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Vacina chegará à Paraíba 
pelo aeroporto de Recife
Doses serão enviadas este mês; inquérito sorológico revela que 10% da população da PB já teve contato com o vírus da covid. Página 5

Moradores reclamam das placas e trilhos encobertos, e CBTU alega que entulhos são deixados pela própria população; número de acidentes diminuiu em 2020. Página 8

Mato e lixo prejudicam sinalização na linha do trem

Parceria vai reforçar segurança 
em conjuntos habitacionais
Governo do Estado e Prefeitura da capital definiram ações 
para garantir mais policiamento nessas localidades. Página 3

NA PARAÍBA

A covid em números
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CASOS

 

Lourdinha colocou-se na perspectiva de secretária e 
confidente que viu coisas, ouviu e anotou detalhes para 

resgatá-los na sua inteireza.  Página 10

Nonato Guedes| Janelas da História

Apesar do quadro caótico não se pode simplesmente “jogar 
a toalha” e sim esperar que a entidade, junto com os clubes, 

busquem a saída. Enquanto houver vida...  Página 15

Geraldo Varela

Luto na Assembleia Deputado estadual João 
Henrique morre vítima de complicações da covid. Página 13
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“O Abismo aos Pés” Bruno Gaudêncio é o único 
paraibano em coletânea com autores de vários países. Página 9
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Pesquisa IBGE Custo da construção sobe 11,62% na Paraíba em 2020 e registra a maior alta dos últimos dez anos; metro quadrado é o 2o mais caro do Nordeste. Página 12

Trânsito Semob troca 47 controladores de velocidade 
em João Pessoa e instala um equipamento novo. Página 7

Foto: Roberto Guedes

Belo: Marcelo Vilar traz novos 
jogadores na segunda-feira
Técnico do Botafogo desembarca na capital acompanhado 
dos atletas que farão parte do elenco em 2021. Página 16
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Não deveria existir meio termo. Quem dirige alcoolizado 
assume o risco de causar acidentes e, acontecendo o desas-
tre, a autora ou autor do sinistro deve ser responsabilizado 
por eventuais perdas e danos. Mas o que se vê pelo país afo-
ra é certa complacência para com motoristas - principalmen-
te quando têm fama ou muito dinheiro - que ceifam vidas de 
pessoas inocentes ao dirigir carros ou motocicletas às vezes 
completamente bêbados.

O direito não é uma ciência com precisão matemática, isso 
é certo, mas o fato é que a sociedade indigna-se e revolta-se, 
quase todos os dias, com escandalosos f lagrantes de desres-
peito à legislação de trânsito, protagonizados por homens e 
mulheres que teimam em dirigir depois de consumir grandes 
quantidades de bebidas alcoólicas. Agindo assim, matam pes-
soas e destroem famílias, depois ganham a liberdade após pa-
gar fianças irrisórias.

O sistema Judiciário não deveria ser complacente com assassi-
nos, nem com potenciais criminosos. Sim, porque quem insiste em 
dirigir bêbado é um criminoso virtual. Os arquivos da imprensa 
brasileira estão repletos de imagens revoltantes de casos de atro-
pelamentos com vítimas fatais. Há também milhares de pessoas 
traumatizadas devido à irresponsabilidade de motoristas, além de 
patrimônios materiais destruídos (casas, lojas etc.).

As pessoas deveriam temer a Justiça. No que diz respeito ao 
trânsito, ter a consciência ou a certeza de que, ao guiar veículos em-
briagadas e, acima de tudo, provocar acidentes, sofreriam sanções 
penais por isso, inclusive arcando com os prejuízos relacionados aos 
problemas que causaram. Mas não é isso o que acontece, na prática, 
com muitos promotores de graves contrariedades. Os processos a 
que respondem podem demorar décadas.

A fatalidade é outra história. O acidente ocasionado por mo-
torista alcoolizado é quase um crime premeditado. Na maioria 
das situações, embora os autores ou autoras não conheçam 
suas vítimas, portanto, nada têm contra elas, ao dirigir car-
ros ou motos com os reflexos alterados, transformam as pes-
soas em alvos, embora à revelia de todos. Educar, fiscalizar e 
aplicar incondicionalmente a lei, este é o caminho mais seguro 
para coibir este tipo de crime.

Direção que mata Ano de fúria
O ano de 2020 pareceu sair de um 

filme de ficção científica ou de um livro 
de Robin Cook. Mas era tudo real. Foi 
um ano difícil, de muitas perdas de ami-
gos, familiares e pessoas próximas. O 
medo nos rondou. Tudo parou. Logo que 
passou o primeiro momento de impac-
to da pandemia da covid-19, as pessoas 
presas em casa precisavam de uma vál-
vula de escape, e uma das trilhas sono-
ras que preencheu essa necessidade foi 
o Heavy Metal. Não foi apenas um ano 
pesado, sua trilha sonora também.

Um dos lançamentos importantes 
desse conturbado 2020 foi “Quadra”, 
da prata da casa Sepultura. Depois da 
saída de Max Cava-
leira, e mais adiante 
do seu irmão Igor 
Cavaleira, a ban-
da passou por um 
amadurecimento, 
trazendo para o 
novo trabalho no-
vas experimenta-
ções, flertando com 
o rock progressivo 
em música como 
“Capital Enslave-
ment” e “Autem”, 
mas sem perder o peso e a velocidade, 
como em “Isolation”, mantendo assim 
seu nome nas primeiras posições do 
Thrash Metal mundial.

Outro grande lançamento foi de 
um dos titãs do Thrash Metal, o Testa-
ment. “Titansof Creation” é o nome do 
seu novo trabalho. Disco furioso, com 
o vocalista Chuck Billy e a banda em 
harmonia. Formada em 1983, na Cali-
fornia, o Testament fez parte do movi-
mento “Arena Bay”, em São Francisco, 
junto com bandas como Megadeath, 
Exodus, Metallica, entre outras. A ban-
da está em ótima forma e apresenta 
um trabalho sólido e contundente. Um 

dos melhores álbuns do thrash califor-
niano.

Se reconectando com suas raízes 
góticas, o Paradise Lost lança seu 16° 
albúm, “Obsidian”, que traz um dos seus 
trabalhos mais pesados e criativos. For-
mada na Inglaterra, em 1988 e criadora 
do gênero gothic metal, a banda vem de 
dois discos anteriores muito fortes, “The 
Plague Within” e “Medusa”. “Obsidian” 
mantém a sonoridade densa, obscura e 
arrastada, mantendo o Paradise Lost 
como uma das mais importantes bandas 
do Doom Metal mundial.

Outra joia do metal pesado vem 
de outra banda veterana e extrema.

Napalm Death, com 
seu novo trabalho 
“ThroesofJoy in the-
Jawsof Defeatism”, 
faz muita banda 
nova parecer canção 
de ninar. A banda 
formada em 1981, 
na Inglaterra, é pio-
neira nos estilos de 
grindcore e death 
metal. Nesse novo 
álbum, ela continua 
com sua blitzkrieg 

sonora, misturando diversas sonori-
dades distorcidas e cenários obscuros, 
mantendo-se como uma das mais im-
portantes bandas do metal extremo.

Os quarentões do metal estão na 
melhor forma e mantiveram a chama do 
metal acesa. Com suas maquinárias de 
guerra a pleno vapor, e uma infantaria 
sonora implacável, esses senhores con-
solidam ainda mais esse estilo, que vem 
sendo construído tijolo a tijolo durante 
décadas. O ano que passou foi pesado 
e sua trilha sonora não ficou para trás. 
Que 2021 seja mais leve e com mais es-
perança, mas que sua sonoridade não 
mude e venha mais selvagem e brutal.

Raiff Ramalho 
Flávio Ramalho de Brito envia-me 

crônica de 45 anos atrás, lembrança do 
que senti com a morte de Raiff Ramalho, 
seu tio, que faria 100 nesse 10 de janeiro. 
Por Raiff e por mim mesmo, peço ao leitor 
aceitá-la como matéria de hoje, com o mí-
nimo de supressões:  

“Quando eu subia o Alto de Santa Te-
rezinha, na entrada de Campina, e descor-
tinava a cidade com a matriz da Conceição 
empanada por andares mais altos, já sabia, 
antes de chegar, as pessoas que sem querer 
me esperavam. Passava pelo curtume dos 
Motas, no Açude Velho, antevendo a porta 
do São Braz. A ideia de chegar a Campina 
nunca foi dissociada da de encontrar Raiff, 
um homem que sempre 
esteve nesse meu itinerá-
rio. Havia  acerto de par-
tes ocultas, (...) para que 
Raiff demandasse o café 
São Braz no justo mo-
mento em que eu lá che-
gasse. A maneira como 
ele via as coisas era a mi-
nha maneira. A Campina 
Grande que eu sabia era 
a que ele me informava. 

Nunca fui a sua casa, 
nem ao consultório, nem a qualquer lugar 
em que se pudesse consignar a existência 
de um convívio espacialmente estabeleci-
do. Não era amizade nem de copa nem de 
sala. Nem ao menos de uma mesa de bar. 
Era uma estima forte, sólida, feita de en-
contros fugazes e num tempo de conversa 
que nunca foi além de uma conjunção: en-
quanto ele tomava o pequeno pra voltar 
ao consultório, enquanto eu esperava o 
carro que me trazia a João Pessoa. Passá-
vamos de raspão nos assuntos, entre um 
gole e outro, e era como se falássemos uma 
tarde inteira. Sempre nos encontramos em 
menção de despedida. Com algum exagero, 
antes de chegar já estávamos saindo. Ape-

sar da brevidade, vinha dele a impressão 
que mais demorava, Quando não o via,eu 
perdia a viagem. 

Sempre me pareceu um homem à 
vontade com o mundo e com os outros 
homens. O que sucedesse ou deixasse de 
suceder nunca lhe foi surpresa. O jeito de 
dizer, uma palavra em cima da outra, con-
tínua, solta, conferia-lhe uma veemência 
sem gritos nem gestos. Exercia, em Cam-
pina, a desenvoltura de qualquer grande 
ambiente. Sempre conversei com ele como 
se eu viesse do sítio e ele da rua. Era, na 
minha visão aldeã, o autêntico praciano, à 
vontade em política, em esportes, em usos 
e costumes de qualquer rua ou centro. (...) 

Raiff Ramalho, mesmo 
vendo pela primeira vez, 
sabia esconder a surpre-
sa, sempre se compor-
tando como quem assis-
tia a uma reprise. Via os 
grandes sem perder o seu 
tamanho.(...)

Era pediatra, todos 
dizem que bom, mas nun-
ca me falou de pediatria. 
Fernando Wallack (...) foi 
quem me  disse: “É difícil 

a criança em Campina que não tenha parte 
com a Medicina de Raiff”.

Quis ir ao seu enterro. Ainda tirei do 
guarda roupa o paletó escuro, mas vi, nes-
sa arrumação, um ato forçado. Por que ir 
a um encontro que nunca marquei com 
Raiff? Por que ir a um lugar que não era 
o dele? Suprimi-lo do Café, encostado no 
balcão, a falar aos amigos, o olhar na rua, 
para levá-lo a um lugar que nunca cogitou 
de ir, a pose perdida, o inteligente olhar 
subtraído?! Trocar o Raiff da minha ami-
zade, o que sempre me espera em Cam-
pina por um que se foi? Não, Raiff não é 
homem para isso. E muito menos eu para 
acreditar.”

 Os quarentões do metal estão na 
melhor forma e mantiveram a chama 
do metal acesa. Com suas maquinárias 

de guerra a pleno vapor... esses 
senhores consolidam ainda mais 

esse estilo, que vem sendo construído 
tijolo a tijolo durante décadas.   

 Passávamos de raspão nos 
assuntos, entre um gole e 

outro, e era como se 
falássemos uma tarde inteira, 
Sempre nos encontramos em 
menção de despedida.   

Eduardo Augusto
eduardomelosocial@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Policiamento terá maior presença nessas localidades através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de JP
A segurança dos con-

juntos habitacionais será re-
forçada através de mais uma 
parceria entre o Governo do 
Estado e a Prefeitura de João 
Pessoa, que vai proporcionar 
uma presença maior da Po-
lícia Militar junto às famílias 
que moram nessas localida-
des. Um dos instrumentos de 
reforço será a instalação de 
Unidades de Polícia Solidária 
(UPS), com policiais capacita-
dos para gerar mais proximi-
dade com os moradores.

O comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Euller 
Chaves, a secretária de Habi-
tação de João Pessoa, Socorro 
Gadelha, e o secretário execu-
tivo da pasta, José Ildeberto 
de Lima Delfino, estiveram 
reunidos, na manhã de ontem, 
para viabilizar projetos desse 
reforço da segurança, com de-
mandas específicas de cada 
conjunto habitacional.

“O governador João Aze-

vêdo nos orienta e cobra per-
manentemente estratégias 
para garantir mais segurança 
a essas localidades, para que 
os cidadãos que moram nes-
ses conjuntos habitacionais 
tenham, além de sua habi-
tação, a presença do estado 
dando-lhes segurança para 
exercer seus direitos funda-
mentais. Essa parceria com 
a prefeitura de João Pessoa, 
através da secretária Socor-
ro Gadelha, que irá possibili-
tar espaços para instalações 
que facilitem nossa presença 
constante, vem somar esfor-
ços para trazer tranquilidade 
para essas famílias e gerar 
mais proximidade da Polícia 
Militar, numa atuação social 
também”, destacou.

A secretária de Habitação 
de João Pessoa, Socorro Gade-
lha, ressaltou o benefício que 
essa parceria trará para os 
moradores. “Estamos bastan-
te satisfeitos com a receptivi-

dade para essa parceria, com 
o comandante-geral da PM 
de forma solícita e resolutiva, 
o que é importante, garan-
tindo o reforço da presença 
da polícia, com policiamento 
específico para trabalhar o 
conceito de polícia solidária 
nessa áreas. No residencial 
Vista Alegre, por exemplo, te-
remos mais de 8 mil pessoas 
morando, quando no término, 
e já temos um local para um 
posto de polícia lá, que terá 
todos os equipamentos e o 
prefeito Cícero Lucena quer 
intensificar, em parceria, essa 
segurança”, pontuou. 

A parceria entre Estado 
e Prefeitura deve se esten-
der também para atender 
demandas de policiamento 
em outros residenciais nas 
áreas do Saturnino de Brito 
e Renascer I, bem como no 
Centro Histórico da Capital, 
tendo cada local sua deman-
da específica.

PM reforçará segurança nos 
conjuntos habitacionais de JP

Com a licença de João Coruji-
nha (PP) da Câmara Municipal 
de João Pessoa – ele assumiu a 
Secretaria de Cidadania e Di-
reitos Humanos da capital, que 
foi desmembrada da Secretaria 
de Desenvolvimento Social – o 
suplente Mangueira (PP) foi em-
possado no cargo de vereador. 
Depois do embate pela presidên-
cia da Casa, Corujinha optou por 
respirar outros ares. 

RespiRando outRos aRes
Um fato inusitado em termos 
de política paraibana: ontem, 
Nilda Gondim (MDB) assu-
miu vaga no Senado, onde 
já tem cadeira cativa o seu 
filho, Veneziano Vital do Rêgo 
(PSB). Somado ao manda-
to do seu primogênito, Vital 
do Rêgo Filho, entre 2011 e 
2014, são três membros de 
uma mesma família a chegar 
à câmara alta do Congresso.

O deputado estadual licenciado Her-
vázio Bezerra (PSB) deverá acertar, 
até o final deste mês, a sua saída da 
Secretaria estadual de Esportes e seu 
consequente retorno às atividades na 
ALPB. Ele já admitiu, publicamente, 
que tem essa intenção, porém, con-
diciona o movimento a uma conversa 
com o governador João Azevêdo 
(Cidadania). 

HeRvázio: o RetoRno

imunização contRa covid-19: goveRnadoR asseguRa 
aeRonaves na logística de distRibuição de vacinas

senado: em família 

Dez em cada dez pessoas – excetuando o contingente negacionista que reza na cartilha do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) – estão ansiosas para saber quando a vacinação contra a covid-19 vai 

ocorrer, aqui e alhures. E também sobre os detalhes que envolvem uma imunização dessa magnitude, 
sobretudo no que diz respeito aos municípios interioranos, que demanda um planejamento específico 
para o transporte das vacinas e de outros insumos necessários à execução do procedimento, como 

as seringas hipodérmicas. Na Paraíba, no que concerne à distribuição dos imunizantes para o inte-
rior do Estado, o governador João Azevêdo (foto) assegurou que a estratégia está definida. 

No programa radiofônico ‘Fala, Governador’, transmitido pela Rádio Tabajara, o gestor 
estadual afirmou que “estamos com a logística pronta, com aeronaves para fazer o 
transporte das vacinas para locais mais distantes”. Há que se diga, conforme declarou 

o secretário executivo de Gestão de Redes de Saúde, Daniel Beltrammi, que a Para-
íba está entre os quatro estados da Federação que melhor conduziu o processo 

de enfrentamento da pandemia, fato este que lhe confere expertise para dar 
encaminhamento ao processo de vacinação em massa. A meta é vacinar 
70% da população, o que corresponde a quase 2 milhões de paraibanos.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Eduardo Pazuello (Saúde) apresentou justifi-
cativa plausível para adiar reunião que teria 
ontem com governadores: o agravamento da 
crise sanitária em Manaus (AM), que o obri-
gou a estar na capital do Amazonas. Porém, 
sempre fica a sensação de que o Governo 
Federal é lento na resolução de problemas 
relacionados à pandemia. Sequer definiu a 
data para deflagrar a vacinação.

inação: até quando o goveRno 
HesitaRá quanto à vacinação? 

até o final do ano

visita técnica agendada 

Presidente da Frente Parlamentar da Água e 
da Agricultura Familiar, da ALPB, Jeová Cam-
pos (PSB) informa à coluna que a conclusão 
do canal Caiçara/Engenheiro Ávidos, que 
integra o projeto de transposição do Rio São 
Francisco, deverá ocorrer até o final deste 
ano. “Podemos dizer que está num nível bem 
avançado”, afirmou. 

Com a conclusão do canal Caiçara/Engenheiro Ávidos 
– de São José de Piranhas até Cajazeiras –, ocorrerá 
a perenização do Rio Piranhas pelas águas do Velho 
Chico. Jeová Campos projeta uma visita técnica às 
obras assim que a ALPB retomar as atividades legisla-
tivas, em fevereiro, com a presença de deputados de 
Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. 
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Coronel Euller Chaves se reuniu com a secretária de Habitação de JP, Socorro Gadelha, e o executivo da pasta, José Delfino

Foto: Secom-PB

Banco do Brasil na PB

Sindicato avalia que três agências serão fechadas

O Banco do Brasil irá 
fechar mais de 350 agências 
em todo o país e segundo o 
presidente do Sindicato dos 
Bancários da Paraíba, Lin-
donjhonson Almeida, pelo 
menos três terão as ativida-
des encerradas na Paraíba: 
duas em João Pessoa e uma 
em Campina Grande. A notí-
cia desagradou a categoria, 
que ontem participou de 
uma reunião remota para 
discutir o assunto e articular 
mobilizações em protesto à 
decisão do banco. 

“Já nos chegou a infor-
mação de que serão fecha-

das as agências do Banco 
do Brasil do Parque Solon 
de Lucena e a do bairro dos 
Bancários, em João Pessoa, 
além de uma em Campina 
Grande. Para nós, em época 
de tanto desemprego devido 
à pandemia, isso é um absur-
do. O Banco do Brasil teve lu-
cro líquido de R$ 10 bilhões 
o ano passado e agora está 
prejudicando o trabalhador 
e também os clientes”, frisou 
Lindonjhonson Almeida.

De acordo com o Banco 
do Brasil, as mudanças ocor-
rerão a partir de 22 de feve-
reiro e irão envolver adapta-
ções na rede de atendimento 
em 361 municípios do país. 
A reportagem tentou obter 

informações sobre o número 
total de agências que serão 
fechadas na Paraíba, mas a 
superintendência do BB não 
divulgou esta informação. 

Entre as mudanças di-
vulgadas no programa de 
reestruturação do BB, es-
tão o encerramento de 112 
agências, 242 Postos de 
Atendimento (PA) e 7 es-
critórios; a transformação 
de 243 agências em Postos 
de Atendimento e de oito 
Postos de Atendimentos 
em agências. “Um posto de 
atendimento não oferece 
o mesmo serviço que uma 
agência. O resultado é que 
muita gente vai ter que se 
deslocar para recorrer a al-

gum serviço que não tem 
nestes postos. Para o cliente 
significa mais espera e fila”, 
criticou Almeida.

O BB pretende investir 
no atendimento ao agrone-
gócio, criando 28 unidades 
de negócio, sendo 14 agên-
cias especializadas voltadas 
a este setor e 14 Escritórios 
Leve Digital. Ainda haverá a 
relocalização de 85 unidades 
de negócios para locais com 
compartilhamento de espa-
ço. O Banco ainda adotou um 
programa de incentivo ao 
desligamento voluntário de 
seus funcionários. 

O propósito das mudan-
ças, é alcançar redução nas 
despesas das unidades ban-

cárias, obtendo uma econo-
mia líquida anual estimada 
em R$ 353 milhões em 2021 
e R$ 2,7 bilhão até 2025. A 
redução prevista abrange 
despesas administrativas, 
exceto o impacto dos planos 
de desligamento dos traba-
lhadores. “Vamos lutar e ten-
tar resistir a tudo isso. Nos 
reuniremos de forma remota 
para discutir o assunto”, ga-
rantiu Almeida. 

Saiba Mais
O Banco do Brasil cons-

truiu um hotsite para escla-
recer as medidas aos clientes. 
Em caso de dúvidas, os clien-
tes poderão ser atendidos 
tanto via WhatsApp – (61) 

4001-0001, assim como po-
derão entrar em contato com 
a Central de Atendimento 
0800 729 5291, de segunda a 
sexta-feira, das 8 às 20 horas.

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Acesse através do QR Code o 
hotsite criado pelo BB para 

esclarecer dúvidas dos clientes 
sobre as mudanças. 
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Alta é a maior desde 2016 e ficou acima do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional

A inflação fechou o ano 
de 2020 em 4,52%. Segundo 
o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), é a 
maior alta desde 2016, quando 
ficou em 6,29%. O percentual 
reflete o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), anunciado ontem, pelo 
IBGE, no Rio de Janeiro. 

Em dezembro, o indica-
dor - divulgado junto com o 
acumulado do ano - acelerou 
para 1,35%, que é a variação 
mais intensa desde fevereiro 
de 2003, quando tinha sido 
de 1,57%. É também a maior 
variação para um mês de de-
zembro desde 2002 (2,10%).

