em decorrência, determino a adoção das seguintes providências: a) junte-se a presente decisão 
nos autos do procedimento especlfico, bem como, de toda a documentação acostada no recurso; b) 
localize-se eventual relatórios do setor de engenharia sobre a execução da obra; c) acaso inexistente 
o relatório mencionado, determino ao setor de engenharia que promova vistoria na obra e em cotejo 
com o projeto constante no procedimento licitatório, verifique o estágio da obra, apontando eventuais 
inconsistências ou inexecução de itens; d) confeccionando relatório, abra-se vistas à empresa para 
manifestação sobre o mesmo pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Publique-se a presente decisão no D.O.M, e do Estado, dando ampla divulgação.
Notifique-se a empresa recorrente dando-lhe conhecimento da presente decisão, inclusive 

fornecendo cópia mediante recibo.
Diamante, 06 de janeiro de 2021.

 Hermes Mangueira  Diniz Filho 
Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços 
técnicos e especializados [complexidade comum a área de atuação] em assessoria e consultiva 
na Área de Projetos para captação de Recursos e acompanhamento do Plano de Trabalho deste 
município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: 
prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 11 de Janeiro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis 
para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos 
de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a 
atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do 
Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; 
Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 
Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 11 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis 
para abastecimento em transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos 
de propriedade desta Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a 
atividade pública municipal por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do 
Fundo Municipal de Saúde de Igaracy/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; 
Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 
Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 11 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 26 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: o credenciamento de farmácia 
para fornecimento de medicamentos emergenciais que não constam no rol da farmácia básica 
do municipio de Igaracy, para atender os casos e urgentes, destinados as pessoas carentes do 
município, como parâmetro de preços a tabela CMED. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br.  Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

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

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais secretarias do Município de 
Igaracy–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 11 de Janeiro de 2021

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios parceladamente, para merenda escolar da Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e demais secretarias do Município de 
Igaracy–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 11 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO – FASE DE LANCES
Pregão Presencial SRP n.º 10005/2020

O Fundo Municipal de Saúde do município de Juazeirinho, através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro da cidade de Juazeirinho, convoca 
as empresas participantes do Pregão Presencial SRP nº 10005/2020 para a sessão de retomada 
do procedimento com a etapa de lances, que acontecerá no dia 14 de janeiro de 2021, às 08:00 
horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234.

Juazeirinho, 08 de janeiro de 2021.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO N° 257/2020 PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DO PROCESSO 
DE EROSÃO MARINHA DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS – 1° ETAPA: 
PROTEÇÃO DO SOPÉ DA FALÉSIA, no Município de  João Pessoa - PB.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   recebeu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA DE 
OPERAÇÃO N° 257/2020 PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DO PROCESSO 
DE EROSÃO MARINHA DA FALÉSIA DO CABO BRANCO E DA PRAIA DO SEIXAS – 1° ETAPA: 
PROTEÇÃO DO SOPÉ DA FALÉSIA, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA                
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

Assessoria Jurídica e Gestão de Contratos
EXTRATO N.º 001/2021 DO TERMO ADITIVO Nº 001/2021 DO CONTRATO 

Nº 23.341/2020 PARA 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS 

PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO-AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO 
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA Nº 23.002/2020.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043367/2020

OBJETIVO: Alteração de Cláusula:
CLÁUSULA OITAVA – PRAZOS
8.1. O presente Contrato terá vigência por até 180 (cento e oitenta) dias ou até que seja concluído 

procedimento licitatório para o presente objeto, com validade e eficácia legal após a publicação do 
seu extrato na imprensa Oficial.

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas dos contratos anteriores, declarando-
-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor 
e forma. 

CONTRATANTE: INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
CONTRATADO: LUSO CONSTRUCLIMA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
DATA DA ASSINATURA: 05 de janeiro de 2021.

INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS/PMJP
JOÃO AURÍLIO RODRIGUES ESTRELA

Diretor Geral do Instituto Cândida Vargas
CONTRATANTE

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Infra-Estrutura
EXTRATO DE CONTRATO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.008/2020/SEINFRA – LOTE 01
INSTRUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.001/2021/SEINFRA (LOTE 01) – DO PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2020/SEINFRA.          
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa. CONTRATADA: Distribuidora MACBRAZ 

Ltda., CNPJ Nº 07.190.090/0001-70. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de 
Cimento PORTLAND CP II-32 em sacos de 50 Kg   destinados aos Serviços de Recuperação de 
Pavimentos das Ruas da Cidade, Manutenção de Galerias Pluviais e Próprios Municipais executados 
pela SEINFRA/PMJP. VALOR TOTAL: R$ 112.000,00 (CENTO E doze MIL REAIS). Classificação 
Funcional: 11.108.26.782.5146.1.072 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 
Natureza da despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de Recursos: 1001 – Próprios . 
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. José Rodson Maciel Junior/ Distribuidora 
MACBRAZ Ltda. DATA DA ASSINATURA: 11/01//2021

##DAT João Pessoa, 11 de janeiro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário da SEINFRA/PMJP

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Infra-Estrutura
EXTRATO DE CONTRATO DO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 07.008/2020/SEINFRA – LOTE 01
INSTRUMENTO: EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.001/2021/SEINFRA (LOTE 01) – DO PRE-

GÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2020/SEINFRA.          
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa. CONTRATADA: Distribuidora MACBRAZ 

Ltda., CNPJ Nº 07.190.090/0001-70. OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de 
Cimento PORTLAND CP II-32 em sacos de 50 Kg   destinados aos Serviços de Recuperação de 
Pavimentos das Ruas da Cidade, Manutenção de Galerias Pluviais e Próprios Municipais executados 
pela SEINFRA/PMJP. VALOR TOTAL: R$ 112.000,00 (CENTO E doze MIL REAIS). Classificação 
Funcional: 11.108.26.782.5146.1.072 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. 
Natureza da despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de Recursos: 1001 – Próprios . 
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. José Rodson Maciel Junior/ Distribuidora 
MACBRAZ Ltda. DATA DA ASSINATURA: 11/01//2021

##DAT João Pessoa, 11 de janeiro de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário da SEINFRA/PMJP

UNIÃO  A
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 028/2020.
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRETA COM BI TREM BASCULANTE PARA 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, torna público que a reunião para análise das 

propostas, lances e habilitação do Pregão nº 028/2020 que aconteceria no dia 13 de Janeiro de 
2021 as 09h00min horas ocorrerá no dia 22 de Janeiro de 2021 as 09h00min. A alteração se faz 
necessário em virtude da realização de ajuste do termo de referência, anexo I do edital. A reunião 
ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor 
Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital estará disponível para os interessados no site 
oficial do município: https://www.mamanguape.pb.gov.br/pregao-presencial/ ou setor de licitação no 
endereço no preâmbulo deste edital, no horário no horário das 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 11 de Janeiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Janeiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada visando 
aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista do ABC FARMA (CMED 
– Tabela Anvisa), última edição e atualizada, com pronta entrega para o exercício de 2021, destinado 
ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@
gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 11 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Janeiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Execução de serviço de confecção de próteses 
dentárias, destinados ao município de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. .

Marizopolis - PB, 11 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Janeiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Comercio varejista de combustíveis, 
na localização da br 230 km 100 ou na própria cidade de João Pessoa, para abastecimento dos 
veículos locados e pertencentes ao Município de Marizópolis. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 11 de Janeiro de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, às 13:00 horas 
do dia 25 de janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição de aparelhos de ar–condicionado split, destinados a atender as necessidades 
da Unidade do Centro de Tratamento do COVID–19, localizada na Rua José Cruz, centro deste 
Município Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 006/2009. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (83) 3277-1108. Edital: http:// http://transparencia.pirpirituba.pb.gov.br/licitacoes / ou www.
tce.pb.gov.br; site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br 

Pirpirituba - PB, 11 de janeiro de 2021
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpiri-
tuba - PB, às 10:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Combustíveis, destinados ao atendimento 
da frota de Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e ao Fundo Municipal de 
Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 006/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 11 de Janeiro de 2021
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Capitão José Vicente, s/n – (prédio aonde funcionava antiga creche municipal) - Centro - Pirpirituba 
- PB, às 08h30min horas do dia 25 de Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisições Parceladas de Leite In Natura (não industrializado), que tem 
como objetivo atender as necessidades das Crianças Carentes de 0 a 02 anos de idade e ao Café 
da Manhã dos Garis deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 006/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3277–1108. Edital: http://www.pirpirituba.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pirpirituba - PB, 11 de Janeiro de 2021.
ROMÁRIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00100/2020, em 27.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI – ME 

