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Governador lança hoje o
Parque Tecnológico de JP
Espaço de fomento à ciência, à inovação e ao empreendedorismo funcionará no prédio do antigo Colégio das Neves. Página 3

NA PARAÍBA
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A modernidade reverte essa tradição e resgata o trabalho de sua 
posição de maldição, o suspendendo ao patamar de promotor de 

felicidade e de redenção de todas as mazelas humanas.  Página 2

Mariana Moreira

Por vezes é isso, a gente quer prolongar as boas memórias, 
principalmente as inocentes que, de fato, são as que nos 

constroem enquanto gente.  Página 11

Amanda K.

Foto: Agência Brasil

Música experimental Primeiro disco de Isaura 
Tupiniquim equilibra o denso com a leveza do pop. Página 10
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Esportes

Colunas

Provas do Enem Mais de 2 mil policiais vão atuar 
no esquema especial de segurança no domingo. Página 8

Reunião convocada pela FPF 
deve confirmar o Paraibano
Campeonato está previsto para começar na segunda 
quinzena de março. Conselho Arbitral da Primeira Divisão 
Estadual reúne-se a partir das 11h. Página 16

Cultura

Paraíba

Vidas em risco Passarela da Gauchinha, em João Pessoa, é considerada pela 
Polícia Rodoviária Federal como um dos trechos mais críticos da BR-101. Página 7

Foto: Roberto Guedes

União e parceria Prefeitos da Região Metropolitana de João 
Pessoa decidem criar consórcio para buscar soluções conjuntas. Página 13

Foto: Edson Matos

Últimas

Políticas

União Brasileira de Escritores 
lança “Imagens Literárias”
Evento ocorrerá de forma virtual hoje à noite. Publicação 
reúne poesias, contos, crônicas e artigos de autores 
paraibanos e convidados de outros estados. Página 9

Estado garante estoque 
de seringa para vacinação
Secretaria de Saúde já tem 286 mil kits e prevê a chegada 
de mais 1,8 milhão de seringas e agulhas. Página 5

Hospital Metropolitano realiza 
procedimento inédito em bebê
Paciente de 2 anos nasceu com alteração cardíaca que 
provoca taquicardia com risco de morte súbita e precisou 
fazer uma cirurgia de ablação por cateter. Página 4

Foto: Marcus Antonius

Documento publicado ontem no Diário Oficial do Estado reúne projetos com potencial de desenvolvimento econômico, como a modernização do Porto de Cabedelo. Página 12

PB tem novo Plano de Parceria Público-Privada
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O Parque Tecnológico Horizontes de Inovação, sediado no anti-
go Colégio Nossa Senhora das Neves, no Centro Histórico de João 
Pessoa, transforma-se oficialmente, hoje, em realidade. O centro, 
que deve revolucionar a geração de tecnologias, ao impulsionar no-
vas empresas, pesquisas e desenvolvimento, no âmbito local, será 
lançado pelo governador João Azevêdo. 

Equipamento catalisador, o Parque Tecnológico Horizontes de 
Inovação chega com a missão basilar de “reunir o ecossistema de 
inovação, empreendedor e científico, o poder público estadual, mu-
nicipal e demais entes, em articulação com outros ecossistemas 
nacionais e internacionais da inovação”. O intercâmbio, portanto, é 
um de seus elementos estruturantes.

No específico, de acordo com o governo estadual, o Parque 
Tecnológico Horizontes de Inovação visa “impulsionar o avanço 
da inovação especialmente nas áreas das tecnologias sociais para 
a saúde, tecnologias educacionais, a economia criativa, soluções 
governamentais, turismo, planejamento urbano e cidades inteli-
gentes e de tecnologias sustentáveis”.

Do ponto de vista econômico, trata-se de um projeto de grande 
potencial, no que diz respeito à atração de investimentos, tanto na-
cionais como do exterior. Somando-se aos investimentos que estão 
sendo feitos no Polo Turístico Cabo Branco, o Parque Tecnológico 
Horizontes de Inovação expande a força gravitacional da Paraíba, 
para atrair novos negócios.

Detalhes da estrutura física do centro dão uma ideia mais 
precisa da qualidade e alcance do equipamento, a exemplo 
dos espaços de convivência, para empresas âncoras, de co-
nhecimento, de coworking, de makers, de P&D de soluções 
de alto rendimento, de incubadoras e aceleradoras e de ro-
bótica, além de recepção interativa, praça de alimentação e 
auditório.

É a Paraíba trilhando novos e seguros caminhos, com 
pressa de que o futuro se torne presente, para garantir que 
todos tenham mais oportunidades e melhor qualidade de 
vida. As tecnologias são imprescindíveis para a transforma-
ção do mundo, e quem dessas ferramentas se distancia perde 
o contato com os processos evolutivos, tornando-se prisio-
neiro do atraso.

Polo tecnológico Padre Ernando também morreu
A mais longa ansiedade, na vida, é a mor-

te... Pode ser também a mais extensa certeza, 
contudo, biblicamente, inesperada. O Padre 
Ernando, desde os tempos de seminarista 
gostava de citar Mateus (21:13): “Portanto, 
vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora”. 
Em circunstâncias de perigo, sentimos medo, 
sua proximidade, sinais de que tal dia e tal hora 
se avizinham; aproximam-se como é o caso da 
Morte, no filme O Sétimo Selo, de Bergman: a 
Morte chegando tão perto do protagonista, ao 
ponto de jogar com ele uma fatídica partida de 
xadrez, dialogando sobre os xeques-mate da 
vida. É assim, quem nasce, mais cedo ou mais 
tarde, estará num caminho que findará; conte 
ou não conte seus passos. Sem saída, haverá o 
derradeiro xeque-mate. 

Foi assim, ele demons-
trava não se assombrar com 
tal perspectiva, refletindo 
que quem tem fé enfrenta a 
Morte com naturalidade, o 
que se definir como maturi-
dade espiritual. Padre Ernan-
do também morreu. Vivos, en-
contramo-nos nos anos 60: eu, 
interno no Seminário instala-
do no complexo da vetusta Igreja São Francis-
co; ele, semi-interno, vindo e voltando à larga 
casa de Dona Carminha e do seu Teixeira, seus 
adoráveis pais, na Rua das Trincheiras. Vez ou 
outra, fazia-me desfrutar dessa feliz convi-
vência, nessa numerosa e linda família, onde 
dividia com sua irmã Nenen a liderança des-
sa alegria, abençoada pelo seu “Tio Padre”, o 
reverendo então Pároco de Cabedelo. No fim 
de 1965, fomos para o Seminário Regional de 
Camaragibe, quando ele revelou seus talentos 
artísticos, talhando em madeira o altar fron-
tal da capela do Seminário Regional, admira-
díssima também pelos artistas de Olinda, que 
reconheciam seu talento. Hoje, a capela existe 
na Sede da CNBB, em Recife. 

Em setembro de 1966, parti para estudar 
Filosofia, na PUG, em Roma. Dois anos depois, 
chega Ernando com sua pequena maleta, cheia 

de coisas simples e sua talhadeira. Ernando 
sempre externou, através de suas roupas e tra-
jes, sapatos e alpercatas, sua simplicidade inte-
rior. Gostava, sim, de rito e liturgia, mas apenas 
quando se vestia de cota, alva ou algum colori-
do paramento. Bati quase toda Itália com ele, li-
sos, pedindo  “auto-stop”, de carro a caminhão, 
nas autoestradas, quando economizávamos li-
ras de passagens de trem e quando não dormí-
amos em casas religiosas, pernoitávamos nas 
estações ferroviárias, dois ou três dias, como 
foi o caso para visitar, palmo a palmo, Bologna, 
e conhecer sua antiga Università, que disputa, 
com a Universidade de Salamanca e a Sorbon-
ne de Paris, o título da primeira universidade 
da Europa. Durante as férias mais longas, de 
três meses, tivemos experiências operárias, 

nas fábricas alemães, como foi 
o caso do nosso convívio em 
Wassenberg, aperfeiçoando 
o nosso alemão e ganhando 
alguns marcos para voltar a 
“viver” com boa pizza e bom 
cinema em Roma. Tenho que 
lamentar não poder relem-
brar tantas aventuras e lem-
branças que nos formaram 

um ilustrado e colorido weltanschauung. 
Sua idade, e dedicação à pesquisa, no 

IHGP, onde era conceituado membro, compro-
vavam sua disposição de viver, o que lhe pro-
metia mais anos de vida. Por isso, surpresos, 
seus amigos choraram sua morte inesperada. 
Vi retratos do seu sepultamento, do coche fú-
nebre à sepultura. Dentre duas dezenas de 
pessoas mascaradas, apenas distingui seus ir-
mãos, não reconheci seus amigos de sempre, a 
grande maioria ficou impedida de comparecer 
pelo isolamento, contra o contágio que o viti-
mou. Qualquer um de nós poderia ter organi-
zado uma despedida melhor do que essa forma 
como Ernando saiu dos nossos caminhos. Não 
se compreende a morte do bom e afetuoso Er-
nando, de espírito agudo, filosoficamente irô-
nico, mas permanentemente um coração ami-
go. Parou o coração, mas não a amizade... 

A maldição do trabalho
O homem, ao transformar as patas dian-

teiras em ferramentas, inventa o trabalho. Por 
ser a única espécie sobre a terra que dispõe de 
um cérebro capaz de elaborar representações 
sobre o mundo e sobre si mesmo, inventa as 
significações para dar designação e sentido as 
coisas, objetos, ideias, conceitos. Assim, o tra-
balho também passa a ser uma representação 
que, ao longo do tempo e nas mais variadas ex-
pressões culturais, ganha conotações diversas 
e expressões que oscilam entre a sublimação 
e o castigo.

Nessa linha de raciocínio, quando con-
sideramos a tradição cristã ocidental, encon-
tramos o trabalho como maldição. Ao serem 
expulsos do paraíso, após a transgressão do 
pecado original, com o desfrute da árvore do 
conhecimento que per-
mitia a autonomia do 
discernimento e a liber-
dade de conhecer e de 
produzir suas próprias 
escolhas e caminhos, o 
homem e a mulher re-
cebem como castigo a 
condenação do trabalho. 
“Ganharás o pão com o 
suor do teu rosto” passa 
a ser o parâmetro que 
separa e segrega traba-
lhadores e ociosos. Estes 
últimos, agraciados pelo 
“beneplácito divino” da dominação, poderão 
ser sustentados com o trabalho e o suor dos 
condenados, sem que esse gesto represente 
qualquer ação pecaminosa.

A modernidade reverte essa tradição e 
resgata o trabalho de sua posição de maldição, 
o suspendendo ao patamar de promotor de fe-
licidade e de redenção de todas as mazelas hu-
manas. O trabalho humano, nesta perspectiva, 
seria o caminho para transformar a natureza, 
convertendo tudo em mercadoria que, cam-
biada no mercado, tornaria a vida de todos um 
permanente gesto de prazer e euforia. Mas, o 

trabalho, na modernidade, também ganha a 
sutil configuração de maldição quando o fazer 
passa a ser exclusividade de muitos, enquanto 
o pensar e o mandar são “qualidades” e prerro-
gativas inerentes a alguns privilegiados.

E este fazer acontece, majoritariamente, 
em condições insalubres e desumanas. Muitos 
dos que fazem o fazem em condições de sobre-
carga de trabalho, com exaustão física e men-
tal, recebendo remuneração insignificante e 
desproporcional a qualidade e importância do 
trabalho desempenhado. Condições que tor-
nam o fazer, ou seja, o trabalho de transformar 
a natureza, o mundo e a si próprios, uma carga 
ou um fardo asfixiante e desqualificador da 
condição humana. Mudar essa qualificação e 
essa representação foi a motivação que, na mo-

dernidade, impulsionou 
a mobilização e a luta dos 
que fazer, pelo trabalho, a 
transformação do mun-
do. Uma luta que passa 
a representar o trabalho 
não como maldição ou 
como salvação da huma-
nidade. O trabalho visto 
apenas como uma forma 
de dar dignidade à vida 
quando os homens, com 
sua inteligência, suas fer-
ramentas, sua tecnologia 
e seus conceitos e elabo-

rações teóricas, produzem novos arranjos de 
vida que, em harmonia com a natureza, inven-
tem mundos e transformem todos em fazedo-
res de existências e de dignidade.

Tudo isso me surge na inspiração de dan-
tescas e brutais cenas da repressão policial a 
trabalhadores em momentos vários, covarde-
mente agredidos pela força policial, a mando 
de governo e poderosos que, inseridos no uni-
verso dos privilegiados, se arvoram em senho-
res dos que fazem a vida. E todos os agredidos 
e pisoteados, apenas e simplesmente, são tra-
balhadores.

 Quem nasce, mais 
cedo ou mais tarde, estará 

num caminho que 
findará; conte ou não 
conte seus passos.   

 O trabalho, na modernidade, 
também ganha a sutil configuração 
de maldição quando o fazer passa a 

ser exclusividade de muitos, enquanto 
o pensar e o mandar são ‘qualidades’ 

e prerrogativas inerentes a alguns 
privilegiados.   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Governador João Azevêdo apresenta, às 10h, o Horizontes da Inovação, que funcionará no antigo Colégio das Neves
O governador João Aze-

vêdo lança, hoje, às 10h, o 
Parque Tecnológico Horizon-
tes de Inovação. O lançamen-
to será às 10h, na futura sede 
do Parque, o antigo Colégio 
Nossa Senhora das Neves, no 
Centro Histórico de João Pes-
soa, ao lado da Catedral Ba-
sílica de Nossa Senhora das 
Neves. O prefeito da capital, 
Cícero Lucena, participará 
da solenidade, que também 
contará com as presenças 
do secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba, Cláudio 
Furtado, do secretário execu-
tivo da Ciência e Tecnologia, 
Rubens Freire, e do presiden-
te da Fundação de Apoio à 
Pesquisa da Paraíba (Fapesq
-PB), Roberto Germano.

O Parque Tecnológi-
co Horizontes de Inovação 
vai reunir o ecossistema de 
inovação, empreendedor e 
científico, o poder público 

estadual, municipal e demais 
entes, em articulação com ou-
tros ecossistemas nacionais 
e internacionais da inovação. 
O objetivo é que o ambiente 
fortaleça o estado como gera-
dor e produtor de tecnologias, 
fomentando novas empresas, 
pesquisas e desenvolvimento.

Em particular, impul-
sionar o avanço da inovação 
especialmente nas áreas das 
tecnologias sociais para a saú-
de, tecnologias educacionais, 
a economia criativa, soluções 
governamentais, turismo, 
planejamento urbano e cida-
des inteligentes e de tecno-
logias sustentáveis. E, nesse 
contexto, atrair para o estado 
investimentos nacionais e/ou 
internacionais.