A alta no fechamento de 
2020 aponta ainda que o ín-
dice do ano ficou acima do 
centro da meta, definido pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN), que era de 4,0%, mas, 
ainda assim, permanece den-
tro da margem de tolerância 
de 1,5 ponto percentual para 
baixo (2,5%) ou para cima 
(5,5%). Em 2019, a inflação 
tinha ficado em 4,31%.

Um dos maiores impac-
tos para os consumidores em 
2020 foi a elevação de 14,09% 
nos preços de alimentos e be-
bidas. Segundo o gerente da 
pesquisa, Pedro Kislanov, o 
crescimento, que é o maior 
desde 2002 (19,47%), foi 
provocado por fatores como a 
demanda por esses produtos 
e a alta do dólar e dos preços 
das commodities no mercado 
internacional. A alta nos pre-
ços dos alimentos foi um mo-
vimento global durante um 
ano marcado pela pandemia 
de covid-19.

Alta expressiva
O resultado do ano mos-

trou ainda que os preços do 
óleo de soja com 103,79% 
e do arroz com 76,01% dis-
pararam no acumulado de 
2020, mas outros itens im-
portantes na cesta das famí-
lias também subiram expres-
sivamente, entre eles, o leite 
longa vida (26,93%), frutas 
(25,40%), carnes (17,97%),  
batata-inglesa (67,27%) e to-
mate (52,76%).

A habitação, com 5,25%, 
também contribuiu para o 
comportamento da inflação, 
influenciada pelo aumento 
da energia elétrica (9,14%). 
O efeito do dólar sobre os 
preços dos eletrodomésticos, 

equipamentos e artigos de 
TV, som e informática provo-
cou impacto nos artigos de 
residência, que também pe-
saram mais. 

De acordo com o IBGE, em 
conjunto, alimentação e bebi-
das, habitação e artigos de resi-
dência responderam por quase 
84% da inflação de 2020.

Transportes
Segundo maior peso na 

composição do indicador, os 
transportes encerraram 2020 
com alta de 1,03%. O gerente 
da pesquisa contou que hou-
ve quedas fortes, em abril e 
maio, por conta do preço da 
gasolina, que fechou o ano em 
queda (-0,19%), apesar das 
seis altas consecutivas em ju-
nho e dezembro, mas houve 
compensações. “As passagens 
aéreas tiveram uma queda 
de 17,15% no acumulado do 
ano, ajudando a puxar o re-
sultado para baixo”, concluiu.

O vestuário foi o único 
grupo a apresentar variação 
negativa (-1,13%) explica-
da pelo isolamento social. 
“As pessoas ficaram mais em 
casa, o que pode ter diminuí-
do a demanda por roupas. 
Tivemos quedas em roupas 
femininas (-4,09%) e mas-
culinas (-0,25%) e infantis 
(-0,13%), calçados e acessó-
rios (-2,14%). A única exce-
ção foram joias e bijuterias 
(15,48%), por causa da alta 
do ouro”, revelou.

A inflação de 2020 mos-
trou também que a alta dos 
preços foi generalizada em 
todas as 16 localidades pes-
quisadas pelo IBGE. A maior 
variação do ano foi em Cam-
po Grande (6,85%), por conta 
das carnes e da gasolina. 

Na sequência, tem-se Rio 
Branco (6,12%), Fortaleza 
(5,74%), São Luís (5,71%), Re-
cife (5,66%), Vitória (5,15%), 
Belo Horizonte (4,99%) e 
Belém (4,63%). Todas essas 
localidades ficaram acima da 
média nacional (4,52%).

IPCA
O IPCA mede a inflação 

de um conjunto de produtos 
e serviços comercializados no 
varejo, referentes ao consu-
mo pessoal das famílias com 
rendimentos de 1 a 40 salá-
rios mínimos, independente 
da fonte, e que residem nas 
áreas urbanas das regiões de 
abrangência do Sistema Na-
cional de Índices de Preços ao 
Consumidor (SNIPC).

Cristina Índio do Brasil 
Agência Brasil

Inflação oficial fecha 2020 
em 4,52%, segundo o IBGE

Fundado em 7 de setembro de 1905
Declarado de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº. 317, de 1909

CNPJ: 09.249.830/001-21 – Fone (83) 3222-0513
58013-080 - Rua Barão do Abiaí, 64 – João Pessoa - Paraíba

EDITAL
O Presidente do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, Severino Ramalho Leite, no uso de 

suas atribuições e de acordo com o Estatuto e Regimento Interno do IHGP, abre o prazo de 30 (trinta) 
dias, para o registro das inscrições dos candidatos que quiserem ocupar a Cadeira de N°. 08, que 
tem como Patrono Lopo Curado Garro, vaga com o falecimento do historiador Marcus Odilon Ribeiro 
Coutinho, e a Cadeira de N°. 49, que tem como Patrono Raul Machado, vaga com o falecimento do 
historiador Nelson Coelho da Silva.  Os candidatos ao preenchimento das referidas vagas deverão 
ser propostos por no mínimo três associados efetivos do Instituto, no gozo de seus direitos, juntando, 
além do curriculum vitae, 2 (duas) fotos 5x7, bem como exemplares de seus trabalhos publicados 
e o comprovante de pagamento da taxa de Inscrição. O prazo para recebimento das propostas é 
até às 12,00 horas do dia 12 de fevereiro de 2021, impreterivelmente, devendo ser feita mediante 
protocolo na Secretaria do IHGP, sito à rua Barão do Abiaí, 64, Centro, João Pessoa – PB. 

João Pessoa, 13 de janeiro de 2021 

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI = LIA Nº 1203/18 = PROC. 18-3368 = AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ES-
GOTAMENTO SANITÁRIO = IT: 4.885.761,53 = NE: 09 = L/ATV: CAJAZEIRAS - PB. Processo: 
2021-000273/TEC/LI-7687.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLO = LOA N° 3015/16 = PROC. 16-6485 = SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA = ÁREA: 60,32M² = NE: 04 = L/ATV: PICUÍ-PB. Processo: 2021-000275/TEC/LO-1777.

SÃO BENTO INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 30.194.428/0001-83, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença Ambiental para ATIVIDADE  4213-8/00 – Instalações e Manutenção Elétrica, Situado à 
Rodovia Br 230 nº 11.034, Sala M 04 – Bairro de Renascer – Cabedelo/Pb.

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO DA CUNHA, CPF: 601.600.124-49, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação 
paraconstrução de galpão comercial, situado no Loteamento Jardim América, Quadra 73, Lote 02, 
Jardim América– Cabedelo/PB.

LUIZ CARLOS MANTOVANI, CPF: 575.386.709-04, torna público que requereu a SEMAPA – Secre-
taria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraConstrução 
de Residencia Unifamiliar, situado no Loteamento Recanto do Poço, Quadra M, Lote A–Recanto 
do Poço– Cabedelo/PB.

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SITE (KGO001TM), situado a Rua: Manoel Firmino 
da Silva, N° 236, Bairro: Centro, Congo – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SITE (PJM001TM), situado a Avenida Alexandre 
Amador, N° 109, Bairro: Centro, Poço de José de Moura – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 

do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SITE (RGY001TM), situado a Rua: Projetada - 7, S/
N°, Bairro: Santo Antônio, Remígio – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SITE (RGY002TM), situado a Rua: Rosa Barbosa 
Vitorio, S/N°, Bairro: Centro, Remígio – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SITE (RRO001TM), situado a Rua: José Pereira de 
Vasconcelos, S/N°, Bairro: Centro, Amparo – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – SITE (SRX002TM), situado a Morro do Sítio Várzea, 
S/N°, Bairro: Zona Rural, São João do Rio do Peixe – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – Site (YTA001TM), situado na Fazenda Monte Alegre, 
S/N°, Bairro: Zona Rural, Itabaiana – PB.  

AMERICAN TOWER DO BRASIL – CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA – CNPJ/CPF N° 
04.052.108/0001-89, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, à Regularização da Licença de Operação, para a atividade de ESTAÇÃO RÁDIO 
BASE PARA TELEFONIA MÓVEL CELULAR – Site (PUT001TM), situado na Rua: Projetada, S/
N°, Bairro: Centro, Paulista – PB.  

ACOOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIÃO DO NORDESTE – SICOOB 
CENTRO NORDESTE, VEM POR MEIO DESTA TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SEMAM 
(SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) ALICENÇA DE OPERAÇÃO DE Nº 003/2021PARA CONS-
TRUÇÃODO EMPREENDIMENTO LOCALIZADO NA RUA DAS TRINCHEIRAS, Nº 104, CENTRO, 
NESTA CAPITAL.

A ex-deputada federal 
Nilda Gondim (MDB) assu-
miu ontem o mandato de 
senadora no lugar do sena-
dor José Maranhão (MDB), 
que permanece afastado 
em tratamento da covid-19, 
em São Paulo. Pelo menos 
até o dia 20 deste mês, a re-
presentação paraibana no 
Senado Federal ficará com-
posta por um segundo e de 
dois primeiros suplentes.

A recomposição dos ti-
tulares acontece até o final 
deste mês com o retorno do 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo, que tirou licença an-
tes da campanha política do 
ano passado e que vem sen-

do substituído pelo senador 
Ney Suassuna.

E quem estará retor-
nando na mesma semana é 
a senadora Daniela Ribei-
ro (Progressistas) só que, 
ao contrário de Veneziano, 
durante o mesmo período 
de licença ela foi substituí-
da por dois suplentes: por 
Diego Tavares (Progressis-
tas), que no começo des-
te mês precisou sair para 
ocupar uma secretaria da 
Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP), e pela professora 
Nailde Panta (Progressis-
tas), segunda suplente, que 
assumiu na semana passa-
da, mas já deixará o Senado 
nos próximos dias.

Além do troca-tro-
ca de cadeiras, as licenças 

também acabaram geran-
do troca-troca de partidos 
pelo menos para o caso do 
senador Veneziano Vital do 
Rêgo. Pouco tempo depois 
de deixar o PSB, partido 
pelo qual foi eleito em 2018, 
nesses entendimentos ele 
acabou voltando ontem 
para o MDB, partido do se-
nador titular José Maranhão 
e da senadora suplente que 
assume, Nilda Gondim.

A senadora Nilda é mãe 
de Veneziano e do ministro 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e também ex-
senador Vital do Rêgo Filho, 
mas seu envolvimento fami-
liar com a política é anterior. 
Ela é filha de Pedro Gondim, 
que governou a Paraíba na 
década de 1960, e esposa 

do advogado e ex-deputado 
federal Vital do Rêgo. Além 
de Vital Filho e Veneziano.

Enquanto se prepara-
va para a posse ontem de 
manhã em Brasília, a ex-de-
putada Nilda Gondim disse 
que assume em circuns-
tâncias indesejáveis diante 
do momento delicado e de 
recuperação por que passa 
o senador José Maranhão, 
mas que tem “plena convic-
ção do dever de novamente 
representar bem a Paraíba”. 
“Meu propósito é ajudar 
o estado, contribuindo no 
combate à pandemia que 
todos atravessam e também 
nas ações relacionadas ao 
desenvolvimento e melho-
ria da qualidade de vida da 
população”, afirmou.

Representação da Paraíba no Senado 
Federal conta agora com três suplentes
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Gás de cozinha ficou 9,24% mais caro

Depois da inflação dos alimen-
tos, no segundo semestre, o brasi-
leiro enfrentou uma nova pressão 
sobre os preços no fim de 2020. 
O gás de cozinha encerrou o ano 
passado com alta de 9,24%, segun-
do o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), divulga-
do ontem, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 
Isso representa mais que o dobro 
da inflação de 4,52% registrada no 
ano passado.

Usado principalmente pelas 
famílias mais pobres, que vivem 
em domicílios com menos estrutu-
ra, o gás de cozinha terminou em 
alta na comparação com outros 
tipos de derivados de petróleo. 
O gás encanado, usado pelas fa-
mílias de maior renda, terminou 
2020 com recuo de 1,29%. O gás 
veicular fechou o ano passado 
com alta de 1,66%. Atualmente, o 
preço do botijão de 13 quilogramas 
(kg) custa entre R$ 59,99 e R$ 105, 
com preço médio de R$ 75,04, se-
gundo o levantamento semanal da 

Wellton Máximo
Agência Brasil

O preço do gás de cozinha está atrelado a dois componentes: dólar e cotação internacional do petróleo
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Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP). 
No início da pandemia de covid-19, 
o preço médio estava em R$ 69.

Em vigor desde 2019, a política 
atual de preços do gás de cozinha 
prevê reajustes sem periodicidade 
definida. O preço está atrelado 
a dois componentes: dólar e co-
tação internacional do petróleo. 
Em 2017, o botijão inicialmente 

foi reajustado mensalmente, mas 
passou a ter o preço revisado a 
cada três meses, numa política que 
vigorou até o fim de 2018.

Embora seja controlado nas 
refinarias, o preço do gás de cozinha 
é liberado no varejo. Somente nos 
últimos 40 dias, a Petrobras promo-
veu dois aumentos no gás liquefeito 
de petróleo (GLP): de 5% no início de 
dezembro e 6% no último dia 6.



Paraíba
Período de defeso
A partir de amanhã, estão proibidas a captura e a 
comercialização do caranguejo-uçá. O crime está 
previsto em lei e é sujeito a multas. Página 8 Fo
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Logística para esquema de distribuição conta com apoio da Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social 

Vacina contra covid chegará por 
Recife na 2a quinzena deste mês
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Ana Flávia Nóbrega
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As doses de vacinação 

contra a covid-19 chega-
rão ao estado da Paraíba a 
partir do Aeroporto Guara-
rapes, em Recife. Enviadas 
pelo Ministério da Saúde, as 
doses chegam de avião e, em 
seguida, passam a ser distri-
buídas aos estados vizinhos 
em outros tipos de veículos, 
também sob a responsabili-
dade do Governo Federal. A 
previsão para a distribuição 
das vacinas será no dia 21 
de janeiro.

De acordo com informa-
ções do secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
assim que chegarem à Paraí-
ba, as doses da vacina serão 
distribuídas para todos os 
223 municípios do estado. A 
logística deverá seguir o pla-
no da distribuição de testes, 
desde o início da pandemia 
do novo coronavírus, e de 
outras vacinas que rotinei-
ramente são enviadas às ci-
dades paraibanas.

Os lotes serão de res-
ponsabilidade das vigilâncias 
municipais tanto no armaze-
namento, quanto no proces-
so de vacinação. “Quando as 
doses chegarem aqui, ime-
diatamente distribuiremos 
para todos os municípios 
do estado em um espaço de 
tempo de 24 horas”, afirmou 
o secretário.

Para garantir a seguran-
ça na distribuição correta 
das vacinas, o Governo do 
Estado tem a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) e a 
Secretaria de Estado da Se-
gurança e da Defesa Social 
(SESDS) agindo em conjunto. 
Segundo, Geraldo Medeiros, 
reuniões entre as pastas já 
ocorreram para planejar 
como serão as ações.

“Já fizemos videoconferên-
cia com o secretário Jean [Fran-
cisco Bezerra Nunes], da Secre-
taria de Segurança, e o esquema 
já está todo montado”, ressaltou 
Geraldo Medeiros.

Até o momento, não se 
sabe qual é a vacina que che-
gará ao estado. AstraZenica 
e CoronaVac estão com o pe-
dido para uso emergencial 
na Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). A 
distribuição só será realizada 
quando uma das vacinas for 
aprovada pelo órgão.

A Paraíba, neste primei-
ro momento, tem a previsão 
de receber 400 mil doses 
que serão destinadas a ido-
sos acima de 75 anos, idosos 
acima de 70 anos que vivem 
em abrigos, profissionais de 
saúde, indígenas e quilombo-
las, na primeira fase.

Paraíba 
chega a 
173.518 
casos

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

Ontem foram completa-
dos 300 dias desde a confir-
mação do primeiro caso de 
covid-19 na Paraíba. Na data, 
a Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) registrou novos 219 
casos de contaminação pelo 
vírus e 12 falecimentos em de-
corrência do agravamento da 
doença. Com os novos núme-
ros, o estado chega a 173.518 
casos, sendo 3.836 vítimas fa-
tais e 130.785 pacientes con-
siderados recuperados.

Dos novos casos, 52 
(23,74%) são de pacientes 
hospitalizados e 167 (76,25%) 
são de pacientes com o quadro 
leve da doença que se recupe-
ram em suas residências. De 
segunda-feira para terça-feira, 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar informou que 
33 pacientes foram internados 
entre os hospitais paraibanos.

Os leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) em 
todo o estado possuem uma 
ocupação de 50%, o número 
é o mesmo na ocupação de 
leitos de enfermaria adulto. 
Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, os números são 
de 58% nos leitos de UTI e 
44% nas enfermarias. Já na 
região imediata a Campina 
Grande, as taxas são de, res-
pectivamente, 59% e 52%. No 
Sertão, as taxas são de 46% 
em leitos de UTI e 41% em 
enfermarias.

Entre as mortes, seis 
ocorreram entre a segun-
da-feira e ontem, uma delas 
ocorreu na residência do 
paciente e os demais em 
hospitais públicos. Os óbitos 
contabilizados no boletim di-
ário da SES foram ocorridos 
entre 7 e 12 de janeiro de 
2021. Outros 26 falecimen-
tos estão em investigação. A 
faixa etária entre as vítimas 
confirmadas foi de 48 a 89 
anos, sendo nove mulheres e 
sete homens. Apenas um não 
possuía comorbidade, nos 
outros pacientes observou-
se, com maior frequência, a 
hipertensão como doença 
associada a covid-19.

As vítimas residiam em 
João Pessoa (3),  Pombal (2), 
Solânea, Areial, Cabedelo, Santa 
Rita, Bayeux, Caraúbas e Aguiar 
(com um falecimento registra-
do em cada). Aproximadamen-
te 86% dos novos casos se con-
centram em cinco cidades: João 
Pessoa com 41 novos casos; São 
Bento com a confirmação de 27 
casos; Sousa registrou novos 
20; Barra de Santa Rosa e Cuité 
tiveram um acréscimo de 15 
novos casos cada.

Vinte das 30 cidades com 
maior concentração de casos 
tiveram movimentação com 
novos casos. Dos novos regis-
tros, 66,67% dos municípios 
atualizaram o número de ca-
sos com menos de cinco novas 
confirmações.

Inquérito sorológico

Relatório final aponta que 10% da 
população teve contato com o vírus

O Governo da Paraíba, 
por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), re-
cebeu o relatório final da 
Continuar Cuidando, pes-
quisa que visa conhecer o 
cenário epidemiológico da 
covid-19 na Paraíba. O in-
quérito apontou que 10% 
da população já teve contato 
com o novo coronavírus.  A 
estimativa vem dos testes 
realizados nas pessoas en-
trevistadas, nas quais foi 
identificado o anticorpo 
IgG. Ao todo, 130 municípios 
participaram da investiga-
ção que aconteceu entre 3 
de novembro e 22 de dezem-
bro de 2020. 

De acordo com a investi-
gação, a 1ª Macrorregião de 
Saúde, sem João Pessoa, tem 
a maior ocorrência de casos 
de covid-19, com 15,2%. En-
quanto a Grande João Pessoa 
aparece com 13,3%, seguida 
da 3ª Macro, com 7,1% e da 
2ª Macro, com 4,7%.  Para as 
estimativas segundo a variá-
vel sexo, a pesquisa aponta 
que 8,7% da população de 
homens e 11,2% da popula-
ção de mulheres apresentam 
IgG positivo. 

Sobre a condição de 
trabalho, o inquérito mostra 
a semelhança da prevalên-
cia do anticorpo IgG entre 
os grupos de pessoas com 
trabalho regular ou com ho-
rário fixo, com 9,4%, e de 
pessoas fora do mercado de 
trabalho, que não trabalham 
e não procuram ativamente 
por trabalho, com 9,7%. Já 
a variável renda aponta que 
não há muita diferença entre 
os extremos sociais, pois a 
estimativa é que 8,8% da po-
pulação com renda igual ou 
inferior a 1000 reais e 8,5% 
da população com renda aci-

As doses da vacina serão destinadas para todos os 223 municípios do estado e, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, deverão ser distribuídas em 24h

Foto: Agência Brasil

ma de 5000 reais já tiveram 
contato com o vírus. 

De acordo com o secre-
tário executivo da Saúde, 
Daniel Beltrammi, esse dado 
mostra que a classe média 
ficou muito mais tempo 
exposta ao vírus do que as 
classes menos favorecidas. 
“Houve um hiato entre mar-
ço e maio marcado pela clas-
se média predominando nas 
infecções, enquanto a perife-
rização do vírus avançava. 
Então ela ficou mais exposta 
à carga de doença mesmo. 
Mas mesmo assim, quando 
analisamos a faixa de renda 
até mil reais, a velocidade de 
periferização e contágio foi 
tão maior que ela pratica-
mente recuperou a mesma 
carga de doença com maior 
velocidade”, pontua. 

Sobre a variável idade, o 
inquérito aponta que a maior 
prevalência do vírus é entre o 
grupo de pessoas com faixa 
etária entre zero e 11 anos, 

que aparece com 16,40%. O 
relatório também apresenta 
que a presença do anticorpo 
IgG positivo em menores de 
cinco anos é de 14,2%. A se-
gunda maior prevalência de 
casos está na faixa etária en-
tre 50 e 59 anos, com 10,7%, 
seguida do grupo de pessoas 
de 60 anos ou mais, com 9,8%.

Para o secretário execu-
tivo, a dependência da mãe, 
ou de um adulto, criou uma 
porta aberta para o vírus. 
“À medida que a criança vai 
crescendo, ganhando mais 
autonomia, se tornando mais 
independente e se cuidando 
mais, ela fica menos exposta. 
Aqui fica o questionamento 
do que poderia ter aconte-
cido com essa prevalência 
se as creches, escolas e ins-
tituições de ensino no geral 
não tivessem suas ativida-
des presenciais suspensas. 
A gente teria construído algo 
em torno de 30% de preva-
lência média”, reflete. 

O inquérito aponta 
que 14% da população que 
nunca usou máscara possui 
resultado positivo para o an-
ticorpo IgG. Esse dado muda 
para 10% entre as pessoas 
que sempre usaram. Para 
Daniel Beltrammi, o uso da 
máscara se mostrou prote-
tor. “A Paraíba termina como 
o primeiro estado que fez um 
inquérito de soroprevalên-
cia com 10% da população 
acometida, algo entre 400 
mil pessoas foram alcança-
das pelo vírus e pra chegar 
a esse número, o vírus já cei-
fou 3.800 vidas. 

Se caminharmos nesse 
ritmo, para atingirmos os 
60% restantes para os 70% 
da imunidade de rebanho, 
serão muitas outras vidas 
perdidas. Portanto, pedi-
mos aos paraibanos que 
continuem usando máscara, 
lavando as mãos e manten-
do o distanciamento entre as 
pessoas”, completa.