CNPJ 17.415.942/0001-33
OBJETO CONTRATUAL: Construção de base do SAMU, Reparos e manutenção da UBS Ana 

Teotônio de Sousa, Reparo e manutenção da UBS Antônio de Sousa Sobrinho e Implantação de 
pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de Pedra Branca-PB. Abertura dia 
06/07/2020 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  30 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de São Bentinho - PB, através daPregoeira Oficial, resolve REVOGAR a 
licitação Pregão Presencial nº 001/2021, cujo o objeto é oREGISTRO DE PREÇOS para o forne-
cimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, Diesel S-500 Comum, diesel S10 e Etanol), 
para o abastecimento da frota do Município de São Bentinho/PB, que seria realizada a sua abertura 
e julgamento no dia 15/01/2021, as 09:00hs, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto 
dos Santos, Centro, São Bentinho - PB, para que seja feita retificações no Termo de Referência.

São Bentinho-PB, 11 de Janeiro de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 04/2021
OPregoeiro substituto torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 

dia 21 de janeiro de 2021 às 08h30, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição parcelada de água mineral 
ou adicionada de sais, sem gás, acondicionada em garrafão retornável de 20 (vinte) litros, para 
atender as necessidades das secretarias/órgãos que compõem a Prefeitura municipal de Sousa/
PB, sob o sistema de registro de preços, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparência, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor 
de Tributos do Município.

Sousa, 08 de janeiro de 2021
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE 
ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE – PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE T.F.D 
(TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO) ENCAMINHADOS PELA UNIDADE CENTRAL DE SAÚ-
DE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 
Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

São João do Tigre - PB, 11 de Janeiro de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de duas grades aradoras com no minimo 14 discos de 26 polegadas (cada) 

visando o corte de terras de agricultores da Agricultura Familiar do Municípiode São João do Rio 
do Peixe–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606 EXTENSÃO RURAL 20.606.1007.2072 
ASSISTENCIA A PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES RURAIS 339036000000 OUTROS 
SERVIÇOS PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 11/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00001/2021 - 11.01.21 - ANTONIO CARLOS 
FERNANDES - R$ 17.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: Locação de duas grades aradoras com no minimo 14 discos de 26 polegadas (cada) 
visando o corte de terras de agricultores da Agricultura Familiar do Municípiode São João do Rio 
do Peixe–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO 
CARLOS FERNANDES - R$ 17.500,00.

São João Rio do Peixe - PB, 11 de Janeiro de 2021
LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO

Prefeito

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de materiais didáticos e de expediente, para atender as demandas de todas as secretarias da 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: marcada para o dia 
20de Janeiro de 2021 às 09h00, foi remarcada para a data de 22 de Janeiro de 2021 às 09h00, em 
virtude do feriado municipal que ocorrerá no dia 20/01/2021. A licitação ocorreráatravés do site www.
portaldecompraspublicas.com.br.Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do 
endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bree-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 11 de Janeiro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

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.comprasgover-
namentais.gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de 
Centrífuga Industrial de Roupas. Abertura da sessão publica: 08:30 horas do dia 25 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e 
ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. 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, 11 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 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, às 10:30 horas do dia 25 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material Elétrico 
Para O Centro de Comercialização e Artesanato Elias Pereira de Araujo (Shopping 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, 11 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO INTEGRADO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE SOLEDADE (CENTRAL DE TRIAGEM). LICITANTES 
INABILITADOS: JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – EPP; SOMOS CONSTRUCOES 
EIRELI. Comunica-se que, após a análise da documentação de proposta das empresas SOMOS 
CONSTRUCOES EIRELI CNPJ: 35.042.630/0001-03; JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 
- EPP  CNPJ: 10.402.165/0001-43 foi definido que, ambas as propostas foram consideradas desclas-
sificadas por não atenderem aos itens expressos em edital. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José 
Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 11 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE  GONÇALVES PEREIRA