A estrutura física abri-
gará diferentes espaços 
construídos com o intuito 
de se estabelecerem como 
ambientes de inovação: es-
paços de convivência; espa-

ços para empresas âncoras; 
recepção interativa; espaço 
de conhecimento (com pa-
redes de pesquisa e mesas 
touchscreen); espaços de co-
working; espaços makers; es-
paços de P&D de soluções de 
alto rendimento; espaços de 
incubadoras e aceleradoras; 
espaço de robótica; praça de 
alimentação; e um auditório.

O antigo Colégio das 
Neves, na Praça Dom Ulrico, 
ao lado da Catedral Basílica 
de Nossa Senhora da Neves, 
foi inaugurado em 1847. O 
terreno conta com 16.948 
metros quadrados. O decreto 
40.976, publicado na edição 
de 05 de janeiro do Diário 
Oficial do Estado, declarou 
o prédio como de utilidade 
pública para fins de desa-
propriação. A ocupação do 
prédio erguido no século XIX 
também é uma ação de revi-
talização do Centro Histórico 
da capital paraibana.

Parque Tecnológico será 
lançado hoje, na capital

Cássio Murilo Galdino ascen-
deu na Secretaria de Articulação 
Política: passou de adjunto à ti-
tularidade do cargo, conforme 
registra a edição de ontem do 
Diário Oficial do Estado (DOE). 
Entra em lugar de Jutay Meneses 
(Republicanos) que, suplente de 
deputado, assumiu a titularidade 
definitiva na ALPB, em lugar de 
Nabor Wanderley (Republica-
nos), eleito prefeito de Patos. 

Duas titulariDaDes
O secretário Geraldo Medeiros 
refutou informação passada 
pelo Ministério da Saúde ao STF 
segundo a qual alguns estados – 
inclusive a Paraíba – não teriam 
seringas e agulhas suficientes 
para a primeira fase da vacina-
ção contra a covid-19. Medeiros 
garantiu que o estado dispõe 
desses insumos em número 
suficiente. Os dados repassados 
ao STF “são antigos”, disse.

Erundina e seus pares do PSOL pre-
gam uma pauta sem concessões à 
gestão de Bolsonaro, pautas estas 
que convergem, por exemplo, com 
as ideias do PT, partido que tem a 
maior bancada na Câmara: “Chapa 
com compromissos nítidos em favor 
do impeachment e do enfrentamento 
à crise, combatendo o bolsonarismo 
e o ultraliberalismo”.

Pauta Do imPeachment

câmara: erunDina tenta viabilizar canDiDatura à 
PresiDência Para Dar “voz à esquerDa brasileira”

em número suficiente

A deputada federal paraibana Luíza Erundina (foto) – eleita por São Paulo – e mais quatro parla-
mentares do PSOL – Ivan Valente (SP), Glauber Braga (RJ), Áurea Carolina (MG) e Talíria Petrone 
(RJ) – abriram dissidência dentro do partido no que diz respeito ao apoio a Baleia Rossi (MDB) como 
candidato a presidente da Câmara dos Deputados – os outros cinco deputados da legenda votarão 

em Rossi. É possível ocorrer uma reviravolta que leve os partidos de oposição a Bolsonaro a retirar 
o apoio a Rossi para bancar uma candidatura à esquerda? A resposta a essa pergunta jamais 
poderia ser não. E sendo assim, é essa possibilidade que motiva os deputados divergentes do 
PSOL a propor uma candidatura com aquele perfil. Inclusive, com a anuência da própria, 
o nome de Erundina foi posto à mesa. O grupo entende que ela tem mais chances de 
atrair os insatisfeitos com as decisões de seus partidos, que chancelaram o apoio a Baleia 
Rossi, resignadamente. Desconfiam que a decantada independência dele em relação ao 
presidente Bolsonaro é discutível. “Não devemos abrir mão de apresentar bandeiras tão 
caras à nossa história aderindo a uma frágil promessa de independência em relação ao 
Palácio do Planalto. É preciso dar voz e fisionomia à esquerda brasileira na disputa pela 
presidência da Câmara dos Deputados”, diz trecho da nota divulgada pelo grupo.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A festa, ao som de forró, do qual participaram al-
guns vereadores eleitos de Monteiro, foi um mau 
exemplo nesses tempos de pandemia, sobretudo 
porque gerou aglomeração e os participantes 
estavam sem máscara, conforme mostra o vídeo 
postado nas redes sociais. Faltou racionalidade, 
como sugere um famoso forró: “Juízo na cabeça 
pra não fazer besteira, cabeça que não pensa o 
corpo só leva rasteira”. O MP pediu explicações.

“Juízo na cabeça Pra 
não fazer besteira” 

sentença Definitiva, não!

“isso é muito honroso”

Do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) so-
bre o momento histórico que sua família vivencia 
– sua mãe, Nilda Gondim (MDB), assumiu cadei-
ra no Senado. “Tive um revés, em 2016, e meus 
adversários disseram que estava acabado. Mas 
depois fui eleito o senador mais votado. Não se 
pode dar sentença definitiva após resultados de 
eleição, seja por vitória seja por derrota”.

Veneziano lembrou que a atuação política está 
no DNA da família: “Isso é muito honroso [as-
sunção da mãe ao Senado]. É um trabalho de 
envolvimento, de ações políticas, que perpassa 
a atuação de Pedro Gondim [ex-governador, 
avô dele] e de Antônio Vital de Rêgo [ex-depu-
tado federal, seu pai]”.
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Gás de cozinha

Procon constata aumento 
de R$ 3 no preço do botijão

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon-JP) 
realizou pesquisa compa-
rativa para gás de cozinha 
e constatou que houve au-
mento de R$ 3,00 no menor 
preço para pagamento à 
vista em relação ao levan-
tamento do último dia 8, 
saindo de R$ 75 para R$ 
78. O maior, que está em R$ 
87, subiu R$ 2 em relação 
à pesquisa anterior. Para 
pagamento com cartão de 
crédito, o menor preço é de 
R$ 78 e, o maior, R$ 90, uma 
diferença de R$ 12.

A pesquisa, que visitou 
18 estabelecimentos, verifi-
cou que a média de preços é 
de R$ 81,28 para pagamen-
to à vista e de R$ 83,29 no 
cartão. As variações estão 
em 11,5% (à vista) e 15,4% 
(cartão). O levantamento 
do Procon-JP foi realizado 
no dia 13 de janeiro (uma 
semana após o anúncio de 
aumento de 4% por par-
te do Governo Federal) e 
também traz preços para o 
botijão de 20 litros da água 
mineral.

Além da pesquisa com-
parativa, o Procon-JP noti-

ficou os pontos de reven-
da do gás de cozinha para 
entrega das últimas notas 
fiscais de compra do produ-
to junto às distribuidoras, 
como informa o secretário 
Rougger Guerra. “Semana 
passada realizamos uma 
pesquisa justamente para 
podermos monitorar a apli-
cação do aumento. Quem 
está revendendo o estoque 
antigo e está repassando o 
reajuste para o consumi-
dor terá que se explicar ao 
Procon-JP e isso só pode ser 
feito através da análise das 
notas fiscais”.
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Antigo Colégio das Neves vai abrigar a instituição 
de formento à inovação e ao empreendedorismo
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Criança de 2 anos precisou ser operada para tratar a síndrome de Wolff-Parkinson-White, que pode provocar morte súbita
A equipe de arritmologia 

do Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires realizou, 
anteontem (13), uma cirurgia 
de ablação por cateter (pro-
cedimento no qual o médico 
passa um cateter pelos vasos 
sanguíneos até o coração para 
destruir/neutralizar as vias 
elétricas anormais do tecido 
cardíaco) em uma criança de 
apenas 2 anos, para tratar a 
síndrome de Wolff-Parkin-
son-White, uma arritmia em 
que o paciente nasce com 
uma alteração na estrutura 
de condução elétrica cardía-
ca que provoca taquicardia 
com risco de morte súbita. O 
procedimento inédito em um 
paciente nessa idade foi reali-
zado com sucesso na unidade 
pública de saúde referência 
no estado. 

O protagonista dessa 
história é o pequeno Arthur 
Bryan, paraibano da cida-
de de Pilar, que desde 2019 
recebe acompanhamento 
clínico e tratamento no Me-
tropolitano. Longe da famí-
lia há cerca de dois meses, a 
mãe Elizabete Benjamin des-
creve emocionada o sucesso 
da cirurgia. “Nós vencemos. 
Eu digo nós colocando toda 
minha família, minha outra 
filha de 6 anos, que desde 
novembro estamos distante, 
devido à internação do Ar-
thur aqui, os nossos paren-
tes, também os médicos que 
o acompanharam, Dr. Renner 
que esteve desde o começo e 
viu a evolução da doença, e 
sempre buscou tratar da me-
lhor forma possível. Quando 
ele (Dr. Renner) me disse que 
Arthur poderia fazer essa ci-
rurgia, eu confie e aceitei, 

acreditando em todo o cui-
dado que toda equipe desse 
hospital sempre teve com 
meu filho”, ressaltou. 

Sobre o procedimento 
de alta complexidade, o mé-
dico arritmologista Renner 
Raposo explicou ser comum 
em adultos, infrequente em 
crianças. “Quando necessá-
rio em crianças, esse proce-
dimento geralmente é rea-
lizado a partir dos 5 anos 
de idade, porém, nesse caso 
a criança de 2 anos estava 
tendo crises de taquicardia 
diariamente, refratárias a 
todos os medicamentos an-
tiarrítmicos e com risco de 
morte súbita. Então nos res-
tou o tratamento da ablação 
por cateter, executado com 
cuidado redobrado e uso de 
material especializado para 
a idade. Estamos felizes com 
o resultado e comemoramos 
o sucesso”, expressou o mé-
dico responsável, sendo esse 
também um sentimento dos 
arritmologistas Daniel Mou-
ra, André Avelino de Queiro-
ga e da anestesista Adriana 
de Oliveira, especialistas que 
compõem a equipe de arrit-
mologia do Metropolitano.

Para a realização da ci-
rurgia foi necessária uma 
força-tarefa entre as equipes 
assistenciais e administra-
tivas. O setor de compras, 
farmácia, médicos, enfer-
meiros e diretoria colegiada 
estavam empenhados em 
propiciar uma melhor quali-
dade de vida para o pacien-
te, como pontuou o diretor 
geral, Antônio Pedrosa: “To-
dos nós nos envolvemos com 
a história dessa família, da 
luta desse pequeno guerrei-

Hospital Metropolitano realiza 
cirurgia inédita na Paraíba

Para a realização 
da cirurgia foi 
necessária uma 

força-tarefa entre as 
equipes assistenciais 

e administrativas

ro para sobreviver. Não me-
dimos esforços para adquirir 
os recursos necessários e 
desse modo poder propor-
cionar uma melhor qualidade 
de vida não só para o Arthur, 
mas toda sua família. Somos 
referência no tratamento de 
patologias complexas e exe-
cuções como essas reafirmam 
nosso compromisso com a 
saúde da população paraiba-
na. Seguiremos com essa as-
sistência”, destacou o diretor, 
parabenizando toda equipe. 

A criança seguirá sob os 
cuidados médicos e multi-
disciplinar e a alta está pre-
vista para ocorrer no final 
de semana. Com essa notí-
cia, Elizabete, mãe de Arthur, 
agradeceu aos esforços dos 
envolvidos. “Hoje eu sou pura 
gratidão. Estou nesse hospital 
que nem parece um hospital 
de tão acolhedor que é. Sinto 
saudades do meu lar, da mi-
nha família, mas aqui tam-
bém encontramos pessoas, 
na verdade anjos, que se tor-
nam nossa família. Apenas 
desejo que assim como eu e 
meu filho vencemos, outras 
mães e crianças vençam e 
que Deus abençoe a cada um 
que trabalha nesse hospital”, 
declarou Elizabete.

José Gomes Temporão

Ex-ministro não acredita que 
vacinação comece no dia 20

Em entrevista ao Giro 
Nordeste, o ex-ministro da 
Saúde e médico sanitarista, 
José Gomes Temporão, afir-
mou que a vacinação contra 
a covid-19 não deverá co-
meçar no dia 20 de janeiro, 
como foi anunciado pelo Mi-
nistério da Saúde, através do 
ministro Eduardo Pazuello. 
Para o médico, um lança-
mento oficial da campanha 
de vacinação deverá aconte-
cer no dia marcado, mas a lo-
gística para entregar as doses 
do imunizante aos estados 
e municípios deve demorar 
um pouco mais. Tornando a 
vacinação universal possível 
apenas em fevereiro.

“No dia 20 deverá ter 
uma solenidade de lança-
mento da campanha. O pró-
prio ministro anunciou isso 
em uma reunião com secre-
tários de Saúde porque ele 
não tem coragem de colocar 
a cara dele na mídia, como 
ministro que é e comunicar 
a sociedade. Sabemos que 
existe um tempo entre as va-
cinas chegarem ao centro de 
distribuição que fica em São 
Paulo. A partir daí, as doses 
serão distribuídas para os 
estados, que na nossa expe-
riência, dura cerca de quatro 

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

a cinco dias. E depois irão 
a todos os municípios que 
deve demorar mais 10 ou 15 
dias”, afirmou Temporão. 

As vacinas AstraZenica, 
desenvolvidas em parceria 
entre a Universidade de Ox-
ford e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e CoronaVac, 
do Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório 
chinês Sinovac, estão sendo 
analisadas para o uso emer-
gencial pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). Na próxima segun-
da-feira, o órgão fará uma 
transmissão on-line, através 
do YouTube, para tornar pú-
blica a votação para o uso 
dos imunizantes.

Para José Gomes Tem-
porão, a posição da Anvi-
sa é curiosa, mas deve ser 
apoiada por conta da im-

portância da transparência.
“O que faltou, nesse pe-

ríodo todo, foi transparência. 
O Brasil é um país tão curio-
so que quando você liga a 
televisão, à noite, os jornais 
mostram as estatísticas da 
doença no país e dizem que 
a fonte é um consórcio de 
imprensa. O Ministério da 
Saúde não tem credibilidade 
nem para passar estatísticas. 
A audiência on-line da Anvisa 
é curiosa, mas tudo bem. Não 
sou contra a transparência. A 
Anvisa vem sendo aparelha-
da de maneira evidente. Mas 
tem uma singularidade que é 
um corpo técnico concursa-
do que é altamente qualifica-
do”, afirmou o ex-ministro. 