A distribuição só será 
realizada quando 

uma das vacinas for 
aprovada pela Anvisa, 
afirmou a Secretaria de 

Sáude do estado

Foto: Marcus Antonius

Ao todo, 130 municípios participaram da investigação que ocorreu entre 3 de novembro e 22 de dezembro de 2020
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Automóvel HB20 estava na garagem de uma casa pronto para desmanche; uma mulher foi presa no local

A Polícia Civil de Campi-
na Grande agiu rápido e con-
seguiu localizar, em menos 
de duas horas, um veículo 
roubado no bairro de Nova 
Brasília, naquela cidade. O 
HB20 estava escondido na 
garagem de uma casa no 
bairro da Liberdade, onde 
uma mulher foi presa, com 
a apreensão de uma mulher 
e apreensão de um adoles-
cente por tráfico de droga, 
associação para o tráfico e 
porte ilegal de arma de fogo. 
O veículo, inclusive, já estava 
em processo de desmanche.

O esposo da mulher pre-
sa, identificado por Adeil-
son dos Santos Fernandes, 
o “Gordo”, que possui dois 
mandados de prisão por 
roubo e homicídio e Geo-
vanio Marcolino Batista são 
apontados como respon-
sáveis pelo roubo do carro 
e pelo local onde houve as 

apreensões conseguiram fu-
gir quando da chegada dos 
policiais civis.

Segundo o delegado 
Elias Rodrigues, da Primei-
ra Delegacia Distrital de 
Campina Grande, o roubo 
do carro HB20 aconteceu 
por volta das 8h30 e logo 
que tomou conhecimento 
saiu em diligência com a 
equipe de investigadores e 
antes mesmo da queixa ser 
realizada na delegacia, os 
agentes localizaram o HB20. 
“Foi importante o rastreador 
para localizar o carro”, disse 
o delegado.

No quintal da casa, disse 
o delegado, foi encontrado 
o adolescente D.G.B.F (16 
anos), que participou das 
ações criminosas referentes 
ao tráfico e fugiu da residên-
cia ao avistar a chegada da 
viatura policial. A mulher e 
o adolescente foram autua-
dos na 1ª DD no bairro do 
Zé Pinheiro. O veículo já foi 
devolvido ao proprietário.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia localiza carro cerca de 
duas horas após ser roubado 

A polícia ainda não 
conseguiu identificar 
os autores do assas-
sinato do agricultor 
Manasses Almeida, de 
37 anos, ocorrido na 
manhã de segunda-fei-
ra (11), próximo ao as-
sentamento Apase, em 
Alhandra, Litoral Norte 
do estado. No levanta-
mento realizado pela 
polícia, os assassinos 
roubaram um passari-
nho que estava com a 
vítima.

O crime ocorreu 
nas proximidades de 
um rio entre Alhandra 
e Pitimbu. Familiares 
da vítima informaram 
que Manasses saiu de 
casa, ainda de madru-
gada como sempre 
fazia para “campear” 
com um passarinho. Na 
ocasião ele usava botas 
e luvas.

Ainda de acordo 
com a família, a víti-
ma teria rejeitado R$ 
1 mil pelo passarinho. 
Ao lado do corpo de 
Manasses ficaram par-
tes de uma gaiola, que 
a polícia acredita ser 
do passarinho levado 
pelos ladrões.

Na capital
Vingança. Esta é a 

principal linha de in-
vestigação da Polícia 
Civil para desvendar o 
assassinato do mecâ-
nico Aldemir Menezes 
da Silva, de 42 anos, 
ocorrido na noite de 
segunda-feira (11), no 
bairro do Rangel, em 
João Pessoa.

No local do cri-
me, familiares disse-
ram que a vítima não 
tinha envolvimento 
com a criminalidade, 
mais através de redes 
sociais, pessoas infor-
maram que Aldemir 
cumpriu pena por um 
homicídio.

A médica Marcela 
Grazziotin, do Samu, 
esteve no local, consta-
tou o óbito e informou 
que a vítima foi atingi-
da por tiros na cabeça, 
tórax e braço.

Enquanto era rea-
lizada a perícia no local 
do crime, guarnições 
da Polícia Militar pas-
saram diligências no 
bairro do Rangel e ad-
jacências na tentativa 
de localizar os autores 
do assassinato. 

A  Delegacia  de 
Homicídios da capital 
ficará encarregada de 
inverstigar o assassi-
nato.

Agricultor 
é morto no 
Litoral Norte 
do Estado

Foto: Polícia Civil

Foto: Divulgção

Fotos: PMPB

Entorpecentes e celulares dentro de freezer

PM realiza operações do Litoral ao sertão

A criatividade da bandi-
dagem na tentativa de introdu-
zir drogas ou outros materiais 
ilícitos nos estabelecimentos 
prisionais do estado não tem 
limites. Na manhã dessa terça-
feira (12), policiais penais do 
Presídio Padrão de Cajazeiras, 
Sertão do estado, apreende-
ram celulares, carregadores, 
drogas e outros produtos es-
condidos em um freezer. 

De acordo com informa-
ções do diretor do presídio, 
Teles Cajazeiras, o eletrodo-
méstico teria sido deixado no 
local por um membro de uma 
pastoral que imediatamente 
deixou o presídio, apenas in-
formando a quem deveria ser 
entregue.

Ao fazer a revista no 
eletrodoméstico os policiais 
penais encontraram os mate-
riais escondidos por dentro 
da pintura do equipamento 
cobertos por um adesivo. fo-
ram contabilizados 11 celu-
lares, 20 fones de ouvido, 11 
carregadores (um para cada 
celular) e três chips, além de 
2kg e 200g de maconha e 250 
gramas de cocaína.

Segundo a Gerência do 
Sistema Penitenciário do 
estado, já foram usados di-
versos artifícios na tentativa 
de colocar drogas e outros 
materiais nos presídios, tais 
como drones, alimentos, 
inclusive dentro da sola de 
sapatos.

Recuperação de um veí-
culo tomado por assalto, répli-
ca de armas de fogo, pistolas, 
espingardas, drogas apreen-
didas e prisão de envolvidos 
em diversos crimes foram 
algumas das ações realizadas 
por guarnições da Polícia Mi-
litar durante a segunda-feira 
(11), em várias regiões do 
estado. Todos os envolvidos e 
materiais apreendidos foram 
levados para as delegacias 
das áreas.

Em João Pessoa, dois ho-
mens foram presos e um ado-
lescente apreendido quando 
estavam em um carro rou-
bado de uma motorista de 
aplicativo de João Pessoa. A 
prisão aconteceu em Solânea, 
cerca de 140 quilômetros da 
capital. 

O casal e o adolescente 
estavam com duas réplicas de 
armas de fogo e celulares no 
carro tomado por assalto nas 
primeiras horas do domingo 
(10), no bairro de Mangabeira 
em João Pessoa. Além de se-
rem responsabilizados pelo 
veículo roubado, os adultos 
também foram autuados por 
corrupção de menores.

Também em João Pessoa, 

a PM apreende armas e dro-
gas com trio suspeito de atuar 
no tráfico de droga. A ação 
aconteceu no Condomínio Ca-
randiru, no bairro do Valenti-
na. O grupo tem 23, 32 e 37 
anos. Um deles tinha manda-
do de prisão em aberto. O trio 
foi preso após a Força Tática 
do 5º Batalhão realizar um 
cerco no condomínio.

Ainda na capital, Polícia 
Militar prendeu no Valenti-
na Figueiredo, um jovem de 
21 anos que seria responsá-
vel pela prática de assaltos 
a pessoas, casas e veículos, 
nas praias do Litoral Sul da 
Paraíba. Nove vítimas já re-
conheceram o suspeito. Ele 
agiu nessa segunda-feira jun-
tamente com um comparsa, 
que segue sendo procura-
do. Antes de ser preso, ele 
e o comparsa tomaram por 
assalto celulares de várias 
vítimas e na fuga de um dos 
crimes, chegaram a atirar no 
braço de um motorista de 
ônibus, após baterem com a 
moto no coletivo. Os crimino-
sos ainda tomaram um carro 
por assalto para fugir e leva-
ram um casal como refém, 
liberando-o na PB-008.

O veículo apreendido já estava pronto 
para ser desmontado e as peças 
seriam vendidas pelos traficantes

Toda droga estava armazenada na 
carenagem do eletrodoméstico 
deixado por um membro da pastoral

Drogas, armas, munições e balanças 
foram apreendidas durante as ações 
realizadas em várias regiões do estado

Varios aparelhos celulares estavam 
com um homem responsável 
por assaltos no Litoral Sul
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Portões serão abertos meia hora mais cedo e uso de máscara é obrigatório; primeiro dia de provas ocorre no domingo

É neste domingo, dia 
17, o tão esperado primei-
ro dia de provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. Esse ano, devi-
do à pandemia da covid-19, 
mudanças foram feitas e o 
concurso precisou ser rea-
daptado. Horário alterado, 
salas preparadas e uma 
dinâmica que visa evitar o 
contágio do novo coravírus. 
O que não mudou, mesmo 
em meio a um período tão 
excepcional, foi a ansiedade 
e a expectativa dos candi-
datos em relação às provas. 
Na Paraíba, cerca de 130 mil 
candidatos estão inscritos 
no exame. No país, mais de 
5.7 milhões farão a prova 
impressa e 100 mil a digital.

Para evitar aglomera-
ções, em todo o país os por-
tões serão abertos meia hora 
mais cedo, às 11h30 (horário 
de Brasília), proporcionando 
ao participante 1 hora e 30 
minutos para acessar o local 
de prova. Será proibida a en-
trada e a permanência nesses 
locais sem máscara de prote-
ção, o item só poderá ser re-
tirado durante a ingestão de 
alimentos. Distanciamento e 
higienização também serão 

assegurados, segundo o Ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira Inep), responsá-
vel por realizar o exame. As 
provas deste ano são referen-
tes ao Enem 2020, que teve a 
data alterada e chegou a ter 
o cancelamento solicitado. 
Serão ao todo quatro dias de 
provas, sendo as tradicionais 
realizadas nos próximos dias 
17 e 24 de janeiro e as digi-
tais nos dias 31 de janeiro e 7 
de fevereiro. O resultado será 
divulgado em 29 de março.

Expectativa dos alunos
Na Rede Estadual de 

Ensino, 30.200 alunos que 
cursam o 3° ano do Ensino 
Médio, estão inscritos no exa-
me. Fábio Gabriel é um deles. 
O aluno da Escola Cidadã In-
tegral (ECI) Imaculada Con-
ceição, na localidade do Ja-
caré, em Cabedelo, já separou 
caneta e máscara de proteção 
para domingo e diz estar an-
sioso para o primeiro dia de 
provas. “É a primeira vez que 
faço valendo. Em 2019 eu fiz 
por experiência, mas agora 
é diferente”, confidencia o 
estudante de 17 anos que 
pretende cursar gastrono-
mia. Às vésperas do primeiro 
dia de provas, Fábio conta 
que está relendo os resumos 

que fez durante o ano, na reta 
final o estudante reserva pelo 
menos 2 horas do dia para 
as revisões. “Tenho visto re-
sumos também na internet. 
Acho que agora é focar na 
prova e pedir a Deus que 
dê tudo certo”. O estudante 
acredita que em tempos de 
pandemia a ansiedade se tor-
na ainda maior. “Porque na 
verdade nós tivemos a nossa 
rotina alterada e, quer queira 
quer não, isso influencia nos 
estudos. Mas agora é se con-
centrar e fazer o melhor na 
prova. A ansiedade é grande 
mas a vontade de passar é 
ainda maior”. 

Já Aline Soares é aluna 
da rede particular de ensino, 
onde em todo o estado cerca 
de 100 mil alunos estão aptos 
a fazer as provas do Enem, 
segundo o Sindicato dos Tra-
balhadores em Estabeleci-
mentos de Ensino Privado 
da Paraíba (Sinepe/Pb). A 
estudante da Escola Inter-
nacional Cidade Viva conta 
que na reta final está revi-
sando Matemática e redação. 
“Que são os mais delicados 
pra mim.” Aline lembra que 
a pandemia mudou a dinâ-
mica de estudos mas que deu 
sim para se preparar para o 
exame. A candidata, que tem 
17 anos e pretende cursar 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Enem: alunos devem ter atenção 
para medidas contra a covid-19

medicina, espera agora que 
todo o esforço e dedicação 
rendam bons frutos. “Agora 
é ficar tranquila e ter a cons-
ciência de que tudo que foi 
aprendido durante o ano vai 
ser aplicado nas provas. In-
dependente do resultado eu 
quero ficar tranquila, mas 
estou acreditando que tudo 
vai dar certo”. 

Saiba mais
No primeiro dia de pro-

vas do Enem, neste domin-

go, os candidatos resolverão 
45 questões de Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias 
(Língua Portuguesa, Litera-
tura, Educação Física, Artes 
e Língua Estrangeira); 45 
questões de Ciências Huma-
nas e suas Tecnologias (Fi-
losofia, Geografia, História 
e Sociologia) e a redação. Já 
no dia 24 serão 45 questões 
de Matemática e suas Tec-
nologias e 45 questões de 
Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias (Biologia, Quí-

mica e Física). No dia 17 o 
candidato terá meia hora a 
mais no tempo total de pro-
vas, começando às 13h30 e 
encerrando às 19h. 

Além da máscara, essen-
cial neste concurso, é preciso 
ter em mãos  documento ofi-
cial de identificação oficial 
com foto, não sendo permiti-
da a apresentação de versão 
digital ou cópia autenticada 
do documento e caneta es-
ferográfica transparente de 
tinta preta.

Na Paraíba, cerca de 130 mil estudantes deverão fazer as provas do Enem, que também contará com a redação

Foto: Reprodução 

Lombada eletrônica é instalada na Avenida Tito Silva

A cidade de João Pessoa 
tem 48 controladores eletrô-
nicos de velocidade (lomba-
das eletrônicas), instalados 
pela Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP). Até o ano pas-
sado eram 47. Este ano, um 
novo equilamento foi colo-
cado pelo órgão, na Avenida 
Tito Silva, no bairro Castelo 
Branco. 

Todos os controladores 
eletrônicos de velocidade de 
João Pessoa, segundo a asses-
soria de comunicação da Se-
mob, foram trocados através 

de licitação, mas nem todos 
estão multando. Pelo menos 
dois deles instalados em no-
vas avenidas, na Tito Silva, 
no bairro Castelo Branco e 
na Avenida 14 de Julho, entre 
os bairros do Rangel e Jagua-
ribe, ainda passarão por um 
período educativo, já que as 
instalações são novas.

A explicação para instala-
ção do novo equipamento na 
Avenida Tito Silva, foram as 
reclamações dos moradores 
locais. Após inúmeras queixas 
de que veículos trafegavam 
pelo local com excesso de ve-
locidade, a Semob-JP fez um 
estudo da área e constatou 
um alto índice de acidentes 

no local, e decidiu instalar o 
equipamento. 

Em João Pessoa a veloci-
dade padrão desses equipa-
mentos é de 50 km. Porém, 
em três ruas onde existem 
escolas, a velocidade máxima 
é de 40 km. 

Apenas dois dos novos 
equipamentos foram coloca-
dos em novos endereços. Os 
demais, ou seja, 46 equipa-
mentos foram instalados nos 
mesmos pontos já existentes. 
A única troca realizada foi em 
um equipamento que estava 
instalado no Bairro dos Es-
tados e foi levado para um 
ponto entre os bairros Jagua-
ribe/Rangel. A mudança foi 

feita porque na avenida em 
que o equipamento estava 
instalado, no Bairro dos Es-
tados, o número de acidentes 
foi zerado. Então foi feita a 
readequação.

Castelo Branco
O Castelo Branco, foi 

o único bairro que ganhou 
um controlador eletrônico 
de velocidade. Entre os no-
vos equipamentos, 16 ain-
da estão em fase de aferição 
pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro). Ainda de 
acordo com a assessoria da 
Semob até o próximo dia 20, 
todos devem estar regulados 

e prontos para autuar o con-
dutor que desrespeitar as leis 
de trânsito.

Os condutores de veícu-
los devem ficar atentos. Nas 
Avenidas Alfredo Ferreira da 
Rocha (Mangabeira), Sérgio 
Meira (Mandacaru), e nas 
Trincheiras (Jaguaribe). Nes-

ses três endereços, a veloci-
dade máxima nas lombadas 
eletrônicas é de 40km por 
elas terem sido instaladas em 
frente a escolas.

Os valores das mul-
tas para quem exceder os 
limites de velocidade são: 
O condutor que exceder a 
velocidade em 20% acima 
do permitido, é punido com 
infração média (R$ 130 e 4 
pontos na CNH); se exceder 
entre 20 e 50% a mais, será 
punido com infração grave 
(R$ 195 e 5 pontos na CNH), 
e se  exceder os 50% do per-
mitido: infração gravíssima 
multiplicada por 3 (R$ 880 
e 7 pontos na CNH).

José Alves
zavieira2@gmail.com

Velocidade máxima nos 
pontos das lombadas 

eletrônicas é de 50km, 
mas em três  lugares 

limite é de 40km.

Semob instalou uma lombada eletrônica na Avenida Tito Silva, no Castelo Branco, e substituiu outros 48 equipamentos já existentes em João Pessoa por controladores de velocidade mais modernos, no caso da Avenida D. Pedro II

Fotos: Roberto Guedes
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Levantamento foi feito pelo Batalhão de Polícia Ambiental, que remaneja as espécies para os locais adequados

Mais de 6 mil animais 
silvestres foram resgatados 
ou apreendidos na Região 
Metropolitana de João Pes-
soa pelo Batalhão de Po-
lícia Ambiental do Estado 
(BPAmb) em 2020. Desse 
total, 2.635 foram resga-
tados em quintais de resi-
dências ou ruas de bairros, 
e 3.428 foram apreendidos 
em mãos de caçadores in-
fratores, sendo criados em 
cativeiro, em residências, 
ou sendo vendidos em fei-
ras livres de forma clandes-
tina. 

Segundo informações 
da chefe da seção de comu-
nicação social e marketing 
Institucional do Batalhão de 
Polícia Ambiental do Esta-
do, a tenente Clara Gimena 
Diniz Filgueira, Mangabeira 
foi o bairro com maior re-
gistro de resgate de animais 
silvestres em João Pessoa 
em 2020.

Ela revelou que os ani-
mais que mais são apreen-
didos na Grande João Pes-
soa, ou nas demais regiões 
do estado são os seguintes: 
aves: gavião, coruja, ribaçã 
e galo-de-campina; répteis: 
jibóia, jabuti, jacaré e igua-
na; além dos mamíferos: 
timbu, preguiça e taman-
duá-mirim.

“Entre os animais res-
gatados, o mais inusitado 
foi a espécie chamada Ju-
pará, no bairro do Valenti-
na Figueiredo. Os juparás 
são mamíferos arborícolas 
e noturnos da família dos 

José Alves
zavieira2@gmail.com

José Alves
zavieira2@gmail.com

Seis mil animais silvestres 
foram resgatados em 2020

procionídeos, ou seja, da 
mesma família do quati, do 
guaxinim e do mão-pela-
da. Mas se diferenciam por 
possuir uma longa cauda 
preênsil. No Brasil, geral-
mente são encontrados na 

Floresta Amazônica e na 
Mata Atlântica”, explicou.

O jupará, depois de res-
gatado, foi entregue ao Ce-
tas/Ibama. Que são os Cen-
tros de Triagem de Animais 
Silvestres (Cetas) do Ibama. 

São unidades responsáveis 
pelo manejo dos animais 
silvestres que são recebidos 
de ação fiscalizatória, resga-
te ou entrega voluntária de 
particulares.

As pessoas que são fla-

gradas cometendo o crime 
de criar animal silvestre em 
cativeiro sem autorização 
do órgão ambiental, podem 
ser responsabilizadas pe-
nalmente, com detenção de 
6 meses a 1 ano. E também 

administrativamente, com 
multa de R$ 500 por animal 
e R$ 5 mil caso o animal se 
encontre na lista de espé-
cies ameaçadas de extinção.

Quem encontrar ani-
mais silvestres em casa ou 
nas ruas da cidade pode li-
gar para 190 da Polícia Mi-
litar ou se comunicar atra-
vés do e-mail (pmbpamb@
gmail.com). Os mesmos 
contatos valem para as de-
núncias de crimes ambien-
tais. A caça ilegal de aves em 
geral é comum em Campina 
Grande e no Sertão.

Na maioria dos casos, 
os animais resgatados ou 
capturados são levados 
para o Cetas, na Mata do 
Amém, em Cabedelo. Lá, são 
examinados por biólogos e 
veterinários. Um trabalho 
realizado em parceria com 
o Ibama. Dependendo da 
situação, eles são enviados 
para o seu habitat natu-
ral. Se uma apreensão for 
feita perto desse habitat, 
o animal é reinserido de 
forma imediata na nature-
za. Os pássaros são os ani-
mais mais resgatados pelo 
BPAmb na Paraíba.

As pessoas que criam 
ou vendem animais 
silvestres podem ser 
responsabilizadas 

penalmente pela justiça 
ambiental

Além de répteis, outras espécies como gavião, corujas, preguiça e tamanduá-mirim estão entre os animais que foram apreendidos no ano passado

Foto: Secom-PB

O período do defeso 
do caranguejo-uçá começa 
amanhã (14). Nessas tem-
poradas, fica proibida a cap-
tura do animal porque essa é 
a estação de reprodução da 
espécie.

“Todos os anos a Polícia 
Ambiental faz fiscalizações 
e apreende uma média de 
três mil caranguejos, além 
dos equipamentos dos pes-
cadores”. A informação é do 
tenente Welington Aragão, 
da Polícia Ambiental da Pa-
raíba.

Em 2019 ele disse que 
foram apreendidos apro-
ximadamente três mil ca-

ranguejos na Grande João 
Pessoa e, no ano passado, as 
apreensões foram idênticas. 
“Isso acontece muito nesse 
período, porque a captura 
do animal fica muito fácil de 
ser feita”, observou

O defeso é dividido em 
quatro períodos de cinco 
dias: de 14 a 19 de janeiro; 
29 de janeiro a 3 de feverei-
ro; de 28 de fevereiro a 5 de 
março; e de 29 de março a 3 
de abril.

Durante o defeso, a 
venda do caranguejo nos 
mercados públicos, bares ou 
restaurantes, além do con-
sumo na praia e também nas 
comunidades que caçam a 
espécie é proibida. 

O catador de carangue-

jo que é flagrado fazendo a 
captura, ou comercializando 
o produto é passível de mul-
ta que varia de R$ 700 a R$ 
100 mil.

No período do defeso 
só pode comercializar o ca-
ranguejo quem possui ani-
mais em estoques (vivos, 
congelados, pré-cozidos, 
inteiros ou em partes), cap-
turados antes do período 
da proibição. 

Mesmo assim, o dono 
do estabelecimento deve 
preencher um formulário 
de declaração e apresentar 
na sede do Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), a relação 
detalhada do estoque. 