Presidente da Comissão

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021. PROCESSO Nº095/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº00011/2020. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE 
FARDAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.2.0- DO RESULTADO.META COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
- CNPJ: 29.903.019/0001-20 - Valor R$: 1.742.802,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 
11 de janeiro de 2021.EDILENE DA SILVA SANTOS. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

(BLOQUETE, PARALELEPÍPEDO, MEIO–FIO DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO, FORNECIMENTO 
E APLICAÇÃO DE MEIO–FIO EM PEDRA GRANÍTICA, AREIA, PEDRA BRITADA, CIMENTO, GRA-
MA TERRA VEGETAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 17 
de Outubro de 2017 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores.

R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00032/2020, que 

objetiva: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
(BLOQUETE, PARALELEPÍPEDO, MEIO–FIO DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO, FORNECIMENTO 
E APLICAÇÃO DE MEIO–FIO EM PEDRA GRANÍTICA, AREIA, PEDRA BRITADA, CIMENTO, 
GRAMA TERRA VEGETAL), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ: 10.649.272/0001-70
Valor R$: 48.600,00
- TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 07.807.909/0001-03
Valor R$: 2.167.975,00

Santa Rita - PB, 11 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2020

PROCESSO Nº 190/2020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, VISANDO A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 

DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU-192 
DE SANTA RITA/PB

O município de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial, torna público que decidiu tornar sem 
afeito a publicação do Aviso de Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2020.

Circulação: JORNAL A UNIÃO, data: 31/12/2020, página 18.
Comunica também que brevemente estará divulgado nova data e horário para a realização do 

certame em epígrafe.
Santa Rita - PB, 11 de Janeiro de 2021

MARIA NEUMA DIAS
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: Aquisição parcelada de 
Combustíveis para abastecimento da Frota Veicular, durante o exercício de 2021; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUSA – CNPJ: 
11.894.771/0001-96 – R$ 1.723.100,00. Convocamos a empresa vencedora, para no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

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

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustível e produtos derivados de 
petróleo, tipo Gasolina, Bio Diesel, Diesel BS10 e Óleo Lubrificante, destinados aos veículos de 
propriedade desta Prefeitura, locados, contratos, colocados à disposição ou vinculados a atividade 
Pública Municipal por disposição legal, a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB e aos 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social do município de São José do Bonfim/PB. Data 
e horário do recebimento das propostas: até às 09:45 horas do dia 22/01/2021. Data e horário do 
início da disputa: 10:00 horas do dia 22/01/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor 
de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José de Bonfim – PB e através do Portal 
Compras Públicas.

São José de Bonfim – PB, 11 de Janeiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

Estado da Paraíba
Município de São José de Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE CANCELAMENTO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2020
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público o Cancelamento da Tomada 

de Preços 00006/2020, para: Contratação de empresa especializada para realização de concurso 
de provas e títulos para o provimento de vagas no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de 
São José do Bonfim – PB para os níveis fundamental, médio e superior, que estava prevista a 
disputa para o dia 20/01/2021, ás 09:30hs/min. Motivo: Razões de Interesse Público, conforme 
Termo de Cancelamento. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura 
Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro 
- São José de Bonfim – PB.

São José de Bonfim – PB, 11 de Janeiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 211/2020 – 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 25/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MOTOR DE POPA, MOTO AQUÁTICA E ACES-
SÓRIOS, destinado ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba – CBMPB, 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 gelic04@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 21-00022-4
                                                                                                         João Pessoa, 11 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

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

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

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATO 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020

CONTRATO n. 003/2020  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2020.020537 – Licitação: 
Tomada de Preço nº 003/2020 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e  Zoih 
Engenharia Ltda-EPP. OBJETO:  Contratação de serviços de engenharia civil para executar obra de 
recuperação estrutural do reservatório superior e implantação dos sistemas de prevenção e combate 
a incêndio e prevenção contra descargas atmosféricas na sede administrativa do Ministério Público 
do Estado da Paraíba, Município de João Pessoa, localizado na Rua Rodrigues de Aquino, S/N, 
conforme quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico.   PRAZO DE EXECUÇÃO: 
120 (cento e cinquenta) dias corridos. VIGÊNCIA: 210 (duzentos e dez) dias corridos, a partir da 
data de assinatura do contrato. VALOR  TOTAL CONTRATADO: R$ 680.000,00. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: 06101.03.122.5046.4194.287.339039.100. DATA DA  ASSINATURA:  24/12/2020.