José Gomes Temporão 
foi ministro da Saúde de 16 de 
março de 2007 a 1º de janeiro 
de 2011, no Governo Lula.

Foto: Divulgação

José Gomes Temporão foi ministro da Saúde no Governo Lula

Em uma tentativa de 
salvar vidas e desafogar o 
sistema de saúde do Ama-
zonas que começa a en-
trar em colapso, a Paraíba 
será um dos estados que 
receberão pacientes ma-
nauaras. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
o Governo do Estado foi 
procurado pelo presidente 
da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Eb-
serh), Oswaldo de Jesus 
Ferreira, na manhã de on-
tem para solicitar auxílio 
hospitalar ao estado.

A ação conjunta de 
contribuição solidária 
conta com cinco estados 
e Distrito Federal que re-
ceberão, paulatinamen-
te, carga de pacientes do 
Amazonas. O primeiro 
será Goiás, seguido de 
Piauí, Maranhão, Paraíba 
e Rio Grande do Norte. A 
Ebserh, que administra os 
hospitais universitários 
federais, lidera a ação para 
apoiar o caos sanitário no 
estado do Amazonas.

“Como de praxe, nós 

que estamos coordenan-
do o plano de contingên-
cia na Paraíba, nos colo-
camos à disposição para 
compreender essa neces-
sidade. Uma vez apresen-
tada a prontidão, agora 
aguardamos a Casa Civil 
da Presidência da Repúbli-
ca formalizar os pedidos 
juntos ao governador João 
Azevêdo”, afirmou Daniel 
Beltrammi, secretário exe-
cutivo de Gestão de Redes 
de Saúde da SES,

A disponibilidade do 
estado para atender os 
pacientes manauaras não 
significa, no entanto, que 
a contribuição se inicia 
imediatamente após o 
acordo formalizado entre 
Governo Federal e Gover-
no do Estado. Os estados 
atenderão a demanda que 
surgir no Amazonas, ain-
da sem ordem definida. 
Os gestores da SES já re-
ceberam a sinalização do 
ministro da Saúde.

Ainda como afirma 
Daniel Beltrammi, o es-
tado possui condições de 
atender a população parai-
bana com excelência e, ain-
da assim, contribuir para a 
manutenção de vidas da 

população do Amazonas.
“Há uma estrutura 

pronta com leitos hospi-
talares e eventualmente 
ambulâncias de supor-
te avançado à vida, caso 
haja o translado. Momen-
tos de tragédias humani-
tárias e sanitárias reque-
rem solidariedade com as 
irmãs e irmãos manaua-
ras que estão em sofri-
mento. Ainda não há infor-
mações sobre o translado 
de pacientes, mas estamos 
de prontidão”, destacou 
Daniel Beltrammi.

Os pacientes serão 
direcionados ao Hospi-
tal Universitário Lau-
ro Wanderley (HULW), 
em João Pessoa; Hos-
pital Universitário Al-
cides Carneiro (HUAC), 
em Campina Grande; e 
o Hospital Universitário 
Júlio Bandeira (HUJB), na 
cidade de Cajazeiras.

O estado do Amazo-
nas se encontra em esta-
do de calamidade pública. 
Ontem, foram instauradas 
novas medidas restriti-
vas, incluindo toque de 
recolher e a suspensão 
de transporte coletivo em 
rios e rodovias.

PB deve receber pacientes 
com covid-19 do Amazonas

Seringas: Lewandowski pede 
informações sobre estoques

Após receber informações 
do ministro da Saúde, Eduardo 
Pazzuelo, sobre o estoque de 
seringas e agulhas disponíveis 
para a realização da vacinação 
contra a covid-19, o ministro 
Ricardo Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
solicitou a todos os estados da 
Federação e ao Distrito Fede-
ral que informem, em até cinco 
dias, a quantidade de agulhas 
e seringas em seus estoques. 
As informações devem discri-
minar a quantidade destinada 
à execução do Plano Nacional 
de Vacinação, as reservadas ao 
atendimento das ações ordi-
nárias de saúde pública local 
e as que serão destinadas para 

utilização no Plano Nacional 
de Operacionalização da Vaci-
nação Contra a Covid-19.

O despacho foi proferido 
na Arguição de Descumpri-
mento de Preceito Fundamen-
tal (ADPF) 754, ajuizada pela 
Rede Sustentabilidade, com 
o objetivo de determinar ao 
Governo Federal que realize 
todos os procedimentos para 
a aquisição das vacinas. No 
dia 6/1, o partido apresentou 
petição suplementar para soli-
citar diversos esclarecimentos 
ao Ministério da Saúde, argu-
mentando que, além de não ter 
iniciado a vacinação, o Governo 
Federal tem criado obstáculos 
ao emprego adequado das va-

cinas e à aquisição de insumos.

Estoque
Segundo o Ministério da 

Saúde, há pelo menos 52 mi-
lhões de seringas nos esta-
dos para a vacinação contra 
a covid-19, segundo consulta 
realizada em novembro pas-
sado a respeito dos estoques 
disponíveis dos diversos tipos 
de seringas e agulhas. Amapá, 
Bahia e Piauí não encaminha-
ram as informações, mas o es-
toque foi estimado com base 
no Sistema de Informações de 
Insumos Estratégicos (SIES). 
São Paulo é o único sem da-
dos, pois não enviou informa-
ções nem utiliza o SIES.

Morre o jornalista Fernando 
Soares, vítima do coronavírus

O jornalista Fernando 
Soares dos Santos, de 53 
anos, morreu na tarde de 
ontem por complicações 
causadas pela covid-19. O 
profissional, que atuava na 
assessoria de imprensa da 
Câmara de Dirigentes Lo-

jistas de Campina Grande 
(CDL), estava internado no 
Hospital João XXIII, na Rainha 
da Borborema, desde dezem-
bro de 2020.

Em sua trajetória profis-
sional, Fernando foi assessor 
da Associação Comercial de 
Campina Grande (ACCG) e 
da Federação das Câmaras 
de Dirigentes Lojistas da 

Paraíba (FCDL-PB). Exerceu 
ainda o cargo de presidente 
da Associação Campinense 
de Imprensa (ACI).

Em agradecimento pela 
dedicação do jornalista ao 
comércio campinense, a CDL 
emitiu uma nota de pesar 
lamentando o falecimento. 
Fernando Soares deixa espo-
sa e uma filha.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br
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Secretaria de Estado da Saúde afirma que número é suficiente para imunizar o grupo prioritário na Paraíba

Estado assegura seringas para 
campanha contra coronavírus
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Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br   

“A Paraíba dispõe de agu-
lhas e seringas suficientes para 
a primeira fase da vacinação”. A 
afirmação foi feita pelo secretá-
rio estadual de Saúde, Geraldo 
Medeiros, em resposta à infor-
mação divulgada pelo Ministério 
da Saúde, na qual o estado não 
teria seringas e agulhas para a 
campanha de vacinação contra o 
coronavírus. A Secretaria de Esta-
do da Saúde (SES) informou que 
a primeira etapa da campanha 
terá início no final deste mês e 
se estenderá durante todo o mês 
de fevereiro.  Nas redes sociais, 
o prefeito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima, divulgou ví-
deo dizendo que, no município, a 
vacinação começará na próxima 
quarta (20).

Segundo a Secretaria de Es-
tado da Saúde, entretanto, essa 
é a data prevista para a chegada 
da vacina no Estado, conforme 
informações do Ministério da 
Saúde. Ontem, a SES divulgou um 
documento explicando a logística 
para a campanha de imunização 
contra o coronavírus no estado.

A primeira fase da campa-
nha tem duas etapas. A primeira 
reúne trabalhadores de saúde, 
povos e comunidades quilom-
bolas e população indígena - um 
total de 140.460 pessoas. A se-
gunda etapa será direcionada a 
idosos com 75 anos ou mais e a 
pessoas acima de 60 anos insti-
tucionalizadas (que moram em 
abrigo, por exemplo). Esses so-
mam 167.582.

Atualmente, a Paraíba tem 
um estoque de 286 mil seringas 
e agulhas, portanto a primeira 
etapa da campanha poderá ser 
atendida com traquilidade. Em 
vídeo divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros disse que mais um 
carregamento chegará em breve 
ao estado. “Estamos recebendo 
agora, no início de fevereiro, mais 
400 mil seringas e agulhas. Então 

a população pode ficar tranquila 
que o estado tem seringas e agu-
lhas suficientes para essa primei-
ra fase que representará idosos 
acima de 75 anos; aqueles acima 
de 60 anos que vivem em asilos e 
abrigos; profissionais de saúde e 
indígenas que residem em terras 
indígenas”. 

O Plano Estadual de Vaci-
nação, elaborado pela SES, em 
conjunto com a Sociedade Bra-
sileira de Imunização na PB e 
Conselho Estadual de Secretários 
Municipais de Saúde, prevê ain-
da a chegada de mais 1,8 milhão 
de seringas e agulhas que serão 
entregues ao longo da campa-
nha, juntamente com as doses 
da vacina. 

Em documento encaminha-
do ao Supremo Tribunal Federal, 
o Ministério da Saúde afirmou 
que a Paraíba estaria com difi-
culdade de abastecimento dos 
insumos, o que foi rebatido pelo 
secretário Geraldo Medeiros.

Os demais estados citados 
pelo ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, também reagiram às de-
clarações. Secretários estaduais 
de Saúde garantem que estão 
equivocados os dados enviados 
em ofício pelo Governo Federal ao 
Supremo Tribunal Federal.

Além de Paraíba, foram cita-
dos pelo ministro Pernambuco, 
Acre, Bahia, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul e Santa Catarina. 
Os dados foram enviados pelo 
ministro ao STF depois que o 
ministro Ricardo Lewandowski 
determinou que o Ministério da 
Saúde detalhasse os quantitativos 
de seringas e agulhas nos estados 
brasileiros.

Ainda no ofício, o ministro 
da Saúde admitiu que o Governo 
Federal não tem estoque de serin-
gas e agulhas e passou a respon-
sabilidade aos estados. “Este dado 
é antigo, uma vez que a Paraíba 
conseguiu realizar aquisição das 
agulhas e seringas e existe esto-
que suficiente para a primeira 
fase da campanha”, defendeu o 
secretário Geraldo Medeiros.

PB registra
mais de 
mil casos 
diários 
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

 
Após um período de ins-

tabilidade na notificação de 
novos casos, a Paraíba volta 
a registrar mais de mil casos 
de contaminação por covid-19 
no intervalo de 24 horas. En-
tre a quarta-feira e ontem, a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) confirmou novos 1.028 
casos e 12 falecimentos em 
decorrência do agravamen-
to da doença. Com os novos 
números, o estado chegou a 
175.227 casos, sendo 3.857 
mortes e 132.009 pacientes 
recuperados da doença.

Entre as novas confirma-
ções, 2,23%, o equivalente a 
23 pacientes, são casos hos-
pitalizados e 1.005, a maioria 
com 97,76%, são considera-
dos leves e se recuperam em 
suas residências. De acordo 
com o Centro Estadual de Re-
gulação Hospitalar, cerca de 
18 pacientes foram internados 
entre a quarta-feira e ontem.

Já entre as vítimas, 11 
das 12 mortes aconteceram 
também entre a quarta-feira 
e ontem. O outro óbito aconte-
ceu no dia 11 de janeiro. Além 
destas, outras 26 mortes estão 
sendo investigadas pela SES. 
Os pacientes que evoluíram a 
óbito tinham faixa etária entre 
65 e 98 anos, se dividiam entre 
sete mulheres e cinco homens. 
Apenas um não possuía co-
morbidades e os demais apre-
sentaram cardiopatia.

Combate à covid

Secretaria divulga plano 
e logística da vacinação

A Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES) 
iniciou, nesta quinta-
feira (14), uma série de 
reuniões de orientação 
para a vacinação contra 
a covid-19. A agenda é 
voltada para os secretá-
rios municipais da Pa-
raíba e tem o objetivo 
de apresentar o plano 
estadual para os gesto-
res e estabelecer ações 
e estratégias para a imu-
nização.

De acordo com a 
coordenadora do Nú-
cleo de Imunizações da 
SES, Isiane Queiroga, a 
finalidade do encontro 
é instrumentalizar as 
Gerências Regionais de 
Saúde (GRS), municí-
pios e serviços de saúde 
para vacinação contra 
covid-19. Também se-
rão discutidos tópicos 
como a organização da 
rede de frio, a logística 
de recebimento e dis-
tribuição das vacinas, 
e descrição dos grupos 
prioritários com maior 
risco de desenvolver 
complicações e óbitos 
pela doença. 

A  coordenadora 
explica que a Paraíba 
possui mil salas de va-
cinação, 12 centrais re-

gionais de rede de frio e 
11 veículos refrigerados 
para a distribuição nas 
12 GRS. Ela enfatiza que 
a logística do desloca-
mento das doses está 
pronta, com segurança 
garantida no translado. 
“O Ministério da Saúde 
sinalizou que as doses 
serão enviadas a partir 
do dia 20 de janeiro. A 
distribuição para as Ge-
rências Regionais será 
de imediato. Ainda não 
temos o quantitativo de 
doses que receberemos 
para essa primeira fase. 
O Programa Nacional 
de Imunização sinali-
zou que a entrega das 
vacinas será sequencial 
e de forma gradativa”, 
pontua. 

A secretária exe-
cutiva da Saúde, Re-
nata Nóbrega, esteve 
presente na primeira 
reunião e explicou que 
a versão atual do pla-
no de vacinação ainda 
pode sofrer alterações 
de acordo com as atuali-
zações do Ministério da 
Saúde. Ela reforçou que, 
mediante recebimento 
das vacinas, a SES re-
passará a todos os 223 
municípios seguindo 
os critérios destacados 

pelo Programa Nacional 
de Imunização (PNI). 
A secretária executiva 
alertou ainda para as 
informações falsas que 
circulam e solicitou a 
colaboração dos muni-
cípios. 

“A gente precisa 
quebrar essa corrente 
de informações de que 
a vacina não tem eficá-
cia e não vai proteger a 
população. Nossa mis-
são de coletivo da saúde 
pública é dar uma res-
posta aos paraibanos”, 
completa. 

O Plano Estadual 
de Vacinação contra a 
covid-19 foi elaborado 
pela SES em conjunto 
com a Sociedade Bra-
sileira de Imunização 
na Paraíba e Conselho 
Estadual de Secretários 
Municipais de Saúde. 

CG vacina na quarta
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

Sobre o início da vacinação em Campina Grande, o 
prefeito Bruno Cunha Lima informou em vídeo, nas redes 
sociais, que a informação foi confirmada após reunião 
realizada entre o Ministério da Saúde e prefeitos de capitais 
e cidades polo de regiões metropolitanas. 