Defeso do caranguejo-uçá 
tem início nesta quinta

Trens urbanos

Moradores reclamam das 
condições ferroviárias

O Sistema de Trens 
Urbanos de João Pessoa 
interliga os municípios 
de João Pessoa, Cabede-
lo, Bayeux e Santa Rita e 
transporta cerca de 10 mil 
passageiros por dia. São 
cerca de 30 km de trilhos 
que em alguns trechos 
cortam áreas movimen-
tadas. Não é difícil encon-
trar placas de sinalização 
em mau estado de con-
servação e locais onde o 
lixo e o mato dificultam a 
visão do trilho. A Compa-
nhia Brasileira de Trens 
Urbanos de João Pessoa 
(CBTU) diz que monitora 
as áreas mais críticas e 
que o número de aciden-
tes diminuiu nos últimos 
tempos.

Maria Aparecida Be-
zerra confessa que se sen-
te insegura. Moradora há 
10 anos do Porto do Ca-
pim, a operadora de caixa 
que vive próximo à linha 
do trem conta que teme 
pela segurança dos filhos 
de 12 e 16 anos que pre-
cisam cruzar os trilhos  
para ir à escola. “A gente 
se preocupa e não é só 
com nossos filhos. Muitas 

crianças andam por aqui”, 
falou. No trecho, onde pe-
destres e motociclistas 
cruzam os trilhos a placa 
de “olhe, pare e escute” 
está tão enferrujada que 
só é possível fazer a leitu-
ra de muito perto. Mato e 
lixo são vistos por todos 
os lados e a falta de es-
paço apropriado para a 
locomoção faz com que os 
pedestres caminhem por 
cima dos trilhos.

Tereza Maria mora 
no baixo Roger, mais es-
pecificamente na comu-
nidade Silva Ramos, e ob-
serva do terraço de casa 
a passagem do veículo. 
No local, barracos foram 
montados ao longo do 
trilho e animais circulam 
soltos na área. Cabras e 
cavalos se alimentam do 
mato que margeia a linha 
férrea. Em Mandacaru, 
onde funciona uma das 
10 estações em operação, 
a situação é um pouco 
melhor, mas também é 
possível encontrar lixo e 
mato. Muro separando as 
residências, só na altura 
da estação, no restante a 
fotografia é a mesma de 
outros pontos da capital. 
Entre os  moradores, o 
sentimento de abandono. Vegetação toma conta das vias

Foto: Evandro Pereira

A multa para quem for 
pego cometendo a in-
fração, seja capturan-
do ou comercializando 
o caranguejo, varia de  
R$ 700 a R$ 100 mil

Foto: Ortilo Antonio

Laura Luna
lauraluna@epc.gov.pb.br 

CBTU 
A companhia informou 

que mantém um calendá-
rio de limpeza e manuten-
ção dos trilhos e que o lixo 
nesses locais é deixado pela 
própria população, apesar 
das ações e campanhas 
educativas realizadas pela 
empresa, e disse  ainda que 
algumas estações estão 
sendo reformadas e que 
placas sinalizadoras serão 
trocadas. 

Ainda segundo dados de 
2020 fornecidos pela CBTU, 
foram registrados sete aci-
dentes na linha férrea com 
um óbito. A redução dos nú-
meros se deu tanto por conta 
da redução das viagens, oca-
sionadas pela pandemia.
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Bruno Gaudêncio é o único representante do estado em ‘O Abismo aos Pés’, obra que reúne nomes como Mia Couto e Valter Hugo Mãe

Escritor paraibano figura em 
antologia de países lusófonos

O escritor Bruno Gau-
dêncio é o único paraibano 
que integra o livro O Abismo 
aos Pés, antologia de entrevis-
tas que reúne 25 autores de 
países de língua portuguesa 
que falam sobre a iminência 
do fim do mundo em 2020. 
A obra é organizada pelos 
jornalistas moçambicanos 
Elton Pila e Eduardo Quive 
e é patrocinada pelo Camões 
– Centro Cultural Português 
em Maputo, a capital e maior 
cidade de Moçambique.

“Fiquei feliz em ter sido 
escolhido para estar nessa 
coletânea e poder represen-
tar a Paraíba e o Brasil. O meu 
espanto foi quando o livro já 
foi publicado no mês de de-
zembro passado, por enquan-
to apenas em e-book. Vi que 
estava, na obra, ao lado de 
um rol de vários escritores, 
sobretudo do moçambicano 
Mia Couto e do português 
Valter Hugo Mãe, que são co-
nhecidos no mundo inteiro 
e lidos no Brasil”, confessou 
Bruno Gaudêncio.

Além dos seis escritores 
do Brasil, participam da co-
letânea autores oriundos de 
Moçambique, Portugal e São 
Tomé Príncipe. “Cada um re-
cebeu as mesmas perguntas 
enviadas pelos organizadores 
do livro, que versavam sobre 
a iminência do fim do mundo 
em 2020, um ano em que o 
mundo se encontrou mer-
gulhado numa batalha sem 
precedentes contra o novo 
coronavírus. Recebi as ques-
tões e percebi que as respos-
tas foram publicadas na obra 
quase sem edição, na íntegra. 
Não sei se esse mesmo pro-
cedimento também foi feito 
com as respostas enviadas 
pelos demais escritores”, co-
mentou Gaudêncio.

O convite para partici-
par do projeto foi formulado, 
no ano passado, ao escritor 
de Campina Grande por um 
dos organizadores da obra, 
Eduardo Quive. “Era no auge 
da pandemia e Quive falou 
sobre a ideia e me pergun-
tou se aceitaria responder 
as perguntas. Mas, inicial-
mente, eu não sabia que iria 
ser um livro”, relembrou. “A 
princípio, eles publicaram 
partes das entrevistas na re-
vista de artes e letras intitu-
lada Literatas. Depois surgiu 

o livro, que foi editado em 
Moçambique. Os escritores 
da África são muito mais 
procurados, em conexão 
com Portugal e o Brasil. E 
aqui vai uma crítica: o nosso 
país só consome literatura 
africana depois que faz su-
cesso em Portugal”, pontuou 
o escritor paraibano.

Os jornalistas moçam-
bicanos que organizaram a 
coletânea enviaram as per-
guntas das entrevistas aos 
escritores e poetas, incluin-
do professores de literatu-
ras e críticos, no período de 
março a outubro de 2020. 
Bruno Gaudêncio comentou 
que, entres as questões re-

cebidas, estavam, por exem-
plo, a iminência da morte, o 
papel da literatura durante 
a pandemia e de como a arte 
poderia ter importância den-
tro desse contexto de crise 
de saúde mundial. 

No entender de Gau-
dêncio, o intuito do projeto 
que resultou em O Abismo 

aos Pés era, a partir das res-
postas em torno de questões 
de cunho existencial, buscar 
revelar não apenas o estado 
de espírito individual, mas 
também das sociedades em 
que se encontram os entre-
vistados, enquanto vivem 
o momento que inclui as 
notícias de mortes diárias 

pela covid - 19, assim como 
as consequências trazidas 
pela doença, a exemplo dos 
isolamentos, distanciamen-
tos e o medo, aspectos que 
contribuíam para traçar um 
cenário apocalíptico. Ou seja, 
com esse projeto literário, o 
objetivo ainda foi o de como 
esse problema sanitário vi-
nha afetando a vida dos seres 
humanos e do próprio plane-
ta, a violência generalizada, 
os problemas socioeconômi-
cos e os conflitos armados, 
o clima, o papel da própria 
arte no mundo e como os es-
critores refletiam a respeito 
de tudo isso enquanto esta-
vam em confinamento. “As 
entrevistas são muito boas, 
tocantes, e algumas trazem 
lições significativas não só 
na literatura, mas também 
para a vida”, comentou.

A edição de O Abismo aos 
Pés custa R$ 24,99 e pode ser 
adquirida exclusivamente no 
formato digital através do 
site da Amazon.

Próximo projeto será livro de poesias pela Lei Aldir Blanc
Quarenta poemas in-

tegram Blues e Minotauros, 
novo livro do escritor Bruno 
Gaudêncio, que concluiu a 
obra – contendo oito ilustra-
ções assinadas pelo paulista 
Felipe Stefani e a quinta nes-
se gênero literário do autor 
– no ano passado, durante 
o isolamento social devido à 
crise sanitária.

Premiado com o valor de 
R$ 10 mil pela Lei Aldir Blanc 
executada pela Prefeitura 
Municipal de Campina Gran-

de, ele pretende investir essa 
quantia na impressão e lan-
çamento, previsto, caso seja 
possível, para ocorrer duran-
te este primeiro semestre.

“Desde 2018 que eu vi-
nha trabalhando nesse livro 
e, durante a quarentena, no 
ano passado, escrevi alguns 
dos poemas e o conclui. Já 
publiquei três desses poemas 
na Revista Acrobata, cujos 
títulos são ‘Esta vida’, ‘Re-
descoberto’ e ‘Ruas vazias’, 
enumerou o paraibano.

Segundo ele, os temas 
presentes em Blues e Mino-
tauros são variados. “Abordo, 
por exemplo, a vida, a morte, 
a música e a melancolia”, 
disse Bruno Gaudêncio, que 
nasceu em Campina Gran-
de e também é jornalista 
e historiador formado pela 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), além de 
ser Mestre em Histó-
ria pela Universidade 
Federal de Campina 
Grande (UFCG).
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Junto com os 40 poemas, livro 
‘Blues e Minotauros’ vai conter 
oito ilustrações realizadas pelo 
paulista Felipe Stefani

Através do QR Code acima, 
adquira a antologia 
‘O Abismo aos Pés’

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

Organizadores moçambicanos do livro fizeram entrevistas 
com 25 autores, entre eles Gaudêncio (foto), versando 
sobre a iminência do fim do mundo em 2020 por conta 
do contexto da pandemia no mundo

Além dos seis escritores brasileiros, a  
edição do Centro Cultural Português 
Camões traz autores de Moçambique, 
Portugal e São Tomé Príncipe

Melhores momentos
Hoje, no canal da Funesc no Youtube, projeto ‘De Repente na Rede’ 
recorda as homenagens a quatro repentistas: Ivanildo Vila Nova, 
João Paraibano, Raulino Silva e Zé Viola (foto). Página 11
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Para meu filho Thiago, minha filha Thaïs, a amiga 
Bia Fernandes, a Mestra Doci, que de uma forma ou de 
outra, me ajudaram a chegar a este documentário

“Tenho sangrado demais, tenho chorado pra 
cachorro / ano passado eu morri, mas esse ano eu 
não morro”.

‘Sujeito de Sorte’, de Belchior (do disco Alucina-
ção, de 1976), que, por sua vez já tinha sampleado os 
versos de Zé Limeira, o paraibano também conhecido 
como o Poeta do Absurdo.

Tem obras de arte que, uma vez vistas, passam 
a integrar o cerne da pessoa, que nunca mais é a 
mesma. É assim que me sinto, depois de ver o docu-
mentário da Netflix AmarElo, que mostra a música, o 
pensamento, a raça do cantor/compositor, o rapper 
Emicida, um jovem que se coloca no lugar de historia-
dor, intérprete da raça negra, no Brasil. É tal a pujan-
ça da narrativa, que a gente se sente como quem le-
vou um soco na boca do estômago. O sangue estanca, 
a cabeça gira e a gente fica nesse estado de susto por 
algum tempo. É assim que ainda estou e acho que vou 
passar algum tempo assim, antes de recobrar meus 
sentidos de todo.

Pense num documentário!
Eu já conhecia Emicida da televisão, do progra-

ma Papo de segunda, mas hoje eu vi que uma força 
maior se alevantara, na juventude desse país.

Emicida é o cara!
E, simbolicamente, ele também comemorava 

a ocupação do Theatro Municipal de São Paulo, um 
espaço historicamente elitista e vetado aos negros 
como ele, tanto o palco como a plateia. E não perde 
a oportunidade de referir-se a outros negros impor-
tantes na nossa música, como Wilson das Neves, que 
ele reconhece como mestre, e na nossa literatura, 
como Machado de Assis e Mário de Andrade.

Já tinha várias referências sobre a obra, mas não 
tinha tido tempo nem disposição para procurá-la na 
Netflix. Minha filha achou-o para mim e, neste do-
mingo, me dei de presente, assistir essa obra, que re-
presentou uma verdadeira epifania para mim.

Embora eu seja uma estudiosa da literatura e da 
arte dos negros, cada dia me dou conta do muito que 
ainda tenho que ver e pesquisar.

Comecei pela música e literatura negras nor-
te-americanas e, pouco a pouco, fui adentrando no 
território brasileiro. De fora para dentro. Recente-
mente, li o romance épico de Ana Maria Gonçalves, 
Um defeito de cor, do qual já lhes falei aqui, numa 
crônica de 16 de setembro de 2020. Esse livro foi 
um presente de aniversário do meu filho Thiago, e 
foi ele também quem primeiro me falou do docu-
mentário sobre Emicida. Ler esse livro de 947 pá-
ginas foi um feito épico, para mim também! Só uma 
pandemia me proporcionaria a disposição e o tem-
po interior para tanta leitura!

AmarElo é marcado por momentos inesquecíveis, 
como por exemplo, aqueles em que a intelectual ne-
gra Lélia Gonzales fala; aliás, a escritora feminista 
Angela Davis declara seu reconhecimento da impor-
tância de Lélia para o Brasil; também são dignas de 
nota as aparições da atriz Ruth de Souza e quando 
a atriz Fernanda Montenegro recita o poema sim-
bolista Ismália, de Alphonsus de Guimarães (um dos 
meus poemas preferidos, diga-se de passagem), além 
de referências ao escritor e ativista negro Abdias do 
Nascimento (Teatro Experimental do Negro). Outro 
momento alto é quando o próprio Emicida canta jun-
to com Pablo Vitar e a rapper Maju o tema do docu-
mentário, fazendo um apelo pela igualdade de gêne-
ro, racial e de classe. E quando ele aparece no palco 
do São Paulo Fashion Week com sua mãe Jacira, que 
ele reconhece como uma de suas figuras mestras, as-
sim como Nelson Mandella.

Nos momentos finais temos uma menção à pan-
demia, que, de uma forma trágica nos uniu a todos ao 
redor do mundo e uma aparição icônica de Marielle 
Franco, que não apenas aparece como figurante, mas 
tem uma fala importante no fim do filme.

O tempo todo estava me lembrando do nosso 
Chico César, cantor e compositor paraibano tão im-
portante e inspirado, com músicas importantíssimas 
para o resgate do movimento negro no Brasil. Não 
entendi como ele não foi convidado para participar 
do documentário para cantar ‘Mama África’. Emicida 
ficou nos devendo essa...

O negro na 
nossa cultura

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
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Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Lourdinha Luna: testemunha 
privilegiada da história

Maria de Lourdes de Lemos 
Luna, natural de Areia, a terra de 
José Américo de Almeida, con-
fundiu-se com o próprio mito da 
literatura e da política. Durante 
quase duas décadas, na condição 
de secretária do ministro, no seu 
refúgio na orla marítima de João 
Pessoa, Lourdinha foi testemunha 
privilegiada de episódios marcan-
tes que pontuaram a trajetória do 
“Solitário de Tambaú”. 

Com a sua morte, aos 92 anos, 
iria embora um pedaço valiosíssimo 
da história da Paraíba. No dizer do 
próprio José Américo de Almeida, 
Lourdinha era seus olhos e sua má-
quina de escrever, atenta vigilante 
do seu regime alimentar e bem-es-
tar pessoal. Também controlava 
a agenda de encontros, visitas e 
audiências com José Américo, que, 
conforme Severino Ramos, teve a 
solidão mais frequentada de que já 
se tivera notícia.

Ao perder o pai, João Júlio 
Ferreira de Luna, aos cinco anos 
de idade, Lourdinha veio residir na 
capital do Estado em companhia 
da avó materna. Fez seus estudos 
primário e secundário no Colégio 
Nossa Senhora das Neves. Iniciou 
sua atividade funcional como secre-
tária do seu conterrâneo, o escritor 
Horácio de Almeida. 

Posteriormente, a convite do 
deputado Jacob Frantz, passou a 
integrar o quadro de pessoal do 
Poder Legislativo como secretária 
de comissões técnicas. Em segui-

da, secretariou os deputados João 
Fernandes de Lima, Ivan Bichara 
Sobreira, Ramiro Fernandes e Pe-
dro Gondim. 

Após a eleição deste último 
para o Governo Estadual, integrou o 
gabinete do secretário do Interior e 
Justiça, Sílvio Porto. Mais adiante, por 
determinação do governador Pedro 
Gondim, passou a dedicar a José Amé-
rico um dos expedientes que cumpria 
na Casa Civil. Empossado governa-
dor, João Agripino Filho liberou-a da 
função pública para que pudesse em 
tempo integral dar assistência a José 
Américo, auxiliando-o na elaboração 
de suas memórias. 

Tornou-se secretária do Conselho 
Deliberativo da Fundação Casa de 
José Américo, criada pelo governador 
Tarcísio Burity e que foi um sonho 
acalentado por Lourdinha desde 
1967, quando José Américo alcançara 
a imortalidade acadêmica.

Nos livros que publicou, “Ras-
tros na areia” e “Na varanda do 
Cabo Branco”, Lourdinha narrou 
fatos protagonizados pelo ícone 
José Américo. Como testemunha 
privilegiada de episódios mar-
cantes, enfrentava apelos para 
contar esses episódios. Rendeu-se 
à cobrança, mas deu a impressão 
de que não contou tudo, fiel ao 
exame de sua própria consciência 

sobre o que seria possível contar, 
mas avançou bastante e satisfez a 
expectativa de muitos. 

Ao enveredar por eleições indi-
retas dos governadores da Paraíba 
no período de 1971 a 1978, Lour-
dinha forneceu subsídios relevan-
tes acerca do papel desempenhado 
em fase crucial da vida política 
paraibana. Esse desideratum 
tornou-se essencial para a autora, 
diante da variedade de “achismos”, 
entremeados de especulações, de 
versões desencontradas, algumas 
forjadas para acobertar interesses 
inconfessáveis.

Lourdinha colocou-se na pers-
pectiva de secretária e confidente 
que viu coisas, ouviu e anotou 
detalhes para resgatá-los na sua 
inteireza. Evitando a tentação das 
ilações pessoais, ateve-se a fatos e 
ainda que não contando tudo apro-
fundou o caleidoscópio de infor-
mações que matizaram processos 
históricos decisivos. 

Não se limitou na narrativa e 
traçou um painel das mutações da 
sociedade, perfazendo o elo com 
o contexto em que se plasmou a 
biografia de José Américo de Almei-
da. É curioso que Lourdinha tenha 
falecido poucas horas depois do 
sepultamento de Biu Ramos, fre-
quentador privilegiado do terraço 
de José Américo de Almeida.

(*) Texto originariamente publi-
cado no site osguedes.com.br, em 31 
julho 2018, logo após o falecimento 
da escritora.

Nonato Guedes  Para mim era grande emoção 
quando o pessoal do jornal me 

perguntava qual a sensação de estar tão 
próximo de um homem-símbolo 

Colunista colaboradora

Vai até a próxima sex-
ta-feira a Mostra de Cine-
ma Sebastião Vasconcelos, 
que está sendo realizada 
on-line pela Secretaria de 
Cultura, Esporte e Turis-
mo de Pocinhos, sempre 
às 19h, no seu canal oficial 
no Youtube.

A homenagem do ba-
tismo do evento é ao ator 
natural do município, mor-
to em 2013, aos 86 anos, 
que se destacou em produ-
ções audiovisuais.

No cinema, por exem-
plo, o paraibano partici-
pou de filmes como Morte 
e Vida Severina (1977), 
baseado em João Cabral 
de Melo Neto e dirigido 
por Zelito Viana, com os 
conterrâneos Zé Dumont e 
Elba Ramalho, além de Ino-
cência (1983), adaptação 
do romance homônimo es-
crito por Visconde de Tau-
nay, com direção de Wal-
ter Lima Jr. (que também 
adaptou O Menino de Enge-
nho, do paraibano José Lins 
do Rego). Esse papel lhe 
rendeu o troféu Candango 
de melhor ator coadjuvan-
te no Festival de Brasília.

Já na teledramatur-
gia, Sebastião Vasconcelos 
atuou em novelas de suces-
so como Cabloca (as duas 
versões da Rede Globo, de 
1959 e 2004), Saramandaia 
(1976), Tieta (1989), Mulhe-

Morto em 2013, aos 86 anos, ator pocinhense que leva o nome do evento virtual participou de diversas telenovelas e filmes

Foto: Divulgação

Mostra de Pocinhos homenageia 
o ator Sebastião Vasconcelos

res de Areia (1993) e O Clone 
(2001), dentre outras.

“Pocinhos é uma cida-
de que vive cultura, que 
reconhece e se orgulha 
dos seus filhos ilustres que 
se destacaram por todo 
o país. Nosso trabalho na 
Secretaria de Cultura é 
exatamente o de preser-
var esses nomes, Sebastião 
Vasconcelos é prova disso”, 
apontou o secretário de 
Cultura, Tiago Monteiro.

Programação
A mostra começou on-

tem com a exibição de Es-
paços de Mim - Do Barro ao 

Mar, com direção de Juci-
naldo Pereira. Todos os fil-
mes da programação foram 
produzidos por pocinhen-
ses selecionados através da 
Lei Aldir Blanc – que visa 
minimizar os impactos da 
pandemia no setor cultural. 
Os filmes também serão dis-
ponibilizados na fanpage do 
Facebook da secretaria.

Hoje será a vez da pro-
dução Padre Galvão: O vi-
sionário que construiu uma 
cidade, dirigido por Danilo 
Agripino. Amanhã será 
exibido o filme de Eduar-
do Araújo, Pocinhos: Das 
origens à municipalidade. 

Por fim, na sexta-feira, o 
público poderá conferir 
Nessa serra tem uma joia, 
longa-metragem de Keom-
mas Teodósio.

Audiovisual

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da Secult 

de Pocinhos no Youtube



Cultura

Ivanildo Vila Nova (PE), João Pa-
raibano (PB), Raulino Silva (RN) e Zé 
Viola (PI) são os poetas escolhidos 
para compor a segunda edição retros-
pectiva do programa ‘De Repente na 
Rede’, que a Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba exibe em formato de 
vídeo nesta quarta-feira, a partir das 
19h, pelo canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov). Trata-se da 
compilação dos melhores momentos 
da temporada realizada em 2020. 

Durante o programa, o público 
terá a oportunidade de rever detalhes 
sobre cada artista da viola e do impro-
viso, a exemplo da origem, trajetória 
da carreira e, evidentemente, a poesia. 
“A seleção dos nomes é para que não se 
fique sem o programa todas as quar-
tas, já que o pessoal está em recesso. 
Então, montamos algo e pensamos 
nisso, retalhar os programas, selecio-

nar e editar os melhores momentos e 
algo em comum entre todos os poetas 
escolhidos é só a qualidade”, explicou o 
apresentador oficial do evento virtual, 
Iponax Vila Nova. 