João Pessoa,  31/dezembro/2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATO 
ADESÃO 03/2020

PROCESSO PGJ:  MP Virtual Nº 001.2020.035375
ADESÃO ATA/IFRS 19/2019 - PE 24/2019
CONTRATANTE:          MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ
CONTRATADO:           DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 
                                     CNPJ:  72.381.189/0010-01                      
OBJETO:                      Aquisição de 177 (cento e setenta e sete) Desktops, com descrição constante
                                     na  Ata  de  Sistema  de Registro de Preços,   Item  1,  Termo  de  Referência,
                                     instrumento   convocatório  e  da  Ata  de  Registro  de  Preços nº 19/2019-PE
                                     24/2019/IRFS e seus anexos.  
DATA DA ASSINATURA:   31/12/2020
VALOR TOTAL:                 R$  763.755,00                                                 
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  12 (doze)  meses, a partir da data de homologação da adesão.                                               
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06101.03.126.5046.4219.00000000287.4490520.19.10000.   
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal n. 8.666/1993 e suas alterações, c/c art.  22 
                                               do  Decreto Estadual n. 34.986/14.

João Pessoa, 31 de dezembro de 2020.
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR

Pregoeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA
NO ESTADO DA PARAÍBA – SINDLIMP-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Por meio deste edital, em conformidade com as deliberações da Assembleia Geral realizada no 

dia 09 de outubro de 2020,ficam convocados todosos associados do Sindicato dos Trabalhadores nas 
Empresas de Limpeza Urbana no Estado da Paraíba (SINDLIMP-PB), quites com suas obrigações 
estatutárias, a participar de nova Assembleia Geral a ser realizada na sede da entidade, situada 
na Rua Coronel Aristarco Pessoa, nº 106-B, Jaguaribe, João Pessoa-PB, no dia 14 de janeiro de 
2021, às 08h00, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Informes gerais de interesse da categoria.
2. Aprovação da previsão orçamentária para o exercício 2021.
3. Ratificação da mudança de endereço da sede da entidade e das atividades-fim do sindicato 

junto à Receita Federal.
4. Campanha Salarial 2021: aprovação da pauta de reivindicações para cada empresa e apro-

vação do calendário de assembleias por local de trabalho, visando a celebrar Acordos Coletivos 
em toda a base territorial do Estado da Paraíba.

 João Pessoa-PB, 12 de janeiro de 2021
Radamés Cândido Alves do Vale
Presidente da Junta Governativa

SINTEPS-CG – SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE PREST. 
DE SERVIÇOS DE CAMPINA GRANDE-PB

RUA: JOÃO DE LEMO PESSOA, Nº 95, SANDRA CAVALCANTE – TELEFONE 3321-3155
CAMPINA GRANDE-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O SINTEPS-CG, através de sua diretoria, em conformidade com o Art. 36 da Reforma Estatutária 
do SINTEPS-CG, convoca todos os trabalhadores e sócios desta entidade saldados com a tesou-
raria em concordância com o Art. 41, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a 
ser realizada na sede do SINTEPS-CG, Rua: João de Lemos Pessoa, nº 95, Sandra Cavalcante, 
nesta cidade, no dia 15/01/2021 ( quinze de  janeiro de dois mil e vinte e um) às 16h30 em primeira 
convocação com presença de dois terço dos associados, e às 17h00 em segunda convocação com 
qualquer número de presentes, para discutir e deliberar as seguintes pautas:               

1. Tomada de contas da Diretoria referente ao ano de 2020;
2. Discussão e aprovação de proposta orçamentária referente ao ano de 2021;
3. Ouvir e votar parecer do conselho fiscal, relatório das ocorrências e apreciações dos atos 

da diretoria 2020;
4. E demais assuntos do interesse da categoria.

Campina Grande (PB), 11 de JANEIRO de 2021.
Alexandre Pereira da Silva
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