Em primeira mão, o gestor afirmou que as vacinas 
AstraZenica, desenvolvida em parceria entre a Universi-
dade de Oxford e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e 
CoronaVac, do Instituto Butantan em parceria com o labo-
ratório chinês Sinovac, terão o uso emergencial liberado 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na 
próxima segunda-feira.

“É importante que todos nós estejamos tranquilos, 
calmos e seguros de que a prefeitura de Campina Grande, 
a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde, nós esta-
mos fazendo todos os esforços para garantir que todas as 
pessoas sejam vacinadas. Não precisam se desesperar ou 
ficar ansiosos. As nossas centrais de vacinação, 57 salas, 
estão aptas para receber as doses”, finalizou Bruno Cunha 
Lima. Vale ressaltar que as vacinas, antes de chegarem aos 
municípios, passam pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) que distribuirá as doses para todas as 223 cidades 
do estado. Mesmo com o anúncio pioneiro, a vacinação 
deve ser iniciada de maneira simultânea em todo o país, 
como orientou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Confira o planejamento de vacinação 

no QR Code acima

O Plano Estadual de Vacinação da SES prevê ainda a chegada de mais 1,8 milhão de seringas e agulhas que serão entregues ao longo da campanha

Foto: Secom-PB
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Deivdson Alves Fernandes trabalhava na feira central de Campina Grande e teria denunciado o tráfico na área

A Delegacia de Crimes 
contra a Pessoa (Homicí-
dios) de Campina Grande 
está tentando identificar 
quem mandou matar o vi-
gilante noturno Deivdson 
Alves Fernandes, 34 anos, 
assassinado a tiros na Fei-
ra Central daquela cidade 
no dia 23 de dezembro do 
ano passado, enquanto tra-
balhava. No final da tarde 
de quarta-feira (13) poli-
ciais da delegacia prende-
ram dois envolvidos com 
o crime, de 19 e 23 anos 
no conjunto habitacional 
Aluízio Campos em cum-
primento a mandados de 
prisão expedidos pela Jus-
tiça de Campina Grande.

Segundo a delegada 
Suelane Guimarães, a du-
pla confessou a autoria 
do crime, revelando que 
agira após ser contratada 
porque o vigilante esta-
va “dedurando” o tráfico 
de droga na área da feira 

Polícia prende dupla acusada 
de matar vigia por encomenda

Operação Alvorada

PM realiza operação com prisões e 
apreensões de armas e entorpecentes 

A Polícia Militar refor-
çou as ruas de várias cidades 
paraibanas, desde as primei-
ras horas dessa quinta-feira 
(14), com a Operação Alvo-
rada, que nesta 1ª edição 
do ano teve a atuação de 
805 policiais e 288 viatu-
ras para ocupar localidades 
com maiores incidências 
criminais, com o objetivo 
de promover sensação de 
segurança aos moradores. 
Os trabalhos foram coorde-
nados pelo próprio coman-
dante-geral da corporação, 
coronel Euller Chaves.

Três suspeitos foram 
presos, uma arma foi apreen-
dida e também drogas, nas 
cidades de João Pessoa e San-
ta Rita. Na capital, o preso, 
que tem 23 anos, é suspeito 
de vários assassinatos ocor-
ridos nos bairros do Cristo 
e Rangel. Contra ele, tinha 
um mandado de prisão por 
roubo. Em Santa Rita, foram 
presos dois acusados, de 27 
e 18 anos, um deles com um 
revólver e outro com drogas, 
no bairro Alto das Populares.

Mandacaru
Um dos bairros que 

recebeu maior atenção por 
parte da Operação Alvorada 
foi Mandacaru, por causa da 
incidência de crimes contra 
a vida, registrados nos últi-
mos dias. Equipes de várias 
unidades operacionais reali-
zaram incursões em pontos 
indicados pelas Coordena-
dorias de Inteligência e de 
Estatística. O trabalho terá 
continuidade, mesmo após 
a Alvorada, com o objetivo 
de prender envolvidos com o 
tráfico de drogas, que seriam 
os responsáveis pelos crimes 
no bairro.

Ao todo, a população de 
130 cidades acordou com a 
presença da Operação Alvo-
rada nas ruas. Outras ope-

O delegado Diego 
Garcia vai aguardar a 
liberação da mulher de 
38 anos que se encontra 
internada, sob custódia 
da polícia no Hospital 
de Emergência e Trau-
ma, de João Pessoa para 
explicar os motivos que 
a levaram a tentar ma-
tar seus filhos e tirar a 
própria vida nessa quar-
ta-feira (13), em sua re-
sidência no bairro de 
São Bento, na cidade de 
Bayeux.

Os quatro filhos de 
mulher receberam alta 
do Hospital de Emergên-
cia e Trauma da capital. 
São três crianças de 2, 
11 e 12 e um adolescente 
de 18 anos. Eles rece-
beram alta no início da 
noite daquele dia. A mãe 
deles passou por pro-
cedimentos médicos de 
emergência e continua 
internada e seu quadro 
clínico, segundo boletim 
médico, é regular.

O médico Laércio 
Araújo conversou com 
a imprensa e disse que 
as crianças ficaram no 
complexo de pediatria 
do hospital de Trauma 
e chegaram respiran-
do expontaneamente. 
Ele acrescentou que foi 
realizada a eliminação 
natural do veneno pelo 
organismo. Enquanto 
isso, informou o médico, 
a mãe das crianças está 
recebendo assistência 
médica e social.

A mulher, segundo 
informações, será indi-
ciada por tentativa de 
homicídio contra a vida 
de quatro filhos. Segun-
do informações policiais 
e médicas, a mulher co-
locou veneno dissolvido 
no suco de laranja servi-
do no almoço da família.

De acordo com a 
polícia, a mulher e os fi-
lhos estavam almoçando 
e uma das filhas, de 16 
anos que ainda não ti-
nha almoçado percebeu 
que os irmãos e a mãe 
estavam passando mal e 
resolveu pedir socorro 
a vizinhos. Inicialmente 
a família – a mãe e qua-
tro filhos foram levados 
para a UPA da cidade, 
onde foi realizado os 
primeiros socorros. 

Mãe em depressão
A principal motiva-

ção alegada pela mulher 
é a separação dela com o 
pai de seus filhos. Desde 
então ela não aceitava o 
fim do relacionamento 
e, por isso entrou em de-
pressão. Familiares da 
mulher disseram que ela 
reclamava da situação, 
pois o pai de seus filhos 
paga uma pensão de pou-
co mais de R$ 400, consi-
derada insuficiente. 

A mãe seria usuária 
de remédio controlado 
e seu relacionamento 
com o pai dos filhos dela 
começou quando tinha 
apenas 12 anos de idade.

A mulher alega que 
o valor da pensão é in-
suficiente para alimen-
tar os filhos e por conta 
disso estar em estado de 
depressão. 

O  s e c r e t á r i o  d e 
Saúde do município de 
Bayeux, Nelson Soares, 
informou que a família, 
tanto a mãe quando sair 
do hospital como os fi-
lhos receberão assistên-
cia social e psicológica. 

Nelson Soares ga-
rantiu que a Prefeitura 
Municipal de Bayeux 
vai prestar assistência 
à família, inclusive com 
cesta básica.

Envenenamento: mãe 
continua no Trauma

central e por ser bastante 
atuante.

A delegada disse que 
foi muito importante as 
imagens das câmeras de 
segurança instaladas na 
feira central de Campina 
Grande para identificar os 
autores do crime. Segun-
do Suelane, o homem de 
19 anos pilotou a moto, 
enquanto que o outro, de 
23, foi o autor dos disparos 
que mataram Deivdson.

Suelane revelou que o 
rapaz de 23 anos, já respon-
de a processo na comarca 
de João Pessoa por porte 
ilegal de armas e organi-
zação criminosa. O outro 
também tem antecedentes, 
pois responde por tráfico 
de droga e porte ilegal de 
armas. Os acusados do as-
sassinato deixaram a carce-
ragem da Central de Polícia 
e foram encaminhados ao 
presídio onde cumprirão a 
determinação judicial.

Fotos: Polícia Militar

Locais de difícil acesso também foram fiscalizados pelos policiais em todas as regiões da Grande João Pessoa

Armas e drogas foram apreendidas durante a Operação Alvorada que terá continuidade no fim de semana

rações devem ocorrer nos 
próximos dias, também 
com objetivo de ocupar lo-

calidades apontadas pelas 
Coordenadorias de Inteli-
gência e de Estatística, que 

têm feito um mapeamen-
to diário dos pontos para 
atuação do reforço policial.

Casal é flagrado negociando droga 
e aliciando menor em Bananeiras

Um casal, sendo o ho-
mem de 33 anos e a mulher 
de 46 foi preso em flagrante 
na cidade de Bananeiras. A 
prisão aconteceu na tarde de 
quarta-feira (13), pela Polícia 
Civil, após investigação reali-
zada pela 21ª Delegacia Sec-
cional de Solânea. O homem 
é proprietário de um bar que 
era utilizado, segundo a polí-
cia, para o tráfico de drogas. 

No local foram apreen-
didas porções de cocaína e 
maconha, além de uma espin-
garda calibre 12 e uma pistola 
635, com munições. O suspei-
to ameaçou os policiais e foi 
autuado, também, por desa-
cato e ameaças à autoridade.

Na casa da mulher, situa-
da no sítio Chã de Cumbeba, 
zona rural de Bananeiras fo-

ram apreendidas mais 223 
pedras de crack, que estavam 
embaladas e prontas para 
consumo ou comércio, além 
de tabletes de maconha.

Além do envolvimento 
com o tráfico de droga, a Po-
lícia Civil também investiga 
uma possível participação de 
uma filha da mulher, de ape-
nas 11 anos, com a criminali-
dade. Para o delegado Dióge-
nes Fernandes, que investiga 
o caso, a criança demonstrava 
conhecimento do crime prati-
cado pela mãe.

Diógenes Fernandes 
disse ser possível uma re-
lação entre o casal, pois o 
homem é responsável pelo 
ponto de venda de drogas 
onde a mulher fazia as ne-
gociações. O delegado infor-

mou ainda que os traficantes 
usavam códigos nas negocia-
ções das drogas. “Água fria” 
representava o crack e “água 

quente” maconha. O casal foi 
autuado em flagrante por 
tráfico de droga e associação 
ao tráfico.

Foto: Polícia Civil

A droga estava em um bar e numa casa na zona rural do município
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Resultado da pesquisa, realizada em colaboração com a 
UFPI, tem alto potencial para produzir novos medicamentos

Pesquisadores da Uni-
versidade Federal da Paraí-
ba (UFPB) e da Universida-
de Federal do Piauí (UFPI), 
em colaboração mútua, de-
senvolveram nanopartícu-
las com alto potencial para 
aplicação na produção de 
novos medicamentos com 
atividade antitumoral, es-
pecialmente para o trata-
mento de câncer de pele.

As nanopartículas fo-
ram desenvolvidas a partir 
da Tocoyena hispidula Stan-
dl (Rubiaceae), uma planta 
medicinal nativa do Brasil 

conhecida popularmente 
por “flor-do-cerrado”, “an-
gelca” e “jenipapinho”, mui-
to comum nas regiões Norte 
e Nordeste na forma de ar-
bustos ou subarbustos.

Tradicionalmente, as 
raízes dessa planta são uti-
lizadas no combate a dor de 
barriga e inflamação do úte-
ro. O estudo feito pelos pes-
quisadores das duas univer-
sidades federais acerca dos 
efeitos dessa planta sobre 
células tumorais humanas 
é pioneiro e os efeitos ob-
servados foram melhorados 

com o uso da nanotecnolo-
gia, através da encapsula-
ção da droga extraída.

O projeto foi coordena-
do pelo professor da UFPB 
Juan Carlos Gonçalves, do 
Departamento de Ciências 
Farmacêuticas (DCF/UFPB) 
e pesquisador do Labora-
tório de Oncofarmacologia 
(OncoFar/UFPB), em par-
ceria com a Universidade 
Federal do Piauí, e recebeu 
auxílio financeiro da FAPE-
PI. Além do professor Juan 
Gonçalves, também são res-
ponsáveis pela pesquisa os 

professores Anderson No-
gueira Mendes e Mariana 
Helena Chaves, ambos da 
UFPI, e os alunos de pós-
graduação da UFPI Elcilene 
Alves de Sousa, Felipe Alves 
Batista e Railson Pereira 
Souza.

A pesquisa vem sendo 
desenvolvida há três anos, 
tendo sido feitos os testes 
em células de melanoma in 
vitro. Os estudos pré-clíni-
cos realizados pelo grupo 
de pesquisadores eviden-
ciaram a atividade citotó-
xica antitumoral do extrato 

obtido das folhas de T. hispi-
dula Standl, demonstrando 
o potencial dessas drogas 
para o desenvolvimento de 
novos medicamentos para 
o combate ao câncer.

O produto nanoparti-
culado possui alta eficácia 
contra células cancerígenas 
e baixa toxicidade contra 
células normais. A perspec-
tiva agora é a obtenção de 
recursos para as próximas 
etapas: os testes in vivo e 
clínicos. “Ainda precisamos 
investigar os mecanismos 
da droga nessas células e 

avaliar sua toxicidade em 
animais, antes de avançar-
mos para os testes clínicos”, 
explica o professor Juan 
Gonçalves.

De acordo com o coor-
denador do projeto, des-
de 1995 tem ocorrido a 
aprovação clínica de nano-
partículas com ação anti-
cancerígena, como Doxil, 
Abraxane, etc. No entan-
to, nenhum medicamento 
desse tipo foi desenvolvido 
no Brasil ainda, apesar do 
enorme potencial e biodi-
versidade.

UFPB desenvolve 
nanopartículas 
para uso contra 
o câncer de pele

Foto: Divulgação/Aline Lins/UFPB

Risco de acidentes

A passarela da Gauchi-
nha, na BR-101, em João 
Pessoa, é considerada pela 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) um dos trechos mais 
críticos do Brasil, devido a 
comportamentos irregu-
lares tanto de pedestres, 
quanto de motociclistas que 
passam por ali.

Segundo João Simão, 
motorista de caminhão, que 
sempre faz o percurso mo-
torizado, “usar a passarela 
é muito mais seguro, e infe-
lizmente existe muita gente 
passando por debaixo dela. 
Já vi vários acidentes por 
aqui, em termos de seguran-
ça, a passarela é a melhor 
coisa que fizeram”.