Dos quatro poetas desta segunda 
edição retrospectiva, o apresentador 
ressaltou o nome de seu pai, Ivanildo 
Vila Nova. “Ivanildo tem 75 anos de 
idade e completou, recentemente, 57 
anos de profissão e, para muitos, é o 
maior poeta repentista, o maior poeta 
cantador da história. Ele é de Caruaru, 
mora em Campina Grande e continua 
na ativa, viajando e ele mesmo tem 
dito que não vê a hora de normalizar 
tudo para viver no oco do mundo. A 
intenção dele é essa”.

Segundo Iponax, no começo da 
pandemia, seu pai sofreu muito, por-
que ele viaja várias vezes por semana. 
“Ele chegou ao ponto de se vestir, bo-
tar a viola no carro e sair para as cida-
des próximas só para ter o prazer de 
achar que estava indo viajar para can-

tar. Chegava na cidade, olhava, toma-
va um cafezinho e voltava só para ter 
a sensação de que estava indo viajar 
para cantar. Por exemplo, em Juazeiri-
nho e Soledade ele fez isso”, comentou 
Iponax Vila Nova.

O apresentador adiantou que, 
após a retrospectiva, a pauta do pro-
grama para fevereiro inclui homena-
gens a Daudete Bandeira, Diniz Vitu-
rino, Afonso Pequeno e cantadores da 
nova geração.

Música

‘De Repente na Rede’ 
relembra temporada

Nossa Paraíba, esse cantinho do Brasil espremido 
no mapa, não é certamente uma potência econômica. 
Nossa contribuição para o PIB nacional não é lá essas 
coisas, aliás, muito modesta. Não passamos dos 0,9% do 
total. Em relação aos demais estados ocupamos a 19ª 
posição dentre 27.

Mas nosso chão produz outras riquezas de fazer in-
veja às demais unidades da Federação. Nosso solo é fértil 
quando se trata de produção cultural. Aí nossa presença 
é esplendorosa. Pode ser nas artes cênicas, artes plásti-
cas, literatura, cinema, artesanato, música, seja ela po-
pular ou erudita. Aqui sempre tem alguém produzindo 
e muitas vezes produzindo com qualidade. Disso nossa 
pequenina Paraíba pode se orgulhar.

No entanto, salvo raras e merecidas exceções, o que 
se produz em termos de cultura, o aqui se faz, aqui fica. 
Dificilmente nossa produção cultural atravessa os limi-
tes do Estado. 

Mais diretamente falando de literatura, não conhe-
cemos onde se publique tanto. Mas pouco de nossos au-
tores são lidos além dos postos fiscais da BR-101. Nesse 
sentido é que a União Brasileira de Escritores – seção da 
Paraíba – resolveu organizar uma antologia. Nossa ini-
ciativa foi abraçada por confrades e confreiras que ar-
regaçaram as mangas e foram à luta. O primeiro passo 
foi eleger uma comissão organizadora encarregada tam-
bém de selecionar textos (contos, crônicas, poesia e arti-
gos). Dessa comissão participaram: Ana Isabel de Souza 
Leão (presidente), Acilino Madeira Neto. Francisca Vâ-
nia Rocha Nóbrega, José Edmilson Rodrigues, Marinalva 
Freire e Neide Medeiros Santos.

O nome da antologia, Imagens Literárias: a realidade e 
o sonho, foi da lavra de Neide Medeiros Santos e a ilustra-
ção da capa da artista plástica Cinara Figueiredo.

Inicialmente a obra iria se restringir aos membros 
da UBE, mas não foi difícil entender que alguns dos “no-
mes de peso” de nossa Paraíba deviam ser convidados a 
participar. Abraçaram a ideia Gonzaga Rodrigues, Hilde-
berto Barbosa Filho, José Nunes, Sérgio de Castro Pinto, 
William Costa, Juca Pontes, Bruno Gaudêncio, Leila Fer-
nandes. Outros convidados não tiveram tempo de aten-
der nosso convite e ficamos em dívida com alguns por 
não conseguirmos contatar a tempo, mas cremos que 
estarão conosco na próxima edição.

Tivemos a participação da poetisa Anne Mahin 
do Espírito Santo. De São Paulo: Júlio Ottoboni, Lud-
mila Saharovsky e Ricardo Ramos Fillho (presidente 
da UBE-SP); do Piauí, Cinen de Sousa; de Pernambu-
co: Elisabeth Brandt Feijó, Lúcia Cardoso, Melchíades 
Montenegro, Olívia Brandão e Telma Brilhante. Do Rio 
Grande do Norte: Diulinda Garcia, Jania Sousa, Júnior 
Dalberto*, José de Castro João Andrade e Tereza Custó-
dio (presidente da UBE-RN), do Distrito Federal: Salo-
mão Sousa. Da Paraíba, os associados da UBE: Acilino 
Madeira, Ana Angélica Costa, Ana Isabel de Souza Leão, 
Aroaldo Maia, Francisca Vânia Nóbrega, Gilmar Leite, 
Irani Medeiros, Irlanda Lúcia Vieira, José Edmilson Ro-
drigues, José Ronald Farias, Luiz Augusto Paiva, Maria 
Pires da Silva, Mércia Coutinho, Neide Medeiros, Rose 
Pereira e Thomas Bruno de Oliveira. Da Bahia: Ulisses 
Góes e Rita Queiroz.

No total tivemos a participação de 43 escritores. A 
editora escolhida foi a Mondrongo, da Bahia, pela quali-
dade editorial e pela divulgação. Através do site www.
editoramondrongo.com.br, a editora está disponibili-
zando a obra para todo país. Essa divulgação da edi-
tora e dos autores de outros estados em sites e outras 
publicações locais (jornais e revistas) era nosso grande 
propósito. O lançamento teve que ser adiado algumas 
vezes devido a problemas de transportes e, é claro, 
com esta pandemia que nos atrapalhou bastante. Mas, 
enfim, faremos o lançamento virtual nesta sexta-feira 
(dia 15), às 19h30. Ainda tivemos que adiar o lança-
mento em Lisboa, que deverá ocorrer em 12 de março, 
quando a pandemia por lá deve ter aliviado um pouco. 
Em terras lusitanas teremos a presença de jornalistas, 
professores e escritores.

Enfim, nossa iniciativa não será a solução para a 
problemática que nossos autores enfrentam, mas como 
aquele passarinho que levava um pouquinho de água no 
bico para apagar um incêndio na floresta, estamos fa-
zendo a nossa parte.

(*) Fica aqui o registro que, vítima da covid-19, per-
demos durante a elaboração dessa antologia, o escritor 
Júnior Dalberto. Mas essa é também uma função do livro: 
eternizar quem está em suas páginas.

Saindo do
ninho

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaborador

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Programa na Internet vai fazer a retrospectiva de mais quatro poetas: (da esq. para dir.) Ivanildo Vila Nova (PE), João Paraibano (PB), Raulino Silva (RN) e Zé Viola (PI)

Fotos: Divulgação

Começa na próxima 
sexta-feira e vai até o dia 
31, sempre às 20h, a pro-
gramação de encerramen-
to da edição de música do 
Festival ‘Arte como Respi-
ro’. Ela reúne os últimos 
51 artistas contemplados 
neste segmento, dentro da 
série de editais de emer-
gência realizados pela 
instituição para apoiar 
artistas impactados pela 
suspensão social no con-
texto da pandemia. As 
apresentações gratuitas 
acontecerão no site oficial 
do Itaú Cultural. 

Serão três pocket sho-
ws diários, trazendo artis-
tas de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Maranhão, 
Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Pará, Paraná, Per-
nambuco, Rio de Janei-
ro, Rio Grande do Norte, 
Rondônia, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São 
Paulo. Compondo uma 
diversidade de ritmos 
como rock, rap, samba, 
jazz, forró, MPB e a mú-
sica instrumental, cada 

performance, previamen-
te gravada, permanece no 
ar por 24h para ceder lu-
gar à próxima.

A programação do 
festival abre na sexta-fei-
ra, com a banda Remo-
bília, grupo do Distrito 
Federal que traz as expe-
riências de seus trabalhos 
realizados em quase duas 
décadas de estrada.

No mesmo dia, a can-
tora baiana Josyara apre-

senta composições que 
trazem um olhar sobre 
seu cotidiano e história, 
em performance com voz 
e violão.

Para fechar a noite, 
também em versão acús-
tica, o vocalista pernam-
bucano Igor de Carvalho 
revela sua visão de mun-
do nas letras das músi-
cas ‘Samba de Todas as 
Crenças’, ‘Laço’ e ‘Absur-
do Ser Normal’.

Pocket shows vão encerrar edição 
do Festival “Arte Como Respiro”

Em versão acústica, pernambucano Igor de Carvalho vai encerrar a noite de abertura da última etapa do evento

Foto: Flora Negri/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural
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Variação registrada em 2020 foi a maior dos últimos dez anos no estado, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE
O custo médio da cons-

trução civil na Paraíba, por 
metro quadrado, registrou, 
em dezembro passado, alta 
de 11,62% no acumulado do 
ano, segundo o Índice Nacio-
nal da Construção Civil (Si-
napi), divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Acima das médias brasi-
leira (10,16%) e nordestina 
(12,50%), o indicador foi o 
sexto maior do país, infe-
rior apenas aos observados 
no Espírito Santo (11,68%), 
Amapá (11,94%), Pernam-
buco (12,35%), Sergipe 
(13,41%) e Bahia (17,08%). 
Além disso, a variação regis-
trada na Paraíba foi a maior 
da década no estado, bem 
acima da verificada durante 
2019, de apenas 1,53%.

Com aumento de 1,81% 
frente ao  de novembro, o 
valor médio por metro qua-
drado da Paraíba encerrou o 
ano custando R$ 1.229,65, o 
segundo maior do Nordeste, 
só menor que o registrado 
na Bahia (R$ 1.250,07), mas 
abaixo da média nacional, de 
R$ 1.276,40.

Em novembro, o panora-
ma era semelhante, momento 
em que a variação acumulada 
no ano já era a sexta maior do 
país (9,64%) e o custo médio 
também era o segundo da re-
gião (R$ 1.207,73).

A maior parte do custo 
médio paraibano, em dezem-
bro, cerca de R$ 700,69, cor-
respondia à parcela de mate-
riais, valor um pouco menor 
que o custo de materiais 
brasileiro, de R$ 710,33. No 
estado, os outros R$ 528,96 
foram relativos ao compo-
nente mão de obra, enquanto 
nacionalmente esse montan-
te foi de R$ 566,07.

De acordo com o econo-
mista do Sindicato da Indús-
tria da Construção Civil de 
João Pessoa, Werton Oliveira, 
o aumento no preço do mate-
rial de construção e a vertica-
lização das principais cidades 
do estado, contribuíram para 
a alta no metro quadrado pa-
raibano. “Não só a Paraíba 
teve um aumento significativo 
no preço do metro quadrado, 
mas isso é um fenômeno que 
tem como principal fator o 
aumento no preço do material 
de construção. Então impacta 
significativamente a constru-
ção civil”.

Custo da construção civil
tem alta de 11,62% na PB

Produção extrativista

Mulheres paraibanas são beneficiadas
As mulheres são as 

principais beneficiadas 
pela política de apoio à 
produção extrativa desen-
volvida pela Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to. É o que mostra o balan-
ço das ações da estatal no 
estado. Entre os extrati-
vistas 541 contemplados 
pela Política de Garantia 
de Preços Mínimos para 
os produtos da Sociobio-
diversidade (PGPM-Bio) 
em 2020, a participação 
feminina chega a um ín-
dice de aproximadamen-
te 55%, totalizando 299 
mulheres.

Em todo o ano passa-
do, as subvenções pagas 
aos produtos extrativos 
de mangaba e umbu a 
partir da PGPM-Bio che-
garam a R$ 686,1 mil. O 

valor equivale à coleta de 
524,2 toneladas de man-
gaba e 228,4 toneladas de 
umbu comercializados no 
mercado abaixo do preço 
mínimo estabelecido pelo 
Governo Federal, garan-
tindo o direito ao bônus.

Agricultura Familiar
Em relação às ações 

de apoio aos agricultores 
familiares, o Programa 
de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) na Paraíba, em 
2020, contou com o orça-
mento de R$ 13,4 milhões, 
contemplando 109 proje-
tos com 1.724 beneficiá-
rios fornecedores, sendo 
82,65% desse público 
formado por mulheres 
do campo.

O recurso possibilitou 
à Conab adquirir cerca 

de 5,36 mil toneladas de 
alimentos dos produto-
res locais por meio da 
modalidade Compra com 
Doação Simultânea (CDS). 
Dessa maneira, os alimen-
tos poderão ser doados ao 
longo deste ano doados 
para rede socioassisten-
cial do estado, benefician-
do pessoas em situação de 
insegurança alimentar e 
nutricional em, pelo me-
nos, 44 municípios parai-
banos.

Os agricultores fami-
liares da Paraíba também 
doaram, em 2020, oito to-
neladas de pescado para 
os Centros de Referência 
e Assistência Social dos 
municípios de Juru, Ma-
manguape e Malta, via 
PAA na modalidade CPR 
– Estoque.

Demais ações
Dentre as medidas de 

incentivo aos pequenos 
criadores, a Conab co-
mercializou no âmbito do 
Programa de Vendas em 
Balcão (ProVB) 12.611 t 
de milho em grãos. A ven-
da permitiu a mais de 1,4 
mil produtores rurais de 
152 municípios acesso ao 
cereal a preços compatí-
veis com os praticados em 
pregões públicos ou com 

os dos mercados ataca-
distas locais. Atualmen-
te, a Companhia possui 
um estoque de 5.238 mil 
toneladas, já disponível 
para aquisição pelos ca-
dastrados no programa.

A Conab também 
atuou na doação de 9.586 
cestas, totalizando a en-
trega de 191,12 toneladas 
de alimentos. A partir de 
parceria firmada com o 
Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos (MMFDH), 6.254 
foram distribuídas para 
aldeias indígenas de cin-
co municípios do estado. 
Outras 3.332 cestas foram 
destinadas a mulheres em 
situação de insegurança 
alimentar e nutricional 
moradoras de 42 muni-
cípios paraibanos.

Agência Brasil

Interessados em parti-
cipar da primeira seleção de 
bolsistas do Programa Uni-
versidade Para Todos (ProU-
ni) podem se inscrever até a 
próxima sexta-feira (15). 

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), as institui-
ções particulares de ensino 
superior que participam do 
programa oferecerão 162.022 
bolsas de estudo, sendo 76.855 
integrais e 85.167 parciais, 
com 50% de desconto sobre 
o valor do curso.

A relação das instituições 
e dos cursos disponíveis pode 
ser consultada na página do 
programa na internet. Tam-
bém é possível pesquisar as 
opções ofertadas por cidades 
e por tipo de bolsa (integral e 
parcial), modalidade (presen-
cial e a distância).

De acordo com o MEC, os 

estados com os maiores núme-
ros de bolsas ofertadas são São 
Paulo, Minas Gerais, Paraná e 
Rio Grande do Sul.

Para concorrer às bolsas 
integrais, o estudante deve com-
provar que sua renda familiar 
bruta mensal não excede 1,5 
salário mínimo (R$ 1.650) por 
pessoa. Para as bolsas parciais, 
a renda familiar bruta mensal 
deve ser de até três salários mí-
nimos por pessoa (R$ 3.300). O 
candidato também precisa ter 
feito a edição mais recente do 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), ter alcançado, no 
mínimo, 450 pontos de média 
das notas e não ter tirado nota 
zero na redação.

Além disso, o interessa-
do deve ter cursado o Ensino 
Médio completo em escola da 
rede pública ou em escola da 
rede privada, desde que na 
condição de bolsista integral 
da respectiva instituição.

ProUni: inscrição para 
bolsistas vai até sexta 

Dólar comercial alcança a maior 
queda diária em dois anos e meio
Wellton Máximo
Da Agência Brasil

Influenciado pela reto-
mada da euforia nos merca-
dos externos, o dólar retor-
nou para o nível de R$ 5,30 
e teve a maior queda diária 
em dois anos e meio. A bol-
sa de valores recuperou-se 
do recuo de anteontem (11) 
e encerrou com leve alta.

O dólar comercial en-
cerrou ontem (12) vendi-
do a R$ 5,323, com queda 
de R$ 0,181 (-3,29%). A 
divisa caiu durante toda 
a sessão, até fechar pró-
xima da mínima do dia.

Com o desempenho 

de ontem, o dólar passou a 
acumular alta de 2,49% em 
2021. Até anteontem, a va-
lorização estava em 6,01%. 
O real liderou os ganhos pe-
rante as principais moedas 
globais, à frente do rublo 
russo, que se valorizou 
1,9%, o rand sul-africano 
(1,8%) e o peso mexicano 
(1,3%).

No mercado de ações, 
o dia também foi marca-
do pelo otimismo. O índi-
ce Ibovespa, da B3, subiu 
0,6%, fechando a sessão 
aos 123.998 pontos. O in-
dicador iniciou o dia próxi-
mo da estabilidade, mas foi 
beneficiado pelo ingresso 

de capitais externos.
Depois de vários dias 

de tensão, o otimismo re-
tornou aos mercados glo-
bais por causa da perspec-
tiva de um novo pacote de 
estímulos para a economia 
norte-americana pelo fu-
turo governo dos Estados 
Unidos. A injeção de dóla-
res pelo Banco Central da 
maior economia do plane-
ta reduz as pressões sobre 
países emergentes, como 
o Brasil.

A divulgação de que a 
inflação oficial pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) fe-
chou 2020 em 4,52% tam-

bém ajudou a derrubar o 
dólar. Com o índice acima 
do centro da meta, o dire-
tor de Política Monetária do 
Banco Central (BC), Bruno 
Serra, disse ser possível 
que o Comitê de Política 
Monetária (Copom) reveja 
em breve a manutenção da 
taxa Selic (juros básicos da 
economia) em 2% ao ano.

A expectativa de que 
os juros básicos podem 
começar a subir antes do 
planejado para segurar a 
inflação e tornar o Brasil 
mais atrativo para o capi-
tal financeiro, estimulan-
do a entrada de recursos 
no país.

Agência Brasil

O Banco do Brasil (BB) 
anunciou ontem (12) a 
abertura de 14 novas agên-
cias para atuar no setor 
do agronegócio. Segundo 
a instituição, o setor re-
presenta 26% da carteira 
de crédito total do banco e 
teve crescimento de 4,2% 
nos últimos 12 meses, che-
gando a R$ 190,5 bilhões. 

O BB anunciou o paga-
mento de R$ 103 bilhões 
para o plano Safra 20/21, 
valor 11% superior ao da 
safra anterior. ”Mesmo dian-
te dos fortes impactos eco-
nômicos causadas pela crise 
da covid-19, as operações de 
investimento tiveram desta-
que, com contratação 41% 

superior ao mesmo período 
da Safra 19/20, enquanto 
as de custeio apresentaram 
aumento de 15%”, destaca 
nota do banco.

No setor do agrone-
gócio, o BB intensificará a 
atuação em 243 municípios 
e 71 mil clientes contarão 
com atendimento espe-
cializado. “A iniciativa faz 
parte de um conjunto de 
ações lançadas nesta sema-
na para reforçar a compe-
tividade e a eficiência ope-
racional do BB, buscando a 
melhoria da experiência e 
satisfação do cliente”, diz 
o comunicado.

O portal do BB dispo-
nibiliza uma página de pro-
dutos e serviços exclusivos 
para o agronegócio.

BB terá novas agências 
para o agronegócio

A participação feminina 
chega a um índice de 

aproximadamente 
55%, totalizando 

299 mulheres



Políticas
Desembarque em JP
O novo técnico do Botafogo, Marcelo Vilar, chega a João Pessoa na próxima 
segunda-feira (18). Já no seu desembarque, ele chega acompanhado de alguns 
jogadores que farão parte do elenco para a temporada 2021.  Página 16
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Diabético e internado desde novembro, o deputado estadual já estava curado, mas apresentava sequelas da doença 

O deputado estadual João 
Henrique (PSDB) morreu na tar-
de de ontem aos 77 anos, vítima 
de complicações provocadas pela 
covid-19. O parlamentar estava em 
tratamento contra o vírus desde 
meados de novembro, quando 
foi atendido em um hospital par-
ticular de João Pessoa e, depois, 
transferido para o Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo.

Os últimos exames mostra-
ram que o deputado já estava cura-
do, porém apresentava sequelas 
da doença. “Estivemos com ele 
até o último suspiro, ele como 
sempre, foi um guerreiro”, disse 
Michel Henrique, filho do parla-
mentar, através de comunicado 
enviado pela assessoria. A depu-
tada federal Edna Henrique e sua 
filha Micheila Henrique (ambas do 
PSDB) também estiveram todo o 
momento ao lado do parlamentar.

Assim como ele, mãe e filha 
(que ficou em segundo lugar na 
disputa pela prefeitura de Mon-
teiro, no Cariri paraibano) foram 
diagnosticadas com covid-19 logo 
após o primeiro turno das eleições 
municipais de 2020, mas conse-
guiram se recuperar. Apenas João 
Henrique, que era diabético, pre-

cisou de cuidados mais intensos.
Em uma postagem em suas 

redes sociais, Edna pediu priva-
cidade para a família e agradeceu 
as orações feitas pela recuperação 
do marido. “Como explicar o ta-
manho da dor que estou sentin-
do neste momento, meu coração 
está sangrando, despedaçado, eu 
realmente não sei como deixar 
ir o amor da minha vida, pai dos 
meus filhos, meu exemplo de vida 
e garra. É imensamente difícil para 
eu escrever estas palavras, e co-
municar à toda a Paraíba que João 
Henrique está agora nos braços do 
pai”, lamentou.

A deputada federal ainda sa-
lientou a dor dos demais entes 
diante da perda. “A Paraíba se des-
pede do deputado, mas eu me des-
peço do meu amor, do homem com 
quem eu dividi a minha vida, meus 
filhos se despedem do pai, meus 
netos do avô. Agradeço a todos 
que oraram conosco, e peço que 
agora encaminhem suas orações 
para que nossa família tenha for-
ças para a despedida”, continuou.

De acordo com informações 
da assessoria, ainda não há pre-
visão de quando o corpo do par-
lamentar chegará à Paraíba, mas 
um velório deve ocorrer na Assem-
bleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
e outro na cidade de Monteiro, 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

João Henrique morre, aos 
77 anos, vítima da covid-19

Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Bem-estar e segurança
A parceria entre a Gerência de Qualidade 
de Vida (Gevid) do Tribunal de Justiça da 
Paraíba e a Equipe Saúde Corporativa Vi-
ver Melhor – Unimed João Pessoa segue 
em 2021. Neste mês de janeiro, está sendo 
disponibilizado, por meio virtual, um crono-
grama com atividades em grupos e oficinas 
sobre ‘Educação em Saúde’. O objetivo é 
proporcionar bem-estar, mais comodidade 
e segurança aos magistrados e servidores 
do Judiciário estadual.