Já para Idalmir Alves, 
dono de um comércio loca-
lizado em frente à passarela, 

é rotineiro ver pedestres fa-
zendo a travessia da rodovia 
e arriscando a própria segu-
rança. “O pessoal atravessa 
a BR e não usa a passarela. 
A gente avisa, mas é mesmo 
que nada, existe uma placa e 
ainda assim continuam, na 
semana passada houve um 
acidente porque atravessa-
ram a rodovia. E ainda tem os 
motoqueiros que ficam pas-
sando na passarela”, disse.

De acordo com o Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB) trafegar com moto-
cicletas em passarelas des-
tinadas a pedestres resulta 
em uma infração gravíssi-
ma. O CTB prevê multa no 
valor de R$ 880,41 e ainda 
penalidade de sete pontos 
na carteira de habilitação 
para os infratores.

Segundo o presidente 
da Comissão de Educação 
para o Trânsito, o inspetor 

da PRF, Cledson Augusto 
Ferreira, a PRF/PB tem o 
objetivo de orientar os pe-
destres e alertar sobre as ne-
cessidades de cumprimento 
das regras para a redução de 
acidentes e mortes no trân-
sito. “A Polícia Rodoviária 
Federal vem fazendo ações 
de conscientização para fa-
zer o bom uso da passarela, 
para que os pedestres de 
fato usem, evitando passar 
em rodovias e cruzamentos, 
e também para os ciclistas, 
seguindo toda a norma de 
segurança., informou.

“É importante dizer 
que o pedestre é o sujeito 
mais vulnerável no trânsi-
to, e tem que fazer com que 
todos os outros veículos te-
nham uma atenção maior 
com o pedestre, em alguns 
locais essa segurança é muito 
vulnerável, então por isso é 
muito importante que tenha 

equipamentos como a pas-
sarela e faixas de pedestre, e 
tendo isso à sua disposição o 
pedestre, para que não seja 
uma vítima do trânsito”, ex-
plicou Cledson.

Para Pedro Ivo II, poli-
cial Rodoviário Federal, “a 
conscientização e a educa-
ção para o trânsito são mui-
to importantes para evitar 
esses acidentes, não somen-
te de pedestres. Cada órgão, 
cada instituição e cada enti-
dade têm uma parcela que 
pode contribuir. É importan-
te que essa redução na vio-
lência no trânsito seja uma 
crescente, e que salve vidas. 
O nosso objetivo é salvar vi-
das sempre”, enfatiza.

O reforço em ações so-
ciais é para que os pedestres 
e motociclistas percebam a 
importância de seguir boas 
condutas para estimular um 
trânsito seguro.

Ingrid Brasil
Especial para A União

Passarela da Gauchinha é considerada 
um dos trechos mais críticos do país

A PRF realizou ontem uma 
ação de conscientização 

dos pedestres sobre 
o uso da passarela

Foto: Roberto Guedes

O Instituto de Metro-
logia e Qualidade Indus-
trial da Paraíba (Imeq/PB) 
apreendeu no ano passado 
1.148 produtos irregula-
res durante operações na 
Paraíba.

Foram realizadas a fis-
calização de 5.357 balan-
ças; 10.005 ensaios e fisca-
lização de cronotacógrafo; 
120 postos de combustí-
veis; 2.593 medidores de 
energia elétrica; 35 rada-
res/barreiras eletrônicas; 
1.072 taxímetros.

De acordo com o ge-
rente do Núcleo de Verifi-
cação da Qualidade, André 
Albuquerque, o Núcleo de 
Verificação da Qualidade 

do IMEQ/PB realizou di-
versas fiscalizações nos 
e s t a b e l e c i m e n to s  c o -
merciais e em fábricas/
distribuidores. Dentre 
as fiscalizações realiza-
das podemos destacar as 
operações especiais em 
determinado período do 
ano, como a Volta às Aulas, 
Páscoa, Dia das Mães, Dia 
dos Pais, Dia das Crianças 
e Papai Noel. 

As demandas do Imeq 
são definidas e programa-
das pelo Inmetro, mas ain-
da é possível que ocorra 
fiscalizações de rotinas ou 
outras diligências que são 
feitas a partir de denúncias 
na própria Ouvidoria do 
instituto.

Segundo o gerente de 
qualidade, o agente fiscali-

zador identifica o produto 
irregular sendo comercia-
lizado, faz a apreensão dos 
itens irregulares e notifica 
o estabelecimento. “Após 
isso, o produto é recolhido 
para o depósito de produ-
tos apreendidos, que fica na 
sede do Imeq-PB, enquanto 

aguarda os trâmites jurídi-
cos para a destruição. Uma 
vez comprovada a irregula-
ridade no produto, ele não 
poderá retornar ao comér-
cio, nem tampouco poderá 
ser doado ou incorporado 
ao patrimônio público. Sua 
destinação final é a destrui-
ção”, explicou.

Em meio à situação da 
pandemia do covid-19, as 
ações de fiscalização obti-
veram complicações com o 
fechamento de shoppings 
e a redução no horário do 
comércio. “De certa forma 
a pandemia nos limitou 
em algumas situações, 
como por exemplo, temos 
alguns servidores que são 
considerados grupo de 
risco para agravamento 
da covid-19” disse.

Segundo o gerente 
de Qualidade do Imeq, as 
fiscalizações em produtos 
com a Conformidade Ava-
liada já começaram desde 
o dia 4 deste mês. Tendo 
já programado para esse 
ano, a fiscalização em 110 
municípios no Estado da 
Paraíba e a realização de 
oito Operações Especiais, 
sendo uma delas a Opera-
ção Especial: Volta às Au-
las. “Estamos em reunião 
com o Inmetro e com al-
guns dirigentes de outros 
estados para alinhar essa 
data, para que ocorra si-
multaneamente em todo o 
Brasil”, concluiu.

É fundamental que o 
consumidor esteja atento 
a qualquer irregularida-
de. Diante disso, o mais 

prudente é que entre em 
contato com a Ouvidoria 
para tirar dúvidas, obter 
informações, reclamações 
e /ou realizar denúncias. 
Entrando em contato atra-
vés do telefone: 0800-281-
7411 ou pelo email ouvido-
ria.imeq.pb.gov.br

Imeq-PB apreendeu 1,1 mil produtos em 2020
Ingrid Brasil
Especial para A União Uma vez comprovada 

a irregularidade 
no produto, ele não 
poderá retornar ao 

comércio, nem tampouco 
poderá ser doado ou 

incorporado ao 
patrimônio público. 

 De certa forma a 
pandemia nos limitou em 
algumas situações, como 

por exemplo, temos 
alguns servidores que são 

considerados grupo de 
risco para agravamento 

da covid-19. 
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Efetivo com mais de dois mil policiais, viaturas e drones vão garantir que o Exame transcorra sem problemas

Para que o primeiro dia 
de provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio 2020 (Enem) 
transcorra de forma segura, 
mais de 2 mil policiais atuarão 
no concurso em todo o estado. 
Drones de monitoramento e 
viaturas serão utilizados nos 
541 locais de prova distribuí-
dos em 55 cidades paraibanas. 
A operação de segurança en-
volve também a escolta e pro-
teção dos cadernos e folhas de 
respostas, que começam a ser 
distribuídos hoje. As provas 
vão acontecer nos próximos 
dias 17 e 24.

A Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e Defesa 
Social (SEDS) informou que 
vai atuar com 2.100 policiais e 
340 viaturas nos dois dias do 
exame. Esse ano a força policial 
precisou ser maior por conta 
do aumento no número de lo-
cais de provas que, devido à ne-
cessidade de distanciamento 
entre os candidatos, subiu mais 
de 40% em relação ao ano pas-
sado, quando em todo o estado 
foram disponibilizados 350 
pontos. 

Três Centros de Coman-
do e Controle vão garantir o 
acompanhamento em tempo 
real de toda a execução da ope-
ração. Em João Pessoa (Quartel 
do Comando Geral), Campina 
Grande (sede do Comando do 

Policiamento Regional I) e Pa-
tos (Comando do Policiamento 
Regional II) profissionais de 
vários órgãos envolvidos na se-
gurança do Enem 2020 estarão 
prontos para atuar rapidamen-
te caso haja necessidade. 

Segundo o major da Polí-
cia Militar, Onierbeth Elias, que 
faz parte da coordenação da 
operação, o efetivo emprega-
do no Enem não irá prejudicar 
o policiamento de rotina nos 
bairros, que também será re-
forçado. 

“Não haverá nenhum pre-
juízo para o que chamamos de 
policiamento ordinário, onde o 
cidadão poderá continuar acio-
nando normalmente o telefone 
de emergência 190, porque 
nós colocamos um policiamen-
to extra para que dê a devida 
atenção à Operação Enem”.  

Na Paraíba 158.493 candi-
datos estão inscritos no exame 
tradicional e 3.483 farão a versão 
digital do Enem 2020. Este ano 
os portões abrirão meia hora 
mais cedo, às 13h30, com a fina-
lidade de evitar aglomerações. 

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br 

Enem: Estado monta esquema 
de segurança para as provas

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Litoral Norte 

Itabaiana 

Baía da Traição

INgá

O município de Ingá 
conta com um projeto turístico 
desenvolvido pelo Sebrae-PB. 
Trata-se do projeto “Cami-
nhos do Vale do Paraíba”, que 
engloba os “Caminhos de Zé 
Lins”, “Caminhos das Artes”, 
“Caminho das Itacoatiaras”, 
“Caminhos dos Quilombos” e 
os “Caminhos das Aventuras”. O 
roteiro tem como objetivo ofe-
recer aos próprios paraibanos 
e aos turistas a cultura local, 
bem como o turismo de aventura existente nos municípios que fazem parte do Vale do Pa-
raíba. No município de Ingá, os turistas que seguirem o roteiro vão conhecer os mistérios, a 
cultura, o artesanato e a natureza local no “Parque das Itacoatiaras”, composto pelo museu 
e comercialização de produtos artesanais, Memorial do Cuscuz, Casa dos Retalhos, Ateliê 
do Tetéu e a Comunidade Chã dos Pereira, no encontro com as artesãs labirinteiras.

Taperoá

O Centro Histórico do município de Taperoá é Patrimônio Cultural Imaterial 
do Estado da Paraíba. Taperoá está localizado na região geográfica Imediata de 
Campina Grande e é famosa por ser palco da história da peça Auto da Compade-
cida, do escritor paraibano Ariano Suassuna. No ano de 2007, Taperoá viveu bons 
momentos com as gravações da microssérie A Pedra do Reino, escrita também 
por Ariano.

Fotos: Teresa Duarte

Com aproximadamente 60 quilômetros de praias, o Litoral Norte paraibano caracteriza-se 
por rios, falésias e preservação da Mata Atlântica. A região também é conhecida pela existência de 
aldeias dos índios potiguaras, preservando a história e tradição das tribos. Para facilitar o acesso de 
turistas e visitantes o Governo do Estado investiu na construção e pavimentação de rodovias que 
dão acesso às cidades de Lucena, Baía da Traição, Mamanguape e Mataraca, esta última faz divisa 
com o Estado do Rio Grande do Norte.

No município de Itabaiana “Nevinha 
e Tôta Artesanato” é um dos pontos de 
parada obrigatória para o turista. Nevinha 
começou a se interessar pela cerâmica ob-
servando o trabalho de Tôta, seu marido, 
ceramista tradicional, conhecido em toda 
a Paraíba e os dois trabalham no mes-
mo ramo há 30 anos. Nevinha faz a arte 
popular e, Tôta, quando necessário, dá o 
acabamento no torno, valorizando ainda 
mais a peça que é exportada para Alema-
nha, França, Inglaterra, Portugal e outros 
países da Europa. Além da exportação, o 
casal tem uma clientela para restaurantes 
locais e de diversos estados brasileiros, 
tendo uma média mensal de produção 
entre 700 a 1.000 peças.

A história da Paraíba está presente no município da Baía da Traição, onde 
em 1501 navegantes ancoravam no porto, cenário de batalhas sangrento 
entre os índios potiguaras, habitantes da terra, e os portugueses que queriam 
colonizar o local. Município riquíssimo com vários roteiros ambientais 
e cenário em pontos para os turistas, a exemplo de falésias, arrecifes de 
corais, manguezais, praias paradisíacas, rios com águas cristalinas, ruínas 
históricas e a maior reserva indígena dos índios potiguaras, cujos habitantes 
preservam e mantêm os costumes. A gastronomia, que  também é um dos 
grandes atrativos ao turista,  agora conta com um novo produto que é o Pé na 
Areia Bar e Restaurante. Essa é a nova proposta turística da praia, instalado 
à beira-mar da conhecida “Prainha da Baía da Traição”, preparada para os 
turistas com muito carinho e uma gastronomia de qualidade assinada pelo 
chef André Duarte.

A operação envolve a 
escolta e proteção dos 
cadernos e folhas de 
respostas, que serão 

distribuídos hoje

Foto: Agência Brasil

ORIENTAçõEs pARA O ENEm 2020* 

n Uso de máscaras de proteção facial durante toda a aplicação será obrigatório
n É obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto 
n A única caneta aceita é a esferográfica de tinta preta, com material transparente
n Guardar, antes de entrar na sala de provas, em envelope porta-objetos, a declaração de comparecimento 
impressa, o celular e quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados
n Manter os aparelhos eletrônicos como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes com todos os aplicativos, 
funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado
n Manter, debaixo da carteira, o envelope porta-objetos, lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas 
até a saída definitiva do local de provas.
n Iniciar as provas somente após a autorização do aplicador

*Fonte: Inep

O esquema de segurança 
vai cobrir os 541 locais 
onde as provas do Exame 
Nacional serão realiza-
das. Ao todo, na Paraíba, 
158.493 candidatos se 
inscreveram no processo
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Poesias, contos, crônicas e arti-
gos de autores paraibanos e convi-
dados de outros estados integram o 
primeiro volume da antologia Ima-
gens Literárias: a realidade e o sonho 
(Editora Mondrogo, 200 páginas, R$ 
40), que a União Brasileira de Escri-
tores, Seção da Paraíba (UBE-PB), 
lançará de forma virtual hoje, a par-
tir das 19h30. Na ocasião, o livro 
também estará sendo lançado remo-
tamente em Recife (PE), Natal (RN) e 
em Jacareí (SP). E, em março, será a 
vez de Lisboa, Portugal.

O presidente da entidade e um 
dos organizadores, Luiz Augusto 
de Paiva, lembrou que a antologia 
deveria ter sido lançada em no-
vembro do ano passado. “A editora 
enviou os livros diretamente para 
os autores que residem em outros 
estados, mas, em João Pessoa, vou 
sair entregando a cada um deles. A 
princípio, na capital, a obra estará 
sendo vendida na Livraria do Luiz, 
onde o lançamento iria ocorrer 
presencialmente. Mas a pandemia 
está brava. Não podemos arriscar”, 
disse o idealizador do projeto.

“O lançamento em Portugal 
faz parte da ampliação do pro-
jeto ‘Antologias’ da UBE-PB, que 
neste ano, deverá ser publicada 
em dois volumes, isto é, prosa e 
poesia, contando com escritores 
de língua portuguesa. Os auto-
res da Paraíba são bons, mas não 
saem do Estado e é preciso que 
sejam mais conhecidos. E a inclu-
são de autores de Portugal é para 
promover um intercâmbio, para, 
quem sabe, também trazê-los 
para cá”, disse Paiva.

Em Lisboa, o lançamento da 
coletânea será na Casa da Guia, 
em Cascais, uma vila localizada na 

costa norte da cidade. “A data foi 
remarcada para 7 de março e va-
mos observar o que vai acontecer 
até lá, por causa da pandemia, já 
que se vem falando de mais casos 
da doença na Europa. Em Cascais, 
onde as medidas de isolamento 
são mais restritivas, o lançamento 
será com a presença de jornalis-
tas, escritores, professores e es-
tudantes”, comentou o presidente 
da UBE-PB.

Além de Luiz Augusto Paiva, 
outros organizadores da obra são 
Ana Isabel de Souza Leão, José 
Edmilson Rodrigues e Neide Me-
deiros. “A antologia é importante 
porque é uma maneira de divul-
gar e tornar conhecidos os autores 
em suas cidades, suas províncias e 
ainda além fronteira, pois o livro 
também será lançado em Portugal”, 
afirmou a escritora Neide Medei-
ros, que também participa assinan-
do um perfil que inclui comentá-
rios sobre a poética da paraibana 
Violeta Formiga, assassinada pelo 
próprio marido em 1982.

O próprio título da antologia 
foi sugerido por Medeiros. “Eu dei 
três opções e a que foi a escolhida 
se justifica porque o livro tem uma 

diversificação de estilos e gêne-
ros literários, como poesia contos 
e crônicas, e acho que imagens li-
terárias engloba tudo isso”, disse. 
“Lemos os textos que foram en-
viados e demos opiniões. Nós pro-
curamos verificar, como critérios 
para seleção, se havia criatividade, 
beleza estética e correção gramáti-
ca nos contos e nas crônicas e, nas 
poesias, a poeticidade, a linguagem 
poética”, afirmou

Da Paraíba, Imagens Literárias 
conta com os textos de Ana Angélica 
Costa (poesia). Gilmar Leite (poe-
sia), Francisca Vânia Nóbrega (perfil 
biográfico), Sérgio de Castro Pinto 
(poesia), Juca Pontes (poesia), Ira-
ni Medeiros (poesia), Aroaldo Maia 
(crônica), Rose Pereira (crônica),  
William Costa (crônica), Gonzaga 
Rodrigues (crônica), Hildeberto Bar-
bosa Filho (crônica), Acilino Madeira 
Neto (conto), Thomas Bruno (con-
to), Mércia Coutinho (conto), Irlanda 
Lucia Vieira (poesia), Luiz Augusto 
Paiva (crônica), José Edmilson Ro-
drigues (conto), Ana Isabel de Souza 
Leão (perfil biográfico), Maria Pires 
da Silva (poesia), José Nunes (crôni-
ca), Neide Medeiros (perfil biográfi-
co) e José Ronald Farias (conto).

Os demais são oriundos de 
várias partes do Brasil, desde São 
Paulo e Espírito Santo, passando 
pelo Nordeste com Piauí, Pernam-
buco e Rio Grande do Norte, até o 
Distrito Federal.

“A qualidade do texto foi o 
principal critério para a seleção 
dos escritores que iriam integrar 
a antologia. Em princípio, iría-
mos fazer apenas com autores 
que são membros da UBE-PB. 
Mas a comissão formada para 
avaliar os textos, presidida por 
Ana Isabel de Souza Leão, decidiu 
incluir outros autores paraibanos 
e de outros estados”, finaliza Luiz 
Augusto Paiva.
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Estreia na novela
No ‘Entrevista Funesc’ de hoje, o ator paraibano Thardelly Lima 
fala sobre seu primeiro papel na teledramaturgia brasileira, em 
‘Quanto Mais Vida Melhor‘. Página 11
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Coletânea foi organizada pelo presidente da 
UBE-PB, Luiz Augusto Paiva (foto ao lado), e pelos 
escritores Ana Isabel de Souza Leão, José Edmilson 

Rodrigues e Neide Medeiros (foto abaixo); 
esta última batizou a obra, que apresenta uma 

diversificação de estilos e gêneros literários

Imagem: Divulgação

Seção paraibana da entidade publica antologia reunindo poesias, contos, crônicas e artigos de autores locais e de outros estados

União Brasileira dos Escritores 
lança hoje ‘Imagens Literárias’

Através do QR Code acima, 
acesse o evento de

lançamento no Meet

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

UBE-PB pretende realizar projetos envolvendo intercâmbio de 
autores lusófonos e incentivo de produção literária nas escolas

A União Brasileira de 
Escritores – Seção da Paraí-
ba pretende realizar alguns 
projetos ao longo deste ano. 
Exemplo é dar prosseguimen-
to à antologia, com a prepa-
ração do segundo volume, 
com novos autores, e, desta 
vez, incluindo escritores de 
língua portuguesa, para um 

lançamento previsto para o 
mês de dezembro. 

“A inclusão de autores de 
língua portuguesa na nova 
antologia tem, por objeti-
vo, promover o intercâmbio 
entre os autores brasileiros 
com os de outros países”, 
disse Luiz augusto Paiva, 
para quem o lançamento do 

primeiro volume da obra em 
Portugal já é uma espécie de 
primeiro passo para que o 
projeto se concretize.

Outro projeto é estimu-
lar a literatura nas escolas 
públicas, para que os alu-
nos se sintam motivados a 
escreverem textos. Segundo 
o presidente da UBE-PB, 

quando houver melhoria na 
situação da pandemia, vai 
manter contato com a Secre-
taria de Estado da Educação 
para apresentar a iniciativa 
de estimular a literatura nas 
escolas. “A ideia é fomentar 
a literatura com estudantes 
a partir do nono ano em 
diante, pela qual escolas 

escolheriam textos de seus 
alunos para os enviar para a 
UBE-PB, que faria uma nova 
seleção do material para 
posterior publicação em livro. 
À exceção do romance, pois 
não dá para incluir textos 
longos, os demais gêneros li-
terários poderão ser aceitos”, 
adianta Paiva.
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 Lançamento em 
Portugal faz parte da 
ampliação do projeto 

‘Antologias’ da UBE-PB, 
que, neste ano, deverá 
ser publicado em dois 
volumes, isto é, prosa

e poesia 
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Baiana radicada na Paraíba, Isaura Tupiniquim lança nesta sexta-feira o primeiro single do seu projeto autoral

Coreógrafa envereda no mundo 
da música com ‘Púrpura Ruína’

A artista do corpo Isaura Tupiniquim 
explora agora novas abordagens artísticas. 
Ela lança neste mês o EP Púrpura Ruína, o 
primeiro da carreira. O disco é uma expe-
rimentação desenvolvida de forma remota 
no decorrer de 2020.

O EP será lançado no dia 29 deste mês, 
mas já é possível conferir o primeiro single, 
'Vênus Purpurinada', que está sendo lan-
çado hoje pelo Selo Menasnota.

As músicas nasceram de textos produ-
zidos por ela própria. Em uma atmosfera 
que equilibra o denso com a leveza do pop, 
o trabalho traz situações que sugerem visu-
ais através de questões políticas, pessoais 
e oníricas. “É um disco mais falado do que 
melódico”, destaca a artista, licenciada e 
mestre em Dança pela Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA) e doutoranda em 
Sociologia pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB).

O EP inicia com 'Arde', uma faixa à 
capela que anuncia um ambiente de sel-
vageria civilizatória. A segunda faixa é 'In-
sana essa coisa toda', que aborda a fase de 
Isaura Tupiniquim com o pânico enquanto 
sintoma existencial pelo qual tantos con-
temporâneos precisam lidar. 'Vênus Purpu-
rinada', a terceira faixa e o primeiro single 
a ser lançado, é inspirada nas personagens 
do escritor e músico cyberpunk Fausto 
Fawcett e foi também o primeiro resultado 
da experimentação de Isaura como com-
positora a partir de ferramentas digitais. 
Esta, mais pesada com uma atmosfera 
mais rock, foi também influenciada pelo 
disco Letrux em noite de climão, de Letícia 

Novaes, em 2017. A quarta faixa é 'Golpes' 
e faz referência direta ao impeachment de 
Dilma Rousseff, que ganha base sonora 
especialmente criada por Heitor Dantas. O 
EP é finalizado por 'Bárbara Índia', canção 
que nasceu a partir de um sonho de Isaura 
com a própria mãe. Aborda a imagem de 
uma mulher simples e descendente de 
indígenas que atravessa um mundo em 
ruínas provocadas pelo poder masculino 
e capitalista.

O desejo de realizar e lançar Púrpura 
Ruína é antigo para Isaura. “Sempre gostei 
de música, mas até então não tinha tido 
uma experiência tão contundente com 
isso”, explica. Uma de suas principais re-
ferências vem do músico Fausto Fawcett, 
com quem já dividiu palco e dedicou outros 
projetos, como o mencionado Remontando 
Fausto Fawcett, realizado em grupo com 
outros amigos da dança, quando ainda 
morava em Salvador.

Isaura Tupiniquim já é familiar da 
voz em suas performances artísticas, 
e por isso escrevia textos. A partir de 
softwares de criação musical como 
GarageBandeAbleton Live, ela viu a 
oportunidade de uma conexão com 
os escritos e a realização de novas 
experiências. “Eu gostava de alguns 
trechos e aí os repetia algumas ve-
zes para vê-los e musicá-los, trazer 
uma atmosfera mais sonora mesmo. Não 
foi a partir de uma melodia”, reforça. 

Entre as referências, além de Fawcett, 
Isaura menciona Laurie Anderson, artista 
experimental estadunidense que também 
trabalhava com performances através da 
música. “Normalmente ela tinha textos 
meio narrativos com uma sonoridade. Pen-

sando nessas influências, eu fui aprenden-
do a usar a plataforma”, explica a baiana 
radicada na Paraiba, imaginando ainda que 
a plataforma funcionaria apenas uma base 
para suas experimentações.

O Púrpura Ruína representa, para Tu-
piniquim, o símbolo do cruza-
mento de linguagens artísticas. 
Através do projeto, ela 

pretende lançar vídeos de edição simples 
e utilizá-lo para as futuras performances 
visuais. “É um trabalho que se desdobra e 
é pensado a partir do corpo, de onde vem 
a minha experiência maior”, conclui Isau-
ra, que continua explorando a plataforma 
digital para a criação de outras bases, não 
apenas para as suas performances, mas 

para a de outras colegas artistas.

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br
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Trabalho musical 
de estreia traz 
situações que 

sugerem visuais 
através de questões 
políticas, pessoais e 

oníricas

Artigo Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com | colaborador

A poesia panfletária
O que se observa na poesia brasileira 

contemporânea é uma verdadeira enxurrada 
de livros que pretendem apreender o momento 
conturbado por que passa o Brasil, espécie de 
Titanic cujo capitão, sem carta de bordo, erra-
ticamente, o abalroaa cada instante contra os 
icebergs da insensatez.

Por aí já se conclui que motivos não 
faltam para indignar os poetas de bom senso, 
embora não faltem também aqueles que, na 
contramão dos princípios fundamentais da 
democracia, façam coro com o “Pátria, família 
e Deus acima de tudo”, um dos lemas que 
resumem exemplarmente o ideário neofacista 
da trupe miliciana. Isso sem contar os omis-
sos de todos os gêneros, para os quais Dante 
Alighieri dedicou as seguintes palavras: “No 
Inferno os lugares mais quentes são reserva-
dos àqueles que escolheram a neutralidade 
em tempo de crise”.

Ocorre, porém, que a indignação é má 
conselheira, sobretudo quando o poeta deseja 
transformá-la em poema, pois, escrevendo no ca-
lor da hora, no olho do furacão, ele tem tudo para 
esquecer a sábia lição de Wordsworth: “A poesia 
é emoção recolhida na tranquilidade”.

Quando Ferreira Gullar recorreu à literatu-
ra de cordel como instrumento de doutrinação 
para despertar a consciência dos leitores, jus-
tamente por seresse um gênero mais acessível, 
mais palatável, nada ou quase nada acrescentou 
à sua obra, embora não se deva nivelar os seus 
livros de poemas engajados com a safra dos 
livros participantes de hoje, a grande maioria 
natimorta, já que repousa na vala comum onde 
jaz a pretensa poesia de extração unicamente 
política. Comparados com esses, os livros de 
Gullar são obras do mais puro lavor.

Nesse ponto, cabe observar que a literatura 
só faz revolução no âmbito da linguagem, dentro 

dos seus próprios limites, jamais fora dos seus 
domínios, de sua circunscrição, sendo-lhe prati-
camente impossível instaurar uma ruptura com o 
status quo, com o estamento social.

Mas a boa literatura pode provocar, sim, 
uma espécie de revolução silenciosa, pois ao 
término de um livro de ficção ou de um poema, 
o leitor já não é o mesmo de antes, uma vez 
que passa a adquirir uma nova percepção da 
vida e do mundo.

Os poemas excessivamente políticos, por 
serem geralmente diretos, objetivos, desprezam 
as metáforas, o jogo imagético, o apuro formal, na 
medida em que apostam na mimese como único 
recurso capaz de captar a realidade em toda sua 
completude, como se ao eu-lírico cumprisse ape-
nas a tarefa de testemunhar os fatos e de esmiuçá
-los à semelhança dos realistas empedernidos, de 
carteirinha, que, pretendendo ser mais realistas do 
que a própria realidade, só se dariam por satisfei-

tos caso pudessem dar conta, tim-tim por tim-tim, 
com uma precisão milimétrica, “(...) do número 
exato dos fios de que se compõe um lenço de 
cambraia ou um esfregão de cozinha”.

Se os vanguardistas mais ortodoxos apos-
tavam tão só no virtuosismo verbal, nas paro-
nomásias, no jogo de palavra-puxa-palavra etc., 
a maioria quase absoluta dos poetas engajados 
atenta menos na textura do poema do que na 
carnadura da realidade objetiva, que, nos seus 
poemas, já vem pronta e acabada como um prato 
feito para ingestão dos incautos e para a indi-
gestão de leitores que sabem distinguir entre a 
poesia política de alto nível e a poesia meramente 
panfletária, tribunícia, muitas vezes vociferante e 
até mesmo histérica, que não fala nas entrelinhas, 
nos meios-tons. Poesia que se nutre do dejà vu, 
das metáforas envelhecidas, das catacreses, de 
uma espécie de pot-pourri de tudo o que já se 
escreveu sobre a liberdade e a repressão.