Processos baixados
A 8ª Vara Cível da Comarca da Capital regis-
trou em 2020 um total de 1.781 processos 
baixados, superando em 192,4% o número 
de processos distribuídos ao longo do ano 
(609). Isso significa que foram arquivados 
quase três vezes mais feitos do que a quan-
tidade de novos processos recebidos pela 
unidade judiciária. Foram prolatadas 1.711 
sentenças em 2020, sendo 1.241 (ou 72,5% 
do total) de mérito, nas quais o conflito foi 
efetivamente solucionado.

Reunião de trabalho
O defensor público-geral da Paraíba, Ricar-
do Barros, realizou na segunda-feira (11) 
a primeira reunião de trabalho do biênio 
2021-2022 da Defensoria Pública do Esta-
do da Paraíba (DPE-PB). Coordenadores, 
gerentes e chefes de setor participaram da 
reunião e terão um prazo de até dez dias para 
apresentar ao gabinete um relatório com 
as principais demandas e sugestões para 
melhorias de cada setor.

Educação Física
O Conselho Regional de Educação Física da 
10ª Região – Paraíba (Cref10-PB) divulgou 
balanço anual das fiscalizações, realizadas 
em 2020. Mesmo com o cenário de pande-
mia, foram realizadas 1.408 ações em 108 
municípios paraibanos. Dessas, 1.258 ocor-
reram em academias e similares, 66 em esco-
las, 52 em circuitos de treinamento funcional, 
assessorias de corrida, escolinhas esportivas 
e condomínios. Foram fiscalizados um even-
to esportivo e um centro comunitário.

Ex-prefeitos vivos
O município de Patos possui oito ex-prefei-
tos vivos em sua história política e admi-
nistrativa. Quatro foram eleitos pelo voto 
direto e outros quatro administraram de 
forma interina. Os eleitos: Dinaldo Filho (de 
1º/1/2017 a 14/8/2018); Olavo Nóbrega 
(de 31/1/1969 a 30/1/1973); Ivânio Ra-
malho (de 1º/1/1993 a 31/12/1996); e 
Francisca Mota (de 1º/1/2013 a 9/9/2016). 
Interinos: Lenildo Morais, Bonifácio Rocha, 
Sales Júnior e Ivanes Lacerda. Levantamento 
é de Genival Júnior, do site Patosonline.

Importância da comunicação
Como utilizar a comunicação para ter su-
cesso na gestão do município. Esse é um 
dos temas do ‘Seminários Novos Gestores’, 
promovido pela Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM). O evento vai acontecer 
entre 18 e 28 de janeiro, e as inscrições já es-
tão abertas gratuitamente. No painel, a CNM 
vai destacar a importância do profissional de 
comunicação e compartilhar dicas de como 
planejar a comunicação municipal.

Improbidade administrativa
Cores, símbolos, slogans de campanha de-
vem ficar longe da identidade visual usada 
pelas gestões públicas, alerta o vice-presi-
dente da Associação Paraibana da Advocacia 
Municipalista (Apam), Alberto Jorge. Ele 
lembra que a utilização desses elementos é 
indevida e pode acarretar crime de improbi-
dade administrativa, sendo considerada uma 
afronta aos princípios da impessoalidade e 
moralidade.

Segmentos políticos na Paraíba manifestam 
pesar e Assembleia decreta luto de sete dias

A morte do deputado esta-
dual provocou reação imediata 
de diversos políticos e represen-
tantes de entidades no estado. O 
presidente da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB), Adriano 
Galdino (PSB), em nome de todos 
os parlamentares e servidores 
da Casa Epitácio Pessoa, emitiu 
nota de pesar e decretou luto de 
sete dias.

“A Paraíba perde hoje um 
grande parlamentar, que repre-
sentou com muita maestria o povo 
paraibano e da região do Cariri. 
Estamos consternados neste mo-
mento e quero de antemão deixar 
minhas condolências e meu abra-
ço à sua esposa, Edna Henrique, e 
aos seus filhos Michel, Micheila, 
João Silvestre e Micheline”, ressal-
tou Galdino.

Em suas redes sociais, o 
governador João Azevêdo (Ci-
dadania) também emitiu pesar 
pela morte do deputado. “Mais 
uma notícia muito triste que re-
cebemos, a do falecimento do 

deputado João Henrique, outra 
perda que veio com a pandemia. 
Lamentamos profundamente e 
manifestamos nossa solidarieda-
de aos amigos e familiares neste 
momento tão difícil. Que Deus 
conforte a todos”.

Do mesmo modo, o prefei-
to de João Pessoa, Cícero Luce-
na (Progressistas), prestou suas 
homenagens ao político a quem 
chamou de amigo. “A partida de 
João deixa um profundo silêncio 
na classe política paraibana e em 
todos aqueles que aprenderam a 
respeitá-lo como grande homem 
público e ser humano extraordi-
nário. Rogo a Deus para que con-
sole familiares, amigos e eleitores. 
Meus sentimentos a Edna e seus 
filhos”.

De Campina Grande, o pesar 
partiu do prefeito Bruno Cunha 
Lima (PSD), ex-colega de parla-
mento de João Henrique entre os 
anos de 2014 e 2018, que avaliou 
o deputado como um homem que 
“sempre marcou sua atuação pela 

firmeza de convicções e a defesa 
dos interesses de sua região”. Mes-
ma avaliação feita na nota enviada 
pela Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), que considerou 
o deputado “uma das lideranças 
de proa da política estadual”. “Em 
todas as áreas, ganhou o respeito 
dos colegas pela correção no trato 
com a coisa pública”, ressalta.

As homenagens ainda ocor-
reram na cidade natal do parla-
mentar. A Prefeitura de Monteiro, 
que é gerida pela adversária polí-
tica Ana Lorena (PL), emitiu uma 
nota na qual destaca o “profundo 
pesar que a população monteiren-
se recebeu a notícia do falecimen-
to do deputado João Henrique”. 
A prefeitura lamentou a partida 
do deputado acrescentando que 
ele “ofereceu sua contribuição na 
política monteirense e paraibana 
através de sua representação na 
Assembleia Legislativa”.

Ao longo do dia de ontem, 
diversos políticos prestaram con-
dolências à família do parlamen-

tar. A senadora Daniella Ribeiro 
(Progressistas) lembrou o tempo 
em que foi deputada estadual em 
dois mandatos com João Henri-
que, “com quem sempre mante-
ve relação cordial e respeitosa, 
mesmo quando discordavam de 
matérias legislativas ou tinham 
opiniões políticas contrárias”. Aos 
familiares e amigos do deputado, 
a senadora “deseja força para en-
frentar o momento de perda, e 
pede que Deus o receba de braços 
abertos”.

Já o deputado federal Ruy 
Carneiro (PSDB) afirmou que a 
morte pela covid-19 reforça o luto 
que o país está vivendo por conta 
da pandemia. “Estamos de luto 
por mais uma vítima do novo co-
ronavírus, desta vez um colega 
parlamentar e valoroso como o 
deputado estadual João Henrique, 
com quem tive relacionamento 
próximo. Fizemos campanhas jun-
tos e partilhamos do mesmo obje-
tivo de trazer mais crescimento e 
desenvolvimento para o estado”.

O suplente de vereador 
Ronivon Ramalho Diniz, mais 
conhecido como Mangueira 
(Progressistas), assumiu on-
tem o mandato na Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP) 
após formalização da licença 
do ex-presidente do Legislativo 
pessoense, João Corujinha, seu 
colega de partido. Corujinha 

deixou o mandato para assu-
mir a Secretaria de Cidadania e 
Direitos Humanos na Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP).

Mangueira é veterano na 
Casa, tendo assumido os man-
datos nos períodos 2009-2012, 
2013-2016 e por último 2017-
2020. A posse aconteceu no ga-
binete da presidência da CMJP 
e contou com a presença do 
presidente da Câmara, Dinho 
Dowsley (Avante), além dos 

vereadores Damásio Franca 
Neto (Progressistas), Marcos 
Henriques (PT), Marcos Ban-
deira (PMB) e Toinho Pé de Aço 
(PMB).

“Meu trabalho é sempre 
voltado para a população mais 
carente”, destacou o vereador 
durante a posse, realizada de 
forma presencial, mas com pou-
cos participantes. Uma das ban-
deiras do parlamentar será a 
situação dos mercados públicos. 

“O Mercado Público do Rangel 
vive uma situação de descaso e 
vou lutar para que haja uma re-
forma capaz de eliminar proble-
mas como o esgoto a céu aberto. 
Além disso, vou solicitar ao pre-
feito Cícero Lucena (Progressis-
tas) que implante uma base da 
Guarda Municipal no Mercado 
Central, que enfrenta uma rea-
lidade de estupros, pequenos 
furtos, assaltos, perturbando co-
merciantes e clientes”, resumiu.

Vereador Mangueira assume mandato 
na Câmara Municipal de João Pessoa

onde a família mantém vínculos 
familiares e políticos. Já o sepulta-
mento está sendo decidido pelos 
parentes, que estudam a possibi-
lidade de realizar uma cremação.

Carreira e vacância
Oficial reformado da Polícia 

Militar, João Henrique era natu-
ral do município de Monteiro. 
Formado em Direito, atuou como 
juiz eleitoral no Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-PB) e como de-
legado de homicídios na capital 
paraibana. Possuía experiência 
na área da segurança pública do 

estado e, na política, defendeu 
ações de desenvolvimentos para 
a sua região.

Já estava em seu quarto man-
dato na Assembleia Legislativa 
e era membro da Comissão de 
Acompanhamento e Controle da 
Execução Orçamentária. Com a 
vaga deixada por sua morte, Jane 
Panta (Progressistas) assume a 
titularidade, uma vez que é a pri-
meira suplente da ‘Coligação For-
ça da Esperança II’, formada pelos 
partidos PTC, PV, PSC, PSDB, PSD, 
Progressistas e PHS. Nas eleições 
de 2018, ela obteve 21.099 votos.

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Deputado João Henrique 
estava em seu quarto 

mandato na Assembleia 
Legislativa da Paraíba

Foto: Agência ALPB
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Butantan confirma que eficácia 
geral da CoronaVac é de 50,38%
Taxa anunciada pelo instituto é inferior à apresentada na semana passada pelo governo paulista, de 78%

A taxa de eficácia geral da 
CoronaVac, vacina contra o co-
ronavírus desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sinovac 
e produzida no Brasil pelo Ins-
tituto Butantan, é de 50,38%. A 
taxa que considera a análise de 
todos os voluntários infectados 
pela covid-19 foi revelada on-
tem durante entrevista coletiva, 
pelo diretor médico de pesqui-
sa clínica do Instituto Butantan, 
Ricardo Palácios. Ele explicou 
que essa é a eficácia geral da va-
cina nos estudos de fase 3.

O número é inferior ao 
apresentado na semana pas-
sada pelo governo paulista, 
de 78%, pois, como o Estadão 
revelou, a taxa referia-se so-
mente a um recorte do estudo: 
ao grupo de voluntários que 
manifestaram casos leves de 
covid, mas com necessidade 
de atendimento médico.

A taxa de eficácia geral é 
o principal indicador medido 
pelo estudo da CoronaVac (o 
chamado desfecho primário), 
segundo protocolo da pesqui-

sa. Embora inferior à primei-
ra taxa divulgada, o índice de 
50,38% não deve impedir a 
aprovação do imunizante pela 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), que exige 
eficácia mínima de 50%.

Um pouco antes do anún-
cio de Ricardo Palácios, o dire-
tor do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, questionou o prazo para 
que a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) analise 
o uso emergencial da Corona-
Vac, vacina contra a covid-19 
desenvolvida em parceria com 
a chinesa Sinovac. “Por que 
atrasar o uso da CoronaVac?”, 
afirmou. “Ela tem segurança e 
eficácia”, completou Covas.

Durante o anúncio 
ontem, Covas relembrou 
que a vacina foi duramen-
te criticada por conta da 
origem, uma vez que foi 
desenvolvida em parce-
ria com uma farmacêutica 
chinesa. “Isso é uma virtu-
de”, disse o diretor do ins-
tituto. “Se isso não tivesse 
acontecido, não teríamos 
milhões de doses na prate-
leira esperando uso”, afir-
mou. O Instituto Butantan continua aguardando uma definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar a vacinação contra o coronavírus

Foto: Agência Brasil

Trump afirma que emenda para afastar 
presidente ‘voltará para assombrar Biden’

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Donald Trump, 
afirmou nessa terça-feira, 
12, não temer que a 25ª 
Emenda da Constituição 
possa ser usada para afastá
-lo do poder. Nos dias finais 
de seu mandato, ele comen-
tou que essa emenda “vol-
tará para assombrar Joe Bi-
den e o governo Biden”.

A declaração foi dada 
durante parada do atual 
presidente em Alamo, no 
Texas, onde visitou um tre-
cho do muro na fronteira 
com o México.

A 25ª Emenda da Carta 
americana pode ser invo-

cada pelo vice-presidente, 
com o apoio da maior parte 
do gabinete, para afastar o 
presidente, caso este seja 
considerado incapaz de se-
guir no posto.

O expediente tem sido 
mencionado nos EUA, após 
Trump ser acusado pela 
oposição de incitar os pro-
testos na semana passada 
que culminaram na invasão 
do Capitólio. Mais cedo, ele 
disse que nunca teve a in-
tenção de incitar a violên-
cia.

Impeachment
Trump tem sido tam-

bém alvo de uma tentativa 
de impeachment dos de-
mocratas na Câmara dos 

Representantes. Ele deixa 
o poder no dia 20, quando 
Biden assume, mas um im-
peachment pode impedi-lo 
de ocupar de novo cargos 
públicos.

Em sua fala ontem à 
tarde, ele tentou soar mais 
conciliador em alguns mo-
mentos. “O momento ago-
ra é de nosso país se curar 
e de paz, calma e respeito 
pelas forças de segurança”, 
argumentou. “Acreditamos 
no império da lei, não da 
violência.

O presidente defendeu a 
estratégia de reforçar a bar-
reira na fronteira com México, 
dizendo que isso reduziu mui-
to a criminalidade nas áreas 
em que o muro foi erguido.

No evento dessa ter-
ça, Trump celebrava o fato 
de que seu governo havia 
construído 450 milhas (720 
quilômetros) de muro. O 
presidente acusou o próxi-
mo governo de ter a inten-
ção de derrubar a estrutu-
ra. “Os democratas querem 
retirar o muro da fronteira, 
espero que não façam isso”, 
comentou.

Trump ainda criticou 
o que considera “um ata-
que como nunca antes” à 
liberdade de expressão. 
Após a invasão ao Capitó-
lio por seus partidários, o 
atual presidente acabou 
banido de algumas redes 
sociais, como Twitter e 
Facebook.

A Justiça Federal ne-
gou o pedido de adiamen-
to do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e 
manteve a data das provas 
nos dias 17 e 24 de janeiro. 
O pedido havia sido feito 
pela Defensoria Pública da 
União (DPU) e o Ministério 
Público Federal (MPF). En-
tidades estudantis fazem 
pressão pela alteração na 
data das provas, que ocor-
rem em meio à segunda 
onda da pandemia no Bra-
sil. A DPU informou que 
vai recorrer da decisão.

Na decisão, a juí-
za Marisa Cucio, da 12ª 
Vara Cível Federal de São 
Paulo, afirmou entender 

que as medidas adotadas 
pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep), res-
ponsável pelo exame, “são 
adequadas para viabilizar 
a realização das provas 
nas datas previstas, sem 
deixar de confiar na res-
ponsabilidade do cuidado 
individual de cada parti-
cipante e nas autoridades 
sanitárias locais que de-
finirão a necessidade de 
restrição de circulação de 
pessoas, caso necessário”.

A juíza destaca ainda 
que há “informações sufi-
cientes” sobre as medidas 
de biossegurança para a 
realização da prova, como 
a obrigatoriedade do uso 
de máscara pelos candi-
datos e aplicadores, a pos-

sibilidade de reaplicação 
para inscritos com sinto-
mas da covid-19 e a orien-
tação para que candidatos 
que pertencem ao grupo 
de risco façam a prova em 
salas menores.

Na decisão, a juíza 
aponta que a pandemia 
tem efeitos diferentes no 
território nacional, po-
dendo ser mais ou menos 
grave em algumas cida-
des. “As peculiaridades re-
gionais ou municipais de-
vem ser analisadas caso a 
caso, cabendo a decisão às 
autoridades sanitárias lo-
cais, que podem e devem 
interferir na aplicação das 
provas do Enem se nessas 
localizações específicas 
sua realização implicar 
em um risco efetivo de 

aumento de casos da co-
vid-19”, escreveu.

Segundo a magistra-
da, caso o risco maior de 
contágio em determinado 
município justifique um 
“lockdown” que impeça 
a realização das provas 
“ficará o Inep obrigado 
à reaplicação do exame 
diante da situação es-
pecífica”. O estado do 
Amazonas e o município 
de Belo Horizonte, por 
exemplo, fecharam o co-
mércio nos últimos dias 
para reduzir a transmis-
são da covid-19 - nessas 
localidades, é alta a taxa 
de ocupação de leitos.

A decisão cita ainda 
a realização, nos últimos 
dias, dos vestibulares da 
Fuvest e da Universida-

de Estadual de Campinas 
(Unicamp), sem que hou-
vesse pedido de adiamen-
to por parte da Defensoria 
Pública ou das entidades 
estudantis. A reportagem 
acompanhou a aplicação 
das provas e registrou 
aglomerações nos portões 
de entrada e na saída dos 
estudantes.

Especialistas em Saú-
de ouvidos pelo Estadão 
disseram que a realização 
da prova neste momento 
pode agravar o quadro da 
pandemia no Brasil e ofe-
rece risco aos alunos.

Adiamento
Inicialmente marcado 

para novembro, o Enem 
foi adiado para janeiro por 
causa da pandemia. Na 

época, o Ministério da Edu-
cação (MEC) fez uma en-
quete com os estudantes, 
que indicaram preferência 
pelo adiamento para o mês 
de maio de 2021. Apesar 
dessa indicação, a prova 
foi marcada para janeiro 
sob o argumento de não 
atrasar o calendário das 
universidades.

Ontem, o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, 
disse que uma “minoria 
barulhenta” quer um novo 
adiamento do exame. A de-
claração ocorreu no dia se-
guinte à morte do general 
da reserva Carlos Roberto 
Pinto de Souza, chefe da 
diretoria do Inep e respon-
sável pela elaboração do 
Enem. “Não vamos adiar o 
Enem”, disse o ministro.

Justiça nega pedido para adiar o Enem

Visita a Wuhan

OMS deve investigar  
origens do coronaví-
Agência Estado

Especialistas da Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) visitarão a cidade de 
Wuhan, onde o coronavírus 
foi detectado pela primei-
ra vez no final de 2019, no 
início de sua investigação 
sobre as origens da pande-
mia, disse a China ontem. O 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores, Zhao 
Lijian, disse que os especia-
listas chegarão a Wuhan na 
quinta-feira (14). Outros de-
talhes de sua programação 
não foram anunciados e a 
Comissão Nacional de Saúde 
do governo central não ofe-
receu mais informações.

A visita era espera-
da há meses. O chefe da 
OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, expressou 
frustração na semana 
passada porque os arran-
jos estavam demorando 
para serem finalizados. 
Tedros disse que os cien-
tistas, vindos de várias 
nações, se concentrarão 
em como o coronavírus 
atingiu as pessoas pela 
primeira vez. 

A China rejeitou os 
pedidos de uma investi-
gação independente en-
quanto controla estrita-
mente todas as pesquisas 
sobre as origens do coro-
navírus,

Júlia Marques
Agência Estado

Pedro Caramuru e
Nicholas Shore
Agência Estado

Júlia Marques
Agência Estado
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Alvinegro precisa vencer o Boca Juniors, hoje, na Vila Belmiro. No jogo de ida houve empate sem gols em Buenos Aires

O Santos decide contra 
o Boca Juniors nesta quarta-
feira, às 19h15,  a vaga na fi-
nal da Taça Libertadores, no 
Estádio da Vila Belmiro. Na 
partida de ida, disputada na 
semana passada no Estádio 
de La Bombonera houve em-
pate sem gols. Um novo em-
pate, mas com gols beneficia 
o time argentino. Outro 0 a 0 
leva a decisão para os pênal-
tis. Ao Santos somente a vitó-
ria no tempo regulamentar o 
classifica para a final no pró-
ximo dia 30, no Maracanã. A 
última vez que o time santis-
ta conquistou a Libertadores 
foi em 2011 ao superar o Pe-
narol, do Uruguai.

Pela primeira vez na 
história, as equipes se en-

frentarão na competição sem 
ser na decisão. Finalistas em 
1963 e 2003, cada clube tem 
um título diante o outro. Con-
tudo, no geral, o retrospecto 
dos confrontos é favorável ao 
Alvinegro Praiano. 

De acordo com o acervo 
do Santos FC, são 12 jogos 
entre Peixe e Boca, com seis 
vitórias santistas, quatro do 
time argentino e dois empa-
tes. Os confrontos foram vá-
lidos, além da Libertadores, 
pelo Torneio Internacional 
da Federação Paulista de Fu-
tebol, Pentagonal de Buenos 
Aires e partidas amistosas. 

O primeiro confronto 
entre as duas equipes, no 
entanto, aconteceu na Vila 
Belmiro, local do jogo de 

hoje. No dia 19 de março de 
1956, Pagão, Pepe e Vascon-
celos marcaram os três gols 
santistas, na vitória por 3 a 2 
contra os argentinos, na casa 
santista, em jogo válido pelo 
Torneio Internacional orga-
nizado pela Federação Pau-
lista de Futebol.

Em entrevista ao site 
oficial do clube, Cuca elogiou 
o espírito do Santos na briga 
pelo quarto título da Liberta-
dores e descartou mudar seu 
estilo de jogo para passar 
pelo Boca Juniors. Com o em-
pate em 0 a 0 na Bombonera, 
a equipe precisa vencer na 
Vila Belmiro.

“A gente tem tido um 
espírito decisivo na maioria 
dos jogos da Libertadores. 

Até no jogo contra a LDU, que 
perdemos, nós jogamos bem. 
Foi um dia em que a bola não 
entrou. Nós temos a nossa 
maneira de jogar, não vamos 
fugir dela. Estamos em um 
estágio até melhor, porque 
temos amadurecido dentro 
da competição, o que é muito 
importante também para se-
guir adiante”, disse Cuca.

Sem novos desfalques, 
o técnico Cuca só não con-
tará com o goleiro John e o 
zagueiro Wagner Leonardo 
diante do Boca Juniors. O 
Santos deve entrar em cam-
po com: João Paulo, Pará, 
Lucas Veríssimo, Luan Peres 
e Felipe Jonatan; Alison, Die-
go Pituca e Soteldo; Marinho, 
Kaio Jorge e Lucas Braga.

Santos pode disputar final da 
Libertadores após nove anos

O futebol paraibano caminha para mais um ano 
de dificuldades, depois de um 2020 desastroso. A tão 
famosa “luz no fim do túnel” não se consegue enxergar 
e os dirigentes estão batendo cabeças em busca de um 
norte na tentativa de torná-lo viável, ainda sem a pre-
sença dos torcedores nos estádios porque a pandemia 
não dá trégua. Ao contrário, segue ceifando vidas e im-
pondo mais restrições, afugentando patrocinadores, 
obrigando os clubes a buscar alternativas diferentes 
no mercado em busca da sobrevivência.

Os maiores clubes vêm perdendo bastante arre-
cadação e ainda se valem das gordas cotas de torneios 
importantes como os campeonatos brasileiros das sé-
ries A e B, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana 
e Copa do Nordeste. Quem está fora desses torneios 
não tem luz nenhuma para enxergar e notadamente é 
a grande maioria em nosso país. 

Os efeitos da pandemia são devastadores e o fu-
tebol, o esporte mais popular e que alcança todas as 
camadas, é o que mais sofre. Como disputar uma com-
petição sem um patrocinador para a montagem do 
elenco? As quedas de arrecadação no sócio-torcedor 
são naturais, afinal  ele não pode ver seu time nos es-
tádios e está bastante desmotivado diante desse cená-
rio. Por aqui, na nossa terrinha, não é diferente.

Estamos entrando na segunda quinzena de janei-
ro e nada concreto de nosso campeonato, seriamente 
ameaçado diante das dificuldades de ordem financei-
ra enfrentadas pelos clubes. Quando não existia pan-
demia a sofrência já era grande e dificilmente receita 
e despesa se abraçavam no final da temporada. Agora 
é que estão bem distantes.  Apesar do quadro caótico 
não se pode simplesmente “jogar a toalha” e sim es-
perar que a entidade, junto com os clubes, busquem a 
saída. Enquanto houver vida...

Onde está a luz
no fim do túnel?

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O prefeito Cícero Lucena, ao lado do se-
cretário de Esportes, Kaio Márcio, e ainda 
do presidente da Câmara Municipal de 
João Pessoa, o vereador Dinho, visitou o 
Estádio Leonardo da Silveira, observando 
de perto os tantos problemas do equipa-
mento esportivo. Ele destacou a impor-
tância do esporte na vida e na saúde do 
cidadão, tendo como vetor principal a 
criação de novos talentos. Cícero ressal-
tou que todas as modalidades esportivas 
terão um olhar especial na sua gestão e 
admitiu que o campo da Graça precisa 
passar por ações de melhoria, deixando 
a cargo do secretário Kaio Márcio o pla-
no de trabalho para recuperar os equipa-
mentos esportivos do município.

Estádio da Graça

Belo Ibope
O Botafogo vem cres-
cendo no ranking digital 
dos clubes brasileiros. 
De acordo com o Ibope 
Repucom, o Belo ga-
nhou posições, reflexo 
direto do trabalho do 
setor de comunicação. 
O time da capital apa-
rece na 48a posição. O 
líder é o Flamengo 

Sem reunião
A reunião que ocorre-
ria, ontem, para definir 
o Campeonato Estadual  
desta temporada aca-
bou não acontecendo. 
Vários clubes e até diri-
gente da entidade ha-
viam confirmado, mas 
a Federação desmentiu 
a convocação. Ruído de 
comunicação?

O líder São Paulo perdeu dois jogos seguidos 
para o Bragantino e Santos e só quem aproveitou, 
dos times no G4, foi o Internacional que está a três 
pontos - 56 a 53 - já que Flamengo e Atlético Minei-
ro tropeçaram. Se o Tricolor seguir em queda, mais 
candidatos podem aparecer na busca pelo título, 
uma vez que Palmeiras e Grêmio entraram na briga 
também. A decepção segue sendo o Flamengo.

Brasileirão

Na Bombonera, o Santos conseguiu segurar o ímpeto do Boca Juniors e hoje tem a grande chance de ganhar e se garantir na final da Taça Libertadores

Foto: Ivan Sartori/Santos

Basquete Unifacisa

Equipe paraibana fica de fora dos
playoffs e aguarda segundo turno

Apenas uma vitória se-
parou o Basquete Unifacisa da 
Copa Super 8 ao término do 
primeiro turno do Novo Bas-
quete Brasil (NBB) na tempo-
rada 2020/2021 - a competição 
reúne as oito melhores equipes 
da primeira fase da Liga Nacio-
nal e é o segundo torneio mais 
importante do basquete na-
cional. Com uma campanha de 
sete vitórias e oito derrotas na 
primeira metade da Liga Nacio-
nal, a equipe está hoje na déci-
ma colocação na tabela e agora 
terá uma pausa de 12 dias até 
o retorno do NBB, onde espera 
corrigir os rumos e retornar 
firme na briga pelas primeiras 
colocações e a vaga aos playoffs 
- hoje a equipe avançaria para 
o mata-mata da disputa, mas 
entre os últimos quatro clas-
sificados. 

Nesse sentido, a vitória na 
última segunda diante do Pau-
listano-SP - equipe que está na 
quinta colocação - fecha esse 
primeiro capítulo da tempo-
rada com uma perspectiva 
positiva para o complemento 
da disputa. Na temporada an-
terior, cancelada justamente 

na fase de playoffs por conta da 
pandemia da covid-19, o Bas-
quete Unifacisa encerrou sua 
participação no grupo das oito 
primeiras equipes e, com isso, 
havia garantido vantagens na 
primeira rodada do mata-mata 
da Liga. Para essa temporada 
com um elenco novo e que con-
ta com nomes de peso como os 
alas Betinho, Nehemias Mo-
rillo e Felipe Vezaro, os pivôs 
Alexandre Paranhos e Leozão 
e os armadores Fabián Sahdi e 
Arthur Pecos, além da perma-
nência de nomes importantes 
como o armador Nath Barnes, 
assim como o pivô João Vitor, a 
expectativa em termos de ren-
dimento e resultados por parte 
da direção do time e da torcida 
era alta.

No entanto, um começo 
negativo no NBB com quatro 
derrotas em cinco jogos fez a 
equipe trocar de técnico, saindo 
Felipe Santana para a chegada 
de César Guidetti - técnico expe-
riente com passagens pelas Se-
leções brasileiras de base, além 
da principal tanto no mascu-
lino quanto no feminino. Com 
a chegada do novo treinador 
houve um impacto imediato e 
a equipe inverteu o retrospec-
to vencendo quatro jogos em 

cinco disputados. No entanto, 
após o começo renovador, o 
time voltou a apresentar muitas 
oscilações em seu rendimento 
alternando entre vitórias his-
tóricas como a obtida diante 
do Franca-SP - equipe de maior 
tradição no basquete nacional - 
e derrotas como a sofrida para o 
Pinheiros-SP - clube tradicional, 
mas que ocupa a parte de baixo 
na tabela da competição.

E foi justamente por conta 
desse rendimento oscilante da 
equipe ao longo do primeiro 
turno que o gerente de Bas-
quete da Unifacisa, Eduardo 
Schafer acredita que a equipe 
não conseguiu garantir a classi-
ficação, pois segundo ele, mes-
mo com o começo negativo até 
a chegada de César Guidetti, o 
time poderia ter garantido a 
classificação para a Copa Su-
per 8 caso tivesse conquistado 
vitórias contra equipes como o 
próprio Pinheiros e o Mogi-SP.

“Nosso planejamento era 
para estarmos nesse momento 
entre a quinta e a sexta coloca-
ção, no entanto sofremos entre 
três e quatro derrotas em par-
tidas onde nosso rendimento 
esteve muito abaixo do espe-
rado. O fato é que o time ainda 
não assimilou por completo a 

proposta de jogo do César Gui-
detti e alguns dos nossos atle-
tas, como é o caso do Betinho, 
que foi nosso melhor jogador 
na grande vitória sobre o Pau-
listano-SP,  só estão entrando no 
melhor ritmo agora. Evidente-
mente, para o nosso projeto, a 
classificação para a Copa Super 
8 era importante, porém, ago-
ra teremos uma pausa de 12 
dias para que a equipe possa 
treinar e o treinador realizar 
esses ajustes para que possa-
mos voltar no nosso melhor e 
brigar pelas primeiras posições 
na Liga”, explicou Schafer.

Quem corrobora com a 
perspectiva de que a partir da 
pausa dos próximos 12 dias en-
tre a vitória contra o Paulistano 
e o compromisso contra o Cam-
po Mourão-SP, no próximo dia 
26 - partida que abre o segundo 
turno para o time paraibano, foi 
o ala Betinho, um dos principais 
nomes da equipe e que defende 
que o time tem potencial para 
fazer muito mais dentro da Liga 
nessa temporada.

“Agora vamos aprovei-
tar esses 12 dias que teremos 
entre um turno e outro para 
treinar muito e voltar mais 
fortes para esse segundo tur-
no,” comentou o ala Betinho.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Técnico não revela os nomes dos contratados, mas espera tornar a equipe bem competitiva na temporada

Marcelo Vilar,  novo 
técnico do Botafogo, já 
marcou para a próxima se-
gunda-feira a sua chegada 
a João Pessoa. Ele desem-
barcará na capital parai-
bana já acompanhado de 
alguns jogadores que fa-
rão parte do elenco para 
a temporada 2021. Os no-
mes desses atletas estão 
sendo mantidos em sigilo 
pela diretoria e pelo pró-
prio treinador.

“Nós não vamos falar 
em nomes neste momento, 
mas estamos contratando 
bons atletas e o elenco do 
Botafogo não terá grandes 
nomes, como nos últimos 
anos, por conta da situação 
financeira que o clube se 
encontra, mas terá atletas 
de muita qualidade. É sem-
pre um risco diminuir in-
vestimento, mas é possível 
sim não deixar cair a qua-
lidade da equipe, que tem 
crescido muito nos últimos 
anos”, disse o treinador.

Indagado sobre o Mar-
celo Vilar que a torcida bo-
tafoguense pode esperar, o 
treinador disse que a expe-
riência dele atualmente é 
muito maior. 

“O ser humano vai 
aprendendo com o dia a 
dia e se reciclando para 
melhorar, e eu não sou di-
ferente. Tenho procurado 
aprender a cada dia para 
me tornar um ser huma-
no e um profissional me-
lhor. Estou muito motivado 

nesta minha volta e tenho 
certeza que com o apoio 
da grande torcida botafo-
guenses, vamos buscar tí-
tulos. O Belo é um clube 
grande e quem assume o 
comando técnico deste 
time sabe que o objetivo 
é sempre ganhar títulos”, 
afirmou Vilar.

Na entrevista de Vi-
lar à Rádio Tabajara ficou 
claro que o elenco será 
formado, a princípio, para 
disputar o título paraibano 
e fazer uma boa campanha 
na Copa do Nordeste. Po-
rém, para as disputas da 
Série C, virão novos joga-
dores para tornar a equipe 
ainda mais forte e poder 
disputar uma vaga para a 
Série B de 2022.

“ N o s s o  p e n s a m e n -
to e da diretoria é formar 
um time de acordo com a 
competição e os objetivos 
do clube. O elenco deverá 
ter algumas contratações 
pontuais para o segundo 
semestre. Neste período, 
o mercado é muito gran-
de, com várias opções, 
porque muitos clubes não 
têm o calendário cheio e 
dispensam os atletas. Nós 
estamos trabalhando em 
conjunto com a diretoria. 
Eu sugiro atletas e depois 
avaliamos qual contratar”, 
acrescentou.

Marcelo concluiu a en-
trevista dada à Rádio Taba-
jara dizendo que o planeja-
mento para a temporada já 
começou, mas os aspectos 
mais importantes serão 
discutidos a partir da pró-
xima segunda-feira, após 
as reuniões que terá com a 
diretoria, na Maravilha do 
Contorno. O clube aguar-
da uma decisão de quando 
começará o Campeonato 
Paraibano, enquanto que 
a Copa do Nordeste já está 
definido que a estreia será 
no dia 27 ou 28 do próxi-
mo mês. O adversário ain-
da não se sabe, porque a 
CBF não concluiu a tabela 
definitiva.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Vilar diz que chega ao dia 18
com jogadores do novo elenco

Sport pede seus jogos sem uso do VAR

Japonês segue jogando aos 53 anos

Ederson Araújo
no Campinense 

Jogos Olímpicos de Tóquio ainda podem não acontecer

A 29ª rodada do Brasileirão foi mais 
uma a ficar marcada por confusões 
e falta de clareza em relação ao uso 
do VAR. No duelo entre Sport Recife 
e Palmeiras, vencido pelos alviverdes 
por 1 a 0 dentro da Ilha do Retiro, os 
pernambucanos reclamam de um lan-
ce que gerou grande polêmica na reta 
final do encontro, quando uma bola 
afastada pela zaga palmeirense foi, 
ainda dentro da área, de encontro com 

a mão do também alviverde Rony. O 
juiz Dyorgines Jose Padovani de Andra-
de marcou a máxima penalidade, mas 
depois mudou de ideia – revoltando os 
rubro-negros. Nessa segunda-feira (11) 
o clube pernambucano emitiu um duro 
ofício, protocolado CBF, no qual pede a 
retirada do VAR em seus jogos e ainda 
diz que vai buscar a anulação da parti-
da contra o Palmeiras. A mensagem foi 
publicada no site do clube.

Aos 53 anos, Kazuyoshi Miura, arti-
lheiro mais velho, renovou novamente 
seu contrato com o Yokohama FC, 
do Japão, e vai disputar mais uma 
temporada de J-League. O atacante, 
em 1986, começou sua carreira pro-
fissional jogando pelo Santos.  Kazu 
Miura assinou mais um contrato com 
o Yokohama, se comprometendo com 
sua 17ª temporada no time e a 36ª 
na carreira. O atacante, que comple-

ta 54 anos no dia 26 de fevereiro, já 
vai começar a temporada com a nova 
idade. Por conta da idade, Kazu está 
frequentemente quebrando recordes 
locais e internacionais do futebol. Em 
setembro de 2020, contra o Kawasaki 
Frontale, aos 53 anos e 210 dias, se 
tornou o jogador mais velho a disputar 
um jogo na primeira divisão japone-
sa. Na mesma temporada, ele ainda 
atuou em mais três jogos.

O Campinense Clube anunciou, ontem, 
a contratação de Ederson Araújo como 
novo técnico para a temporada 2021. 
Ederson tem 38 anos, é natural de São 
Paulo-SP e vem de bons trabalhos no 
comando técnico do Atlético de Cajazei-
ras-PB nas últimas temporadas. Eder-
son Araújo também tem passagens 
por EC São Bernardo-SP e Atibaia-SP. 
O jovem treinador chega com muita 
energia para comandar a Raposa nas 
competições que o clube terá pela 
frente em 2021. Assim que fechou 
com a diretoria do rubro-negro, o téc-
nico falou pelas redes sociais sobre o 
desafio e pediu o apoio dos torcedores 
para que o Campinense consiga atingir 
os seus objetivos na temporada. Na 
próxima semana estará em Campi-
na Grande para iniciar o trabalho já 
visando as disputas do Campeonato 
Estadual. Ele projeta montar um time 
competitivo e já está conversando com 
a diretoria sobre as contratações.

Toshiro Muto, diretor-geral do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, aumentou, ontem, os rumores de que a Olimpíada 
possa não ter público nas competições ou mesmo ser adiada mais uma vez."Acho que teremos que tomar uma decisão muito difícil 
por volta de fevereiro a março", disse o dirigente em uma entrevista online apresentada pela agência de notícias Kyodo. A preocupação 
dos organizadores japoneses dos Jogos Olímpicos é por causa do aumento de casos de coronavírus no país e a divulgação de uma 
pesquisa do desejo de 80% da população local de que a competição fosse adiada ou até mesmo cancelada. No entanto, Muto negou 
que uma reunião já esteja marcada e afirmou ser "absolutamente impossível" adiar os Jogos novamente

Curtas
Foto: Divulgação/Comitê Olímpico

 O elenco deverá ter 
algumas contratações 

pontuais para o segundo 
semestre. Neste período, 

o mercado é muito 
grande, com várias 

opções devido à falta de 
calendário de clubes 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Presidente do Botafogo não crê no retorno de
público na primeira fase da Copa do Nordeste

O presidente do Botafogo, Ale-
xandre Cavalcanti, disse, ontem, 
que foi informado que o clássico 
tradicão, com o Treze, deverá ser 
realizado nas primeiras rodadas da 
Copa do Nordeste. Segundo ele, a 
antecipação desse jogo é uma inicia-
tiva da Liga Nordeste para diminuir 
os custos e por isso todos os clássicos 
estaduais deverão ser disputados 
logo no início da competição.

“É uma forma de se evitar des-
pesas com viagens e hotéis e tam-
bém uma forma de movimentar 
mais a competição em cada estado. 
Um jogo como esse, ou como qual-
quer outro clássico estadual, mexe 
com o torcedor, motiva os patroci-
nadores e acaba sendo uma festa, 
apesar de no momento não termos 
torcida ainda nos estádios, mas a 
audiência nas tvs aumentam”, disse 
o dirigente.

Por falar em público nos está-
dios, Alexandre não acredita que 
isso será possível na primeira fase 

da Copa do Nordeste. “Pelo o que 
falam aí, a vacinação contra a co-
vid19 só deverá começar no final 
de fevereiro e vai levar um longo 
tempo para imunizar boa parte da 
população. No momento, o número 
de doentes e mortos está em cres-
cimento”, argumentou o presidente 
do Belo.

O dirigente falou também sobre 
as contratações. Segundo ele, vários 
jogadores já assinaram um pré-con-
trato com o Botafogo, mas ainda 

falta o contrato final. “Nós não po-
demos divulgar quem seriam esses 
jogadores, porque acontece muito 
de um atleta fechar um pré-contrato 
com um clube, aparece outro fazen-
do uma proposta melhor e ele res-
cinde o pré-contrato e assina com o 
outro clube. Então, temos que evitar 
perder um desses atletas já pratica-
mente certos”, disse, garantindo que 
muito em breve os primeiros nomes 
serão anunciados, tão logo assinem 
os contratos definitivos.

Foto: Josemarphotopress

O clássico Botafogo x Treze será uma das atrações da primeira fase da Copa do Nordeste 2021

Foto: Divulgação/Botafogo

Vilar diz que o pensamento é 
formar um time de acordo com a 
competição e os objetivos do clube 
na temporada de 2021



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
15 de Novembro, 153 - Centro (anexo do Hospital Municipal) - Alagoa Grande - PB, às 08:30 horas 
do dia 26 de Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. 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 012/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3273–2267. E-mail: saude_alg@hotmail.
com. Edital: www.alagoagrande.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Grande - PB, 11 de Janeiro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

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 
carnes, frango e peixe, destinados ao Hospital Municipal, Merenda Escolar, Creche Municipal e 
demais setores da Administração Municipal. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 27 de 
Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 27 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, 12 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

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 
Materiais de Limpezas e Higiênicos, que tem como objetivo atender as necessidades do Hospital 
Municipal e as secretarias deste Município. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 27 de 
Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 27 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, 12 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da sua Pregoeirae Equipe de Apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00001/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de combustíveis, para abastecimento de veículos em transito, cuja abertura será no 
dia 26.01.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-
1180,  pelo email pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 11 de Janeiro de 2021.
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 10:00 horas do dia 26 de Janeiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005.. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.
com. Edital: https://www.barradesaomiguel.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 12 de Janeiro de 2021
ANTONIO AELSON CANEJO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 22 de 
Janeiro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 
00003/2021, que objetiva: Aquisição de medicamentos diversos da tabela da ABC Farma de A a Z 
dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados ao atendimento das unidades de saúde e 
demanda judicial, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo. 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, 12 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 02 (dois) veículos tipo: 
caminhão com carroceria aberta, para execução dos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar, 
da sede do município para o aterro sanitário localizado na cidade de João Pessoa, junto a Secretaria 
de Infra–Estrutura 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 12 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 25 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos 
diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados 
ao atendimento das unidades de saúde, conforme especificações e quantidades estabelecidas 
abaixo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Infor-
mações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/portal-da-transparencia; https://tramita.
tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 12 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 
execução dos serviços de pavimentação nas ruas: Rua Maria Rosa Padilha, Rua Valdirene Lima 
de Moraes, Rua Geraldo Vieira de Melo, Rua Pedro Nascimento, Rua Alfredo Fernandes Brito e 
Drenagem Profunda na Rua: Alfredo Fernandes Brito, todas localizada neste município, conforme 
Termo de Referência e Contrato n. 1059618–70/2018 – Ministério das Cidades. LICITANTES 
HABILITADOS: A S CONSTRUCOES EIRELI; CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA; MON-
TBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
21/01/2021, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 12 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVOA TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2020
PARTES PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA BERCON ENGENHARIA 

EIRELI-EPP.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPÍPEDOS EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE CUBATI.FUN-
DAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, e alterações.
PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação passará a vigorar a partir de 21/01/2021 
ficando prorrogado até 19/07/2021 prazo de EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDOS EM RUAS NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE CUBATI– que 
inicialmente eram 180 (Cento e Oitenta) dias, conforme Clausula Sétima, do Contrato Nº 00018/2020, 
referente á Tomada de Preço Nº 00002/2020, Homologada em 24 de Julho de 2020, Art. 57 da lei 
8.666/93, alterações Art. 65 I , Lei nº 8.666/93 e alterações, e este termo aditivo. Signatários: JOSÉ 
RIBEIRO DE OLIVEIRA E BERCON ENGENHARIA EIRELI - EPP – Cubati/PB,18 de Janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DOPRIMEIROADITIVO DE PRAZO E VALORAO CONTRATO Nº064/2020

Dispensa de Licitação Por Outros Motivos Nº 015/2020. Contratante:Prefeitura Municipal 
de Coremas/PB.Contratada:Francisco Marculino da Silva-EPP (Mt Manutenções), CNPJ nº 
26.931.0370001-27.Considerandoo 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 30/03/2020 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 o valor total contratado fica aditivado o 
valor de R$ 52.291,20 (Cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e vinte centavos) para 
o período de até 30/06/2021.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) eOSr. 
Francisco Marculino da Silva(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº102/2020

Dispensa de Licitação por valorNº020/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Maria Solones Paulino Cardoso Oliveira-ME, CNPJ: 07.308.651/0001-92.Conside-
rando o serviço objeto da avença, ora aditado, fica acrescido até 30/06/2021, o presente contrato 
para utilização do saldo contratual, fundamentado na cláusula setima. Considerandoa necessida-
de de continuação dos serviços prestados pela contratada a vigência passará de 14/07/2020 a 
31/12/2020, para a nova vigência de 31/12/2020 a 30/06/2021, e ainda e por se tratar de fornecimento/
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. Maria Solonês Paulino Cardoso 
Oliveira(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALORAO CONTRATO Nº107/2020

Dispensa de Licitação por valorNº023/2020. Contratante: Prefeitura Municipal de Core-
mas/PB.Contratada:FTF Locação de Equipamentos e Transporte de Cargas Ltda, CNPJ: 
02.066.275/0001-53.Considerando o serviço objeto da avença, ora aditado, fica acrescido até 
30/06/2021, o presente contrato, fundamentado na cláusula setima. Considerandoa necessidade de 
continuação dos serviços prestados pela contratada a vigência passará de 24/07/2020 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 dos serviços contratados 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) quantitativos contratados. Considerando 
o valor total contratado fica aditivado o valor de R$ 12.400,00 (Dozemil e quatrocentos reais) que 
corresponde ao percentual de 25% (Vinte e cinco por cento).Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: Francisca 
das C. A. de OliveiraeoSr. Franscinaldo Tomaz Formiga(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 E VALORAO CONTRATO Nº301/2019

Pregão Presencial Nº021/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Francisco Aucivan de Moura (Moura Refrigerações), CNPJ: 09.687.370/0001-13.
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 09/12/2019 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) quantitativos contratados. Considerando o valor total contratado fica aditivado o 
valor de R$ 23.160,00 (Vinte e três mil, cento e sessenta reais) que corresponde ao percentual de 
25% (Vinte e cinco).Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modifi-
cadas pelo presente termo aditivo.Partes: Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) eoSr. Francisco 
Aucivan de Moura (Pela contratada).