Heitor Dantas, o produtor que 
também assume algumas bases 
sonoras do EP, é o grande par-
ceiro de Isaura Tupiniquim nesse 
projeto, criado e lançado de for-
ma independente. “Começamos 
a pensar no EP no início do ano 
passado. Optei pelo lançamento 
independente também porque 
queria lançar para o mundo de 
alguma forma, não tem o sím-
bolo de que eu estou mudando 
de carreira”, explica a artista, que 
explora textos criados desde 2016 
no novo trabalho.

Com a pandemia, todo o 
processo de gravação e produção 
de Púrpura Ruína foi realizado de 
forma remota. Heitor em Salvador 
e Isaura em João Pessoa trocaram 
as figurinhas do que se tornariam 
as canções do EP. “Foi desafiador 

no sentido de que, por exemplo, 
eu construía uma base com a voz 
já estruturada com alguns sons 
e ele recebia. A partir disso ele 
inseria mais camadas sonoras”.

A comunicação durante todo 
o processo aconteceu pelo What-
sApp, sem qualquer reunião pre-
sencial. “Claro que, se não fosse o 
contexto da pandemia, eu estaria 
no estúdio, com instrumentos. 
Mas optamos pela cara do projeto 
ser esse caráter mais digital, por 
meio das plataformas”.

“Heitor é de uma geração 
de músicos muito interessantes. 
Ele está em vários projetos em 
Salvador e ocupando funções dife-
rentes. Tem feito trilha sonora para 
espetáculos de teatro, realizando 
sonoplastia, ele é também gui-
tarrista e está inserido em vários 

projetos junto comigo. Quando eu 
comecei a experimentar as com-
posições, ele foi a primeira pessoa 
em quem eu pensei”, comenta 
Isaura Tupiniquim. 

Outro parceiro de peso no 
novo trabalho é o DJ integrante 
do BaianaSystem, João Meirelles. 
Responsável pela criação das ba-
ses musicais para o grupo, o baia-
no está também explorando novas 
linguagens, e por isso começou a 
trabalhar com masterização. Foi 
através de uma conversa com 
Heitor Dantas que ele topou mixar 
Púrpura Ruína. “João sabe muito 
de música e tem uma enorme 
experiência em uma banda de 
estrutura muito grande, como o 
BaianaSystem. Com a masteriza-
ção, uma experiência nova para 
ele, também foi ótimo”.

Parceria na realização do disco aconteceu de forma remota
Imagem: Divulgação

Capa do EP  ‘Púrpura Ruína’, com produção de Heitor Dantas e mixagem do DJ João Meirelles



Cultura

Nesta sexta-feira, a edição do 'Entre-
vista Funesc' conta com o ator Thardelly 
Lima e a rapper Bixarte como convidados. 
A conversa mediada por Jãmarrí Noguei-
ra tem início às 19h pela página oficial da 
Funesc no Instagram (@funescgovpb).

Thardelly, atualmente morando no 
Rio de Janeiro para a realização de gra-
vações da novela da Rede Globo, Quanto 
Mais Vida Melhor, explica a nova expe-
riência para as telinhas. “É um território 
novo, estarei do começo ao fim. Quero me 
dedicar exclusivamente a esse trabalho. 
Estamos criando um ritmo mais acelerado 
de gravações, claro que tudo dentro dos 
protocolos possíveis. Mas, por exemplo, às 
vezes a gente recebe a cena que vai gravar 
no mesmo dia. Por isso pretendo me agar-
rar a esse território e me dedicar 100%”. A 
novela será exibida diariamente às 19h e é 
a primeira da carreira do ator.

As gravações de Quanto Mais Vida 
Melhor tiveram início em dezembro e 
a previsão de estreia é para abril. Em 
cena, Thardelly é motorista do cardio-
logista interpretado por Mateus Solano 
e vive um romance com a personagem 
de Evelyn de Castro, conhecida pelos tra-
balhos no canal Porta dos Fundos. “Ele é 
um personagem muito engraçado, está 
sendo muito divertido fazer este traba-
lho e não precisar alterar o sotaque foi 
justamente uma das melhores coisas”, 
ressalta o paraibano, que pretende per-
manecer no Rio até setembro.

O artista, que interpretou Tony Junior 
no longa-metragem Bacurau (2019), fala 

sobre as diferenças entre as produções 
voltadas para o cinema e as voltadas para 
a televisão. “É outro universo. Está sendo 
uma experiência incrível, principalmente 
por ser uma novela das 19h que tem ca-
racterística de ser mais cômica”, comenta 
Thardelly Lima. 

Explorando novas linguagens para 
suas páginas nas redes sociais, ele inves-
tiu o ano de 2020 em vídeos principal-
mente para o Instagram e Tik Tok, decla-
mando poemas próprios ou com críticas 
ao governo bem humoradas. “Um dia eu 
fiz um vídeo para me divertir com uma 
marca de aguardente, publiquei no Tik 
Tok e fui dormir. No dia seguinte, o vídeo 
tinha mais de um milhão de visualizações 
e meu perfil mais de 100 mil seguidores. 
Depois vieram outras ideias também para 
o Instagram e tudo foi tomando uma pro-
porção maior. Isso foi a salvação para o 
calendário do ano em relação aos traba-
lhos”, lembra o ator. A distância entre ele 
e o público com as redes, agora se torna 
menor. “Foi uma forma de me reconectar 
com as pessoas”, reforça o paraibano com 
saudade dos palcos de teatro.

A outra convidada do 'Entrevista Fu-
nesc' é a poetisa, escritora, atriz e rapper 
Bixarte. A paraibana de Santa Rita, que 
venceu o 3° Festival de Música da Paraíba 
promovido pela Funesc e Governo do Es-
tado ocorrido em dezembro, também foi 
selecionada pelo edital nacional da Natu-
ra e pela Lei Aldir Blanc na Paraíba.

Ela planeja para 2021 uma série de 
atividades voltadas para lançamentos 
de EPs e de seu primeiro livro, que deve 
abordar, como seus trabalhos na música e 
no slam, questões voltadas para identida-

de de gênero e racismo estrutural a partir 
de experiências pessoais.

A canção que levou a artista con-
quistar o primeiro lugar no Festival de 
Música da Paraíba, 'Cê Não Faz', deverá 
integrar o disco que será gravado neste 
ano. Entre as parcerias, estão artistas 
como Jup do Bairro (SP) e MC Xuxú (MG). 
Bixarte também participa do próximo 
trabalho da carioca Bia Ferreira. Os pla-
nos nos dias iniciais de 2021 da Bixarte 
consistem em publicar manifestos de 
seu projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc 
com alguns beatmakers paraibanos. “Es-
tou também na produção do álbum. Na 
próxima semana, eu tenho o lançamen-
to da primeira poesia do ano que vai ser 
muito especial, onde falarei sobre o mês 
da visibilidade trans”, completa.

Com páginas nas redes sociais for-
temente alimentadas pela sua arte, a 
exemplo do Instagram e Youtube, a ra-
pper publica as novidades e interage 
com o público. No Instagram, por exem-
plo, ela conta atualmente com mais de 
180 mil seguidores.

No Instagram

Dramaturgia e música 
no “Entrevista Funesc”

Foto: Luiza Bié/DivulgaçãoFoto: Divulgação

O dia amanhece chovendo, como se fosse 
a chegada da neve naqueles filmes de Holly-
wood em que todo mundo está feliz. Seu Zé lá 
em cima podando as árvores em frente à casa: 
“Rapadura é doce, mas né mole não”. A senhora 
que vende ovo de capoeira, com o balde cheio 
da paleta bebê (azul, verde, nude, branco), che-
ga dá pena comer. O rapaz que chega para lavar 
o carro da vizinha. Os outros dois que pergun-
tam onde é a casa de Maria. Eu que resolvo po-
dar as roseiras.

É assim que se anuncia o inverno no Sertão. 
A gente meio que parece um monte de formigas 
que estava escondida em suas casas, sonolentas, 
sem coragem, que com o primeiro pingo de chu-
va, o elixir, motiva para fazer todos os serviços 
que estavam parados.  

Pensei na casa do morro e aquele pé de ca-
jarana que sempre apareciam em meus sonhos 
na infância. Ontem, no caminho para São José 
de Piranhas, a serra estava sob a neblina. Pai-
sagem bonita, que aproveitei pra observar bem, 
tendo uma forcinha da estrada esburacada, indo 
bem devagar. Gosto das pessoas e da prosa de 
lá. Meu pai, que já não anda tão bem, tias, pri-
mas todos com alegria e assunto infindos. No-
vas histórias e o processo de descoberta atra-
vés das identificações. São três “Amandas” na 
família, ao menos que tomei conhecimento. Em 
comum a liberdade, o correr mundo ainda que 
imaginário para algumas. Não são fáceis, como 
diria a minha tia, e por isso mesmo admiráveis 
e quem quiser que acompanhe. Na volta, sempre 
a vontade do retorno. 

Por aqui coloco uma música sacra instru-
mental, já que tenho música para cada momento. 
A memória funciona bem quando se trata disso. 
Iniciando ‘Pescador de hombres’, fui direto para 
o pátio do Nossa Senhora de Lourdes, antes do 
início das aulas: “Sonriendo, has dicho mi nom-
bre / En la arena, he dejado mi barca / Junto a ti, 
buscaré otro mar. A sirene tocava e lá ia pensan-
do noutros mares”.

Por vezes é isso, a gente quer prolongar as 
boas memórias, principalmente as inocentes 
que, de fato, são as que nos constroem enquanto 
gente. Fico triste e temerosa quando vejo algu-
mas crianças fincando suas raízes em ambientes 
que dão até medo: cabelos pintados, música-lin-
guagem-danças agressivas. Já já vou ser cancela-
da, porque afinal é isso mesmo, é a modernida-
de, é o novo que se repete, o velho que é sempre 
velho, ou vice-versa. É a galera que diz que não 
sabe se existe de fato música boa ou ruim, é tudo 
questão de concepção. Para mim a arte, seja 
como for, só é arte se for bela, devendo seguir a 
tese de que “a arte imita a natureza”. Natureza e 
beleza temos de sobra, mas infelizmente um véu 
foi costurado e quase mais ninguém se apercebe. 
Aproveitar os buracos do véu, eis o destino. 

Memória
sacra

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaboradora

Serras de São José de Piranhas, localizadas no Sertão paraibano

Foto: Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Ator Thardelly Lima (E) falará sobre seu primeiro papel em uma telenovela; e a rapper Bixarte (D) contará sobre novos projetos para este ano

A aguardada Fase 4 para 
os super-heróis da Marvel 
no cinema e TV/streaming 
chega nesta sexta-feira na 
plataforma Disney+ com a 
série WandaVision, escrita 
por Jac Schaeffer e dirigida 
por Matt Shakman.

O espírito das antigas 
sitcoms norte-americanas 
(seriados leves e cômicos 
com claque de risadas grava-
das ao fundo) baixa em Wan-
da Maximoff/Feiticeira Es-
carlate (vivido pela Elizabeth 
Olsen) e o androide Visão (in-
terpretado por Paul Bettany), 
ambos Vingadores.

WandaVision também 
inaugura a produção do 
Marvel Studios para o canal 

de streaming do pai do Myc-
key Mouse. Antes, os pro-
gramas feitos para a telinha 
baseados nos quadrinhos 
da Marvel tinham pouca 
conexão com os longas-me-

tragens, com raras exceções, 
vide alguns episódios de 
Agentes da Shield.

Cada um dos três pri-
meiros episódios é como 
uma homenagem a sit-

coms clássicas do passado, 
mostrando a progressão 
do gênero com o tempo. O 
primeiro foi gravado com 
plateia ao vivo, era nos anos 
1950. Não faltam inspira-
ções como The Dick Van 
Dyke Show, A Feiticeira e A 
Família Sol-Lá-Si-Dó.

Como a ideia é que as 
séries da Marvel no Dis-
ney+ sejam parte da história 
maior contada pelos filmes, 
essa fase sitcom de Wanda, 
além de permitir ver um pa-
norama mais completo da 
história de amor com Visão, 
também deve ser um passo 
na sua transformação na Fei-
ticeira Escarlate. (Com infor-
mações da Agência Estado)

‘WandaVision’ estreia hoje no Disney+
Foto: Divulgação

Série com Visão e Feiticeira Escarlate faz homenagem às antigas sitcoms 



Diversidade

Documento reúne projetos mapeados pelo Conselho Gestor em áreas como saneamento e geração de energia fotovoltaica

Governo da PB divulga plano 
de Parceria Público-Privada

Edição: Marcos Pereira      Editoração: Ulisses Demétrio
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Essas coisas Carlos Aranha 
c..aranha@yahoo.com

O Governo do Estado 
da Paraíba publicou, ontem 
(14), no Diário Oficial do 
Estado, o Plano Estadual de 
Parceria Público-Privada, do-
cumento que reúne os proje-
tos mapeados pelo Conselho 
Gestor, considerando as de-
mandas e necessidades da 
população da Paraíba, que 
apresentam atratividade e 
potencial para o desenvol-
vimento de parcerias com a 
iniciativa privada, conforme 
critérios previstos pela legis-
lação sobre PPP. 

 De acordo com o docu-
mento, a revisão do plano es-
tadual de PPP foi precedida 
de consulta às secretarias e 
órgãos estaduais. "Os proje-
tos em estudo e ações apro-
vadas contemplaram setores 
diversos: rodovias, sanea-
mento, centrais de abaste-
cimento, geração de energia 
fotovoltaica, infraestrutura 
portuária, concessões de 
unidades de conservação 
ambiental, turismo, mobili-
dade urbana, entre outros", 
aponta. 

A carteira de projetos in-
clui as seguintes propostas: 
sistemas de geração de ener-
gia fotovoltaica para atender 
à demanda de órgãos da ad-
ministração direta e indireta; 
Complexo Rodoviário Arco 
Metropolitano, que contorna 
os trechos urbanos da BR-
101 e BR-230; ponte sobre 
o Rio Paraíba - Cabedelo / 
Lucena; sistemas de abaste-
cimento de água, coleta e tra-
tamento de esgotos; gestão 
de terminais rodoviários de 
Cajazeiras e Guarabira; con-
cessão de uso das estruturas 
das Centrais de Abasteci-
mento da Paraíba, no municí-
pios de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos; concessão de 
uso das estruturas de are-
nas esportivas localizadas 
em Campina Grande e João 
Pessoa; modernização do 
Porto de Cabedelo; gestão 
de parques naturais; conces-
são de uso de área pública 
em Gurinhém; concessão de 
uso onerosa, com destina-
ção específica, exploração, 

operação e manutenção do 
Centro de Convenções de 
João Pessoa; implantação e 
operação da  infraestrutura 
de produção em perímetros 
agrícolas e exploração das 
terras, envolvendo aspectos 
de engenharia, agronômicos, 
mercadológicos, legais e am-
bientais.