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

Prefeita.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº303/2019

Pregão Presencial Nº022/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Lucrenato Ramalho Leite Junior Eireli, CNPJ: 26.916.688/0001-48.Considerandoo 
serviço objeto da avença, ora aditado, fica alterada a vigencia dilatada até 30/06/2021 do presente 
contrato, fundamentado na cláusula setima. Considerandoa necessidade de continuação do 
fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela 
contratada a vigência passará de 09/12/2019 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 da continuação do fornecimento fica 
aditivado o valor total de R$ 116.168,87 ao valor total contratado (Coresponde ao percentual de 
até 25%); 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 (Prefeita) e o Sr. Lucrenato Ramalho Leite Junior(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº151/2018

Pregão PresencialNº004/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Cavalcanti 
Auto Pecas Ltda, CNPJ: 11.897.295/0001-67.Considerando a necessidade de continuação do 
fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela 
contratada a vigência passará de 18/06/2020 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.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) quantitativos contratados. Considerando o valor total contratado fica aditivado o 
valor de R$ 55.450,00 (Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) que corresponde 
ao percentual de 25% (Vinte e cinco). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) ea Sra. Narcisa M. F. 
Cavalcanti(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 Nº 162/2018

Pregão Presencial Nº 009/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Rita 
Andrade de Sousa, CNPJ: 03.185.120/0001-07. Considerando a necessidade de continuação 
do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual, a vigência passará 
de 22/06/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência de 31/12/2020 a 30/06/2021, desta forma fica 
justificada a prorrogação da vigência. Contudo ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes contratantes:Francisca das C. A. 
de Oliveira (Prefeita) e o Sr.  Ivan Amâncio de Sousa, CPF nº 237.320.914-49 (Pela contratada). 

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0091/2020-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI.
Objeto: Prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo previsto na cláusula sétima do contrato nº 

0091/2020-CPL, contado a partir do dia 12.01.2021 até o dia 11.04.2021.
Tomada de Preços  nº: 0007/2020
Data da Assinatura do aditivo: 30 de Dezembro de 2020.

LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, por meio do site www.gov.br/compras, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Com-
bustíveis para abastecimento da Frota Veicular, durante o exercício de 2021. Abertura da sessão 
publica: 13:00 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 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) 3635–1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@gmail.com. 
Edital: www.damiao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras. 

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

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h20min, do dia 26 de janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas 
de Carnes e Peixe diversas para atendimento de diversos setores da Administração / complemen-
tação da Merenda Escolar e outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Site: www.guarabira.pb.gov.br  Telefone: 
(083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 12 de janeiro de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº304/2019

Pregão Presencial Nº022/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Neusa Garrido Andrade, CNPJ: 10.765.568/0001-57.Considerandoo serviço obje-
to da avença, ora aditado, fica alterada a vigencia dilatada até 30/06/2021 do presente contrato, 
fundamentado na cláusula setima. Considerandoa necessidade de continuação do fornecimento 
dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela contratada a 
vigência passará de 09/12/2019 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 da continuação do fornecimento fica aditivado o valor total 
de R$ 43.857,36 (Quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, trinta e seis centavos), 
ao valor total contratado (Corresponde ao percentual de até 25%); 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 munici-
palidade. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo 
presente termo aditivo.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e a Sra. Neusa Garrido 
Andrade(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº305/2019

Pregão Presencial Nº022/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:Rivaldo Roberto dos Santos-ME, CNPJ: 28.184.191/0001-08. Considerandoo serviço 
objeto da avença, ora aditado, fica alterada a vigencia dilatada até 30/06/2021 do presente contrato, 
fundamentado na cláusula setima. Considerandoa necessidade de continuação do fornecimento 
dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela contratada a 
vigência passará de 09/12/2019 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 da continuação do fornecimento fica aditivado o valor total 
de R$ 86.034,55 (Oitenta e seis mil, trinta e quatro reais, cinquenta e cinco centavos), ao valor total 
contratado (Coresponde ao percentual de até 25%); 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 (Prefeita) e o Sr. Rivaldo Roberto dos Santos(Pela 
contratada).

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 10:30 horas do dia 22 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Material de Limpeza 
e diversos para todas as secretárias do município, Secretaria de Educação, esporte e turismo, Fundo 
Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e diversas 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00001/2021, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de combus-
tíveis, para todas as secretarias, cuja abertura será no dia 25.01.2021, às 08:30 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail 
cplibiara@hotmail.com. Aquisição pelos sites: www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara-PB, 12 de Janeiro de 2021.
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00002/2021, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de combus-
tíveis, para todas as secretarias, cuja abertura será no dia 25.01.2021, às 10:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. 
O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail 
cplibiara@hotmail.com. Aquisição pelos sites: www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara-PB, 12 de Janeiro de 2021.
 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00003/2021, do tipo menor preço por item, objetivando aquisição de medicamentos 
de farmácia de acordo com a revista ABCFARMA, destinada a Secretaria de Saúde do município, 
cuja abertura será no dia 25/01/2021, às 11:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz,  26, Centro – Ibiara - PB. O edital e demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail cplibiara@hotmail.com. Aquisição 
pelos sites: www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara-PB, 12 de Janeiro de 2020.
 Pregoeiro 

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, a Licença Prévia 
N° 006/2021 para CONSTRUÇÃO DA PRAÇA LANDOALDO FALCÃO DE SOUZA, no bairro dos 
bancários, em 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, a Licença Prévia 
N° 005/2021 para CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COOPERAÇÃO DA CIDADE, no bairro de 
Água fria, em João Pessoa - PB. 

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MAIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
– ME, CNPJ/MF: 37.090.910/0001-12, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais)e o Valor Global Estipulado deR$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com o objeto a 
Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para o atendimento no programa 
Melhor em Casa, referente a chamada pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 12 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito
 

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa AMANDA ALINE VENTURA DO 
NASCIMENTO EIRELLI - ME - CNPJ nº 37.867.409/0001-10, com o valor mensal de R$ 3.450,00 
(três mil e quatrocentos e cinquenta reais), e Valor Global R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e qua-
trocentos reais), com objeto aContratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia 
para atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
referente a chamada pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 12 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCI-
MENTO EIRELI - ME - CNPJ nº 39.523.056/0001-66, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 23.000,16 
(vinte e três mil e dezesseis centavos)e o Valor Global Estipulado de R$ 276.001,92 (duzentos e 
setenta e seis mil, um real e noventa e dois centavos), com o objeto a Contratação para prestação 
de serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, 
PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município de 
Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó – PB, em 12 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00004/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa RAFAEL LOPES AVELINO - ME 
- CNPJ nº 33.611.133/0001-53, com o valor mensal de R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e 
cinquenta reais), e Valor Global R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais), com 
objeto aContratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia para atendimento 
no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), referente a 
chamada pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 12 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00005/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JOSE LINDOMAR DE ARAUJO 
JUNIOR - ME - CNPJ nº 39.933.252/0001-09, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 7.500,24 
(sete mil, quinhentos reais e vinte e quatro centavos)e o Valor Global Estipulado de R$ 90.002,88 
(noventa mil, dois reais e oitenta e oito centavos), com o objeto a Contratação para prestação de 
serviços especializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em consultas, 
PLANTONISTAS/URGENTISTAS para o SAMU/UPA, atendendo as necessidades do Município 
de Piancó-PB, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó – PB, em 12 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00002/2021, em favor do fornecedor: JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO, 
CPF: 033.541.228-97 tendo como objeto:Locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Costa 
Ferreira, s/n, Bairro: Alto Belo Horizonte, CEP: 58765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado 
ao funcionamento do Conselho Tutelar deste município, com valor mensal deR$VALOR MENSAL: 
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) e com o valor global de R$VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 
(nove mil reais), em consequência fica a mesma convocada a assinar o termo contratual, conforme 
art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, 12 deJaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00002/2021

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:JOSÉ GONÇALVES SOBRINHO, CPF: 033.541.228-97
OBJETIVO:Locação de um imóvel localizado a Rua Manoel Costa Ferreira, s/n, Bairro: Alto 

Belo Horizonte, CEP: 58765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do 
Conselho Tutelar deste município.

VALOR MENSAL: R$ R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$9.000,00 (nove mil reais)

Piancó-PB, 12 deJaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de Gê-
neros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, PETI, 
creche, CRAS e demais secretarias e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social de São 
José de Espinharas/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 hs/min do dia 
27/01/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 hs/min do dia 27/01/2021. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - 
São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 12 de Janeiro de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

UNIÃO  A
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Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:00 horas do dia 27 de 
Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação de 
serviços em assessoria contábil especializada nas áreas; pessoal, previdenciária, RAIS e DIRF, para 
a Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 12 de Janeiro de 2021
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustíveis (Gasolina 
Comum, Diesel S-500 Comum, Diesel S10 e Etanol), para o abastecimento da frota do Município de 
São Bentinho/PB. Recursos Próprios do Município. Data e local, as 10:30 horas do dia 25/01/2021, 
na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho – PB, 
anexo a sede da Prefeitura. saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 12 de janeiro de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos, S/N - Centro - São Bentinho - PB, às 09:00 horas do dia 26 de Janei-
ro de 2021, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de combustíveis (gasolina comum e óleo diesel 
s10), destinado ao abastecimento dos veículos do município de São Bentinho e do Fundo Municipal 
de Saúde que viajam para as cidades de João Pessoa/PB, Campina Grande e adjacências, sejam 
próprios, locados ou a disposição do município de São Bentinho/PB. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 83 9. 9877–9500. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Bentinho - PB, 12 de Janeiro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2020, que objetiva: objetiva: Locação 
de veículo tipo VAN, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde – Solânea/PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 4 RODAS LOCADORA LTDA 
ME - R$ 102.000,00.

Solânea - PB, 04 de Janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: objetiva: Locação de veículo tipo VAN, destinado a atender as necessidades da 

Secretaria de Saúde – Solânea/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2020.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE (SEC. DE SAÚDE) – 10.302.2009.2044/10.302.2010.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. RECURSOS FE-
DERAL E PRÓPRIO.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e:
CT Nº 0001/2021 - 05.01.21 - 4 RODAS LOCADORA LTDA ME - R$ 102.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locação de máquinas Xerox (COPIADORA, IMPRESSORA 
E SCANNER); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COPY LINE 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 19.800,00.

Solânea - PB, 04 de janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de máquinas Xerox 

(COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00046/2020.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 02:00 – SECRETARIA DE GES-

TÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2044; 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009; 
05:00 – SECRETRIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2019; 06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE 
– 10.302.2010.2046; 07:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 
08.244.2015.2060. ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA. RECURSO FEDERAL/PRÓPRIO

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e:
CT Nº 0002/2021 - 05.01.21 - COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 19.800,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2020, que objetiva: Contratação de empresa, 
para prestação de Serviços Funerários destinados ao sepultamento de pessoas carentes do município 
de Solânea/PB, durante o exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME - R$ 209.900,00.

Solânea - PB, 04 de Janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2020, que objetiva: Contratação dos Serviços de 
Publicidade volante para divulgações do interesse do Município de Solânea/PB, durante o exercício 
2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ PEREIRA DE 
SOUZA 67637159434 - R$ 50.000,00.

Solânea - PB, 05 de Janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 00220/2018-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Solânea.
Contratada: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES ME
Objeto: O presente aditivo tem por objeto alterar a cláusula sétima do Contrato nº 00220/2018-

CPL, para prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias, o prazo inicialmente previsto, contado a partir 
de do dia 10.01.2021 até o dia 09.05.2021.

Tomada de Preços  nº: 0002/2018
Data da Assinatura do aditivo: 01.01.2021.

KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00050/2020, que objetiva: Contratação dos Serviços de 
Publicidade volante para divulgações do interesse do Município de Solânea/PB, durante o exercício 
2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSÉ PEREIRA DE 
SOUZA 67637159434 - R$ 50.000,00.

Solânea - PB, 05 de Janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos Serviços de Publicidade volante para divulgações do interesse do 

Município de Solânea/PB, durante o exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00050/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:  ORÇAMENTO 2021 -02.00 
- SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA - 04.122.1002.2004; 03.00 SECRETARIA DA FAZENDA 
- 04.123.102.2009; 04.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA 
FAMILIAR - 20.122.2003.2011; 05.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2005.2018/12.3
61.2005.2019/12.361.2005.2022; 06.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.2008.2039/10.302.2
009.2044/10.302.2010.2046/10.305.2011.2048; 07. 00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA - 08.243.2013.2054/08.244.2015.2058/08.244.2015.2060/08.243.2013.20
63; 08.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS - 15.452.10
02.2066/15.452.1002.2067; 09.00 - SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCI E TURISMO - 13.3
92.2021.2069/22.22.1002.2071/27.812.20020.2072; 10.00 - SERCRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA - 18.122.1002.2073. ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 0004/2021 - 06.01.21 - JOSÉ PEREIRA DE SOUZA 67637159434 - R$ 50.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 16:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de Motocicletas 
com motorista, para prestar serviços de motoboy a diversas Secretarias deste Município, durante 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 12 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 08:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição parcelada de material 
médico hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, SAMU e Fundo 
de Saúde deste Município, durante o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-
1285. Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 12 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 16:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos para 
prestação de serviços de transporte das equipes de Saúde da Família deste Município, durante 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 12 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento da Frota Veicular, durante o 

exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0002/2020. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: ORÇAMENTO DE 2021 - 02.00 SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA - 04.122.1002.2004; 03.00 - SECRETARIA DA FAZENDA - 04.123.1002.2009; 04.00 SE-
CRETARIA DE ESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR - 20.122.2003.2011; 05.00 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2020/12.361.20
05.2022; 06.00 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.2008.2039/10.301.2008.2041/10.302.2009.20
43/10.302.2009.2044/10302.2010.2046/10.305.2011.2048/10.301.2008.2053; 07.00 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 08.243.2015.2055/08.244.2015.2058/08.244.2
015.2060/08.244.2015.2062/08.243.2013.2063; 08.00 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS - 15.452.1002.2066/26.782.2019.2068; 09.00 - SECRETARIA A 
INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - 13.392.2021.2069/22.122.1002.2071; 10.00 - SECRE-
TARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA - 18.122.1002.2073. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 
00005/2021 - 12.01.21 - AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 1.723.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de Psicotrópicos 
[medicamentos controlados] diversos [injetáveis e não injetáveis], destinados à Farmácia Básica 
do Fundo Municipal de Saúde, mediante requisição diária e/ou periódica. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. 
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 11 de Janeiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

Avisode Licitação
PREGÃO PRESENCIAL N 31/2020

Objeto: Aquisição parcelada de materiais Médicos, Hospitalares, Fármacos e Odontológicos 
diversos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde e seus demais Órgãos [vincu-
lados], mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados 
pelo Setor Competente deste município, consumo previsto para o exercício financeiro de 2021.

Torna-se público que,
 A Sessão realizada no dia 11/01/2021 as 9h00m  para contratação do objeto acima discriminado, 

foi SUSPENSA. Atos posteriores serão publicados na Imprensa Oficial.
Telefone: 83 991765042 WHATSAPP
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 11de janeiro de 2021.
ANTONIO MARCOS  ANDRADE  DA  SILVA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria 
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 
2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEOMAR DA SILVA 
COSTA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 57.600,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Janeiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2020. OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos 
e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 11/01/2021.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00004/2020, que objetiva: Contratação de serviços técnicos e especializado em assessoria 
técnica junto a Comissão de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no 
cumprimento das leis vigentes e pertinentes, durante o exercício financeiro de 2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 
04195151430 - R$ 30.000,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Janeiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2020. OBJETO: Contratação de serviços técnicos 

e especializado em assessoria técnica junto a Comissão de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e 
sua Equipe de Apoio, no cumprimento das leis vigentes e pertinentes, durante o exercício financeiro 
de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria 
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 
2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS EDSON 
DE AQUINO – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 55.200,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Janeiro de 2021
ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO
 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2020. OBJETO: Contratação de Serviços Téc-
nicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Presidente, em 11/01/2021.

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira

Aviso de Licitação-Tomada de Preços Nº 0022021
A CPL da Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira -PB, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação 
de empresa do ramo pertinente, com capacidade para fornecimento parcelado de combustíveis do 
tipo (gasolina comum e diesel S-10), destinados aos veículos que deslocam para Capital do Estado. 
Para abastecimento em trânsito entre as cidades de Patos e João Pessoa, a sessão realizar-se-á no 
dia 28 de Janeiro de 2021, às 11:00 horas, na Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal. 
O Edital no portal do TCE/PB e portal da transparência. 

Santana de Mangueira -PB, 12  de janeiro de 2021.
Roberto Rivanildo Ferreira de Sousa

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de Santana de Mangueira

Comissão Permanente de Licitação
Aviso de Licitação-Tomada de Preços Nº 001/2021

A CPL da PM de Santana de Mangueira -PB, torna público que fará realizar licitação na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço por item, cujo objeto é a Contratação de empresa do ramo 
pertinente com capacidade para fornecimento parcelado de combustíveis, (gasolina comum, diesel 
S-10) e lubrificantes, destinados a frota(veículos e maquinas) pertences e locados ao Município 
de Santana de Mangueira -PB., A sessão realizar-se-á no dia 28  de Janeiro de 2021, às 10:00 
horas, na Sala de Licitações na Sede da Prefeitura Municipal. O edital poderá ser retirado na sala 
de licitações, no portal do TCE;PB e portal da transparência. 

Santana de Mangueira -PB, 12 de Janeiro de 2021.
Roberto Rivanildo Ferreira de Sousa 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

RETIFICAÇÃODO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2021

No AVISO DE LICITAÇÃOPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A UNIÃO 
publicado no dia 12 de Janeiro 2021. ONDE na página 15SE LÊ:DIA 25 DE JANEIRO DE 2021;LEIA-
-SE:DIA 26 DE JANEIRO DE 2021.Permanecem inalteradas as demais informações. 

Sumé - PB, 12 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da
 CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

RETIFICAÇÃODO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº0003/2021

No AVISO DE LICITAÇÃOPUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E JORNAL A 
UNIÃO publicado no dia 12 de Janeiro 2021. ONDE na página 15SE LÊ:DIA 25 DE JANEIRO DE 
2021;LEIA-SE:DIA 26 DE JANEIRO DE 2021.Permanecem inalteradas as demais informações. 

Sumé - PB, 12 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da
 CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
          Santa Rita - PB, 12 de janeiro de 2021.  

OSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSDO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

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

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
(BLOQUETE, PARALELEPÍPEDO, MEIO–FIO DE CONCRETO PRÉ–MOLDADO, FORNECIMEN-
TO 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, os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Estado da Paraíba
Município de São José do Bonfim 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

REPUBLICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São José de Bonfim – PB, torna público a REPUBLICAÇÃO do Edital 

do Pregão Eletrônico Nº 00001/2021, que tem como objeto: 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, dessa forma a Data de Recebimento das Propostas e Disputa do Pregão Eletrônico, publicado 
no DOM, DOE/PB, pg. 20, JORNAL A UNIÃO, pg. 18 e DOU, Nº 7, pg. 140 em 12/01/2021, ficam 
Alteradas para: Data e horário do recebimento das propostas: 09H:45MIN DO DIA 26/01/2021. 
Data e horário do início da disputa: 10H:00HORAS DO DIA 26/01/2021.

São José de Bonfim – PB, 12 de Janeiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.br - UASG 
982241, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis, lubrificantes e diversos, com entrega parcelada, mediante requisição diário e/
ou periódica, destinados ao abastecimento dos veículos locados e aos veículos pertencentes a 
frota deste Município, conforme necessidade das Secretárias deste Município. Abertura da sessão 
publica: 09:00 horas do dia 27 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. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. Edital: www.
umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br - UASG 982241. 

Umbuzeiro - PB, 05 de Janeiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA 

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/2019 – 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.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 26/01/2021 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE AUDITÓRIO, FORNECIMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM), destinado à Secretaria de Estado da Educação e da Ciência 
e Tecnologia - SEECT, 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 gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 19-01177-8
                                                                                                        João Pessoa, 12 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 207/2020 – 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 26/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, destinado à Secretaria de Estado do 
Turismo e do Desenvolvimento Econômico - SETDE, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Ad-
ministrativo Estadual, Bloco III, 1º andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01790-3
                                                                                                        João Pessoa, 12 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2020 – 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.comprasgovernamentais.gov.br, no 
dia 26/01/2021 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CENTRO CIRÚRGICO E 
MOBILIÁRIO, destinado a SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 21-00060-4
João Pessoa, 12 de Janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 359/2019
Nº da Licitação no COMPRASNET: 90359/2019 UASG 925302

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
pública, 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 a licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 26/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA BIBLIOTECA , A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DO CONVÊNIO Nº 839826/2016, destinado à Secretaria de Estado da Cultura- SECULT, conforme 
anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.
centraldecompras.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, S/N, Jaguaribe, Centro Ad-
ministrativo Estadual, Bloco 3, 1º Andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 19-01531-2
João Pessoa, 12 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 001/2021 

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) Alteração do Capital Social da EPC S/A.
3) 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
Republicado por incorreção

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PARAIBANO

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA,  13 de janeiro de 2021    18
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