Para o presidente do 
Conselho Gestor de PPPs e 
secretário de Planejamento, 
Gilmar Martins, a moderni-
zação da gestão pública e a 
necessidade de dinamizar a 
economia do estado favore-
cendo o fortalecimento do 
equilíbrio fiscal são os prin-
cipais estímulos ao interesse 
do setor público pelas par-
cerias com a iniciativa pri-
vada, como alternativa para 
estruturar investimentos que 
supram a demanda por bens 
e serviços públicos.

 "Assim, com o objetivo 
de impulsionar as ações rela-
tivas ao seu Programa de Par-
ceria Público-Privada – PPP, o 
Governo da Paraíba atualizou 
recentemente o marco legal 
do Programa de PPP do Es-
tado e adotou outras medi-
das com igual finalidade para 
operacionalizar parcerias e 
acelerar a realização de novos 
investimentos.  A estrutura 
aprovada pelo novo marco 
regulatório, atualizado pela 
Lei 11.783/2020, confere 
maior agilidade ao estado no 
desenvolvimento das ações 
do programa e em suas par-
cerias com o setor privado, 
além de atribuir à Secretaria 
Executiva de PPPs, vinculada 
à Seplag, a responsabilidade 
pelo assessoramento do Con-
selho Gestor de Parceria Pú-
blico-Privada", afirma.

Planejamento

Projeto Cooperar debate formas de 
agilizar ações para o setor agrícola

Técnicos do Projeto 
Cooperar realizaram reunião 
remota para discutir a ela-
boração do Plano de Imple-
mentação 2021 do PB Rural 
Sustentável. O objetivo foi 
dar seguimento à implemen-
tação do programa de forma 
sistemática, atendendo às 
demandas dos beneficiários 
da primeira chamada públi-
ca realizada em 2020, relativa 
ao Acesso à Água e Passagens 
Molhadas, assim como prepa-
rar o processo de lançamento 
de novas chamadas em 2021.
Conforme o coordenador ge-
ral do Projeto Cooperar, Omar 
Gama, “o Plano de Implemen-
tação será nosso instrumento 
de planejamento, um guia de 
trabalho sistemático, onde 
são descritas as atividades a 
serem executadas no ano de 
2021, para atingirmos com 
sucesso as metas estabeleci-
das no projeto de acordo com 
as diretrizes do Manual Ope-

racional (MOP) do PB Rural 
Sustentável com resultados a 
curto prazo”.

Na visão de Omar Gama, o 
Plano vai garantir que os obje-
tivos do projeto sejam efetiva-
mente cumpridos atingindo as 
metas, com o monitoramento e 
avaliação processual de forma 
a garantir o atendimento do 
público do PB Rural Susten-
tável dentro dos prazos esta-
belecidos e com a qualidade 
desejada, considerando, prin-
cipalmente, a responsabilida-
de que o projeto tem com cada 
família beneficiada.

Omar disse ainda que 
serão atendidas as demandas 
apresentadas e viáveis tecni-
camente de cisternas para ar-
mazenamento de água de con-
sumo humano, destacando as 
previstas para o Projeto 4.200, 
com execução até 2022, além 
de Sistemas de Abastecimen-
to de Água Completo – ADC, 
Sistemas de Abastecimento de 

Água Singelo – ADS, Sistemas 
e Abastecimento com Dessa-
linizador e Passagens Molha-
das, beneficiando diretamen-
te mais de 20 mil famílias de 
agricultores no estado, além 
das Alianças Produtivas, cujo 
processo já teve início com 
o apoio a oito organizações 
produtivas, cooperativas e 
associações para acesso ao 
mercado.

De acordo com a Gerência 
de Planejamento do Cooperar, 
que tem como gerente Flávio 
Luna, as atividades previstas 
no Plano, vão desde o lança-
mento de novas chamadas 
públicas para os beneficiá-
rios, editais para contratação 
de empresas executoras, a 
realização de visitas técnicas 
pela equipe do Cooperar e de 
entidades parceiras a exem-
plo da Empaer, até a realização 
das capacitações destinadas 
aos beneficiários, além de 
uma série de atividades pre-

paratórias junto à equipe do 
Cooperar. 

O gerente Flávio Luna 
considera que em todo pla-
nejamento “deve-se observar 
e avaliar as condições de im-
plementação das atividades a 
partir de análises dos cenários, 
principalmente neste período 
de pandemia que estamos su-
jeitos a variáveis, como a capa-
citação, instrumentalização e 
disponibilização da equipe para 
o trabalho remoto, garantindo 
que as ações dos projetos não 
serão afetadas”.

O Projeto Cooperar/PB 
Rural Sustentável é vincula-
do à Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento do Semiárido 
(Seafds). É um programa do 
Governo do Estado da Paraíba 
com o objetivo de melhorar o 
acesso à água, reduzir a vul-
nerabilidade agroclimática e 
aumentar o acesso a mercados 
da população rural da Paraíba.

Reunião remota para discutir a elaboração do Plano de Implementação 2021 do PB Rural Sustentável contou com técnicos do Projeto Cooperar

Foto: Secom-PB

De acordo com o 
documento, a revisão 
do plano estadual de 
PPP foi precedida de 

consulta às secretarias 
e órgãos estaduais

Como hoje prenuncia-se uma estável 
sexta-feira de verão, faço questão de 
afirmar que não tenho medo da morte e 
do Facebook.
       Não quero a morte enquanto não ti-
ver realizado ao menos 70% do por mim 
planejado para a passagem atual pelo 
planeta Terra. Não querer não significa 
ter medo. É uma questão essencial de 
pragmatismo.
       O querido Gilberto Gil compôs 
“Não tenho medo da morte” e a ele re-
corro transcrevendo um trecho da letra: 
       “Não tenho medo da morte, mas 
medo de morrer, sim. 
       “A morte é depois de mim, mas quem 
vai morrer sou eu (o derradeiro ato meu) 
e terei de estar presente, assim como um 
presidente dando posse ao sucessor. 
       “Terei que morrer vivendo, sabendo 
que já me vou”.
       

nnnnnnnnnn

        Quando uso o tensiômetro em casa, 
não é porque esteja com medo da morte. 
É uma questão de prevenção, de contro-
le. A média de minha pressão é 12 por 8. 
Posso dizer que vou bem. 

Discos voadores não me preocupam
       O pulso é que dá uma aceleradinha 
normal quando o stress me ataca, pois nun-
ca tive a menor vocação para Superhomem, 
inclusive noutra canção de Gil. 
       Quando vou largar Gil, Caetano e 
os outros baianos? Quando a morte vier 
depois de mim.    
       

nnnnnnnnnn

       Do Facebook e da parte dos face-
bukeiros fazendo desse instrumento, ou 
aplicativo, uma seita, também não tenho 
medo.
       Anteontem, perto da madrugada 
atravessar a janela do meu quarto, escre-
vi e postei esta mensagem para algumas 
pessoas através do Yahoo:
       “Tomando-se como ponto de lo-
calização João Pessoa, onde estou, a 
sudoeste da cidade, há uns 15 minutos, 
a cerca de um quilômetro de altura, um 
objeto não identificado vinha em direção 
à Terra lentamente, voltando ao mesmo 
lugar, onde ficou ‘parado’ durante uns 
cinco minutos. O ovni tinha formato 
oval com luzes amarelas ao seu ‘redor’. 
Desapareceu”.
       Aconteceram algumas mensagens em 
resposta - algumas delas expondo a cara 

do conservadorismo, do deboche, como 
se eu colocasse questões, digamos astrais, 
como alienação ou desacompanhamento 
dos podres poderes que regem o Brasil.
       Um jornalista disse: “Esses discos 
voadores me preocupam demais”. Já um 
médico destacou: “Foi algum OVNI 
com Bolsonaro e seus asseclas malditos 
observando se ainda existe algum po-
bre ou trabalhador vivo nesse Brasil tão 
malfadado”. Uma ativista tascou com sua 
devida ironia: “Assunto deveras estimu-
lador!” Prefiro o adjetivo “estimulante”, 
pois não uso até agora “estimulador” 
(existe?). Aproveito para lembrar que 
o substativo “estimulante” indica um 
medicamento que estimula uma função 
orgânica ou mental... 
       Não cito os nomes dessas três pes-
soas porque as mensagens não vieram 
para minha coluna (claro, pois não havia 
abordado o assunto aqui).
        

nnnnnnnnnn

       Imaginem se eu tivesse narrado os 
dois contatos imediatos que tive com 
extraterrestres. Um foi no Rio de Janei-
ro, no Cine Metro-Copacabana, depois 
de ver “2.001: uma odisséia no espaço”. 

Outro, em João Pessoa, no Hotel Tropicana. 
Em ambos tive a assistência, à distância, por 
telefone, do saudoso engenheiro e parapsicólo-
go paulista Hernani Guimarães Andrade.           

       A RESPEITO DE SÁBADO

       *** “Sábado eu vou a uma festa numa nu-
vem de algodão e entre estrelas vou abrir meu 
coração”. Trecho da música “Sábado”, gravada 
pelo Som Imaginário, com a participação do 
saudoso amigo Zé Rodrix como tecladista. 
“Sábado” é de autoria de Frederyko, outro 
integrante do Som Imaginário.       
       *** “Neste momento todos os bares estão 
repletos de homens vazios, todos os namorados 
estão de mãos entrelaçadas, todos os mari-
dos estão funcionando regularmente, todas as 
mulheres estão atentas. Porque hoje é sábado”. 
(Vinícius de Moraes). 



Política
Mais uma reunião
Após idas e vindas, além de ameaças de cancelamento, finalmente hoje o 
Campeonato Paraibano de Futebol de 2021 poderá ser definido, com a realização 
de uma nova reunião convocada pela Federação Paraibana de Futebol.  Página 16 Fo
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Objetivo é encontrar soluções para problemas comuns às cidades da Região Metropolitana de João Pessoa

Durante uma reunião na tar-
de de ontem, prefeitos da Região 
Metropolitana de João Pessoa 
decidiram formalizar a criação 
de um consórcio com o objeti-
vo de encontrar soluções para 
problemas que envolvem os mu-
nicípios. O encontro, realizado 
no Paço Municipal, na capital pa-
raibana, contou com as presen-
ças dos prefeitos Cícero Lucena 
(Progressistas), de João Pessoa; 
Vítor Hugo (DEM), de Cabedelo; 
Luciene Gomes (PDT), de Bayeux; 
e Emerson Panta (Progressistas), 
de Santa Rita.

Outros gestores foram convi-
dados e, apesar de não participa-
rem da reunião, segundo Cícero 
Lucena, estão de acordo com a 
criação do consórcio. “Considero 
um momento histórico para a Re-
gião Metropolitana de João Pessoa 

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Prefeitos definem criação 
de consórcio da Grande JP

Justiça & Adjacências

Política em Movimento

Estágio remunerado
O Tribunal de Justiça da Paraíba publicou 
no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) des-
sa quarta-feira (13) o edital que trata da 
realização de processo seletivo por prova 
online para a formação de cadastro de re-
serva para estágio remunerado. A seleção é 
realizada por meio de parceria com o Cen-
tro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 
e é voltada a estudantes de pós-graduação 
dos Cursos de Direito e Ciências Contábeis.

Fundo Partidário
O TSE distribuiu entre os partidos políticos 
R$ 934 milhões por meio de duodécimos 
do Fundo Partidário no exercício de 2020. 
O valor foi repartido entre as 33 legendas 
atualmente registradas no tribunal. A le-
genda que mais se beneficiou foi o Partido 
Social Liberal (PSL), com quase R$ 100 
milhões. Em seguida, vem o Partido dos 
Trabalhadores (PT), com R$ 82 milhões. O 
PSDB ocupa a terceira posição, com pouco 
mais de R$ 50 milhões.

Fórum de Mangabeira
Com 1.395 processos arquivados entre 1º 
de janeiro e 31 de dezembro de 2020, o 
Acervo B da 2ª Vara Regional Cível do Fó-
rum de Mangabeira, que tem como titular a 
juíza Ascione Alencar, superou em 79,5% o 
quantitativo de feitos distribuídos no mes-
mo período (777) na unidade judiciária. 
Além disso, foram emitidas 2.578 decisões, 
proferidas 1.605 sentenças e efetuados 
1.922 despachos.

Juízes auxiliares
O presidente eleito do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) para o biênio 2021-
2022, desembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides, anunciou os nomes dos 
três juízes auxiliares da presidência do 
Poder Judiciário estadual. Os magistrados 
que integrarão a equipe da próxima mesa 
diretora do TJPB são Rodrigo Marques 
Silva Lima, Euler Paulo de Moura Jansen 
e Giovanni Magalhães Porto. Saulo Bene-
vides tomará posse no dia 1º de fevereiro.

Encontro nacional
O juiz titular da 1ª Vara da Infância e Juven-
tude da Comarca de João Pessoa, Adhailton 
Lacet Correia Porto, será um dos palestran-
tes no ‘I Encontro Nacional de Conselheiros 
de Direitos de Crianças e Adolescentes, 
Conselheiros Tutelares e Rede de Atendi-
mento – Fase Norte-Nordeste’. O evento 
acontece entre os dias 3 e 5 de fevereiro, 
na capital paraibana. O magistrado vai 
abordar, a partir das 15h, do dia 4, o tema 
‘A importância do Sistema de Justiça na 
Política de Garantia de Direitos’.

Novos gestores
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) vai oferecer no período de 18 a 
29 deste mês, das 14h às 17h, curso on-li-
ne para orientar os novos gestores e seus 
assessores sobre as responsabilidades e 
obrigações de cada um na administração 
pública municipal. As inscrições já se en-
contram abertas na plataforma Doity, por 
meio do link : https://doity.com.br/curso-
novosgestores. A iniciativa acontece por 
meio da Escola de Contas Otacílio Silveira.

Secretaria da Articulação
O ex-vereador de Campina Grande Murilo 
Galdino (PSB) foi nomeado secretário da 
Articulação Política do Governo da Paraí-
ba. A portaria de nomeação assinada pelo 
governador João Azevêdo (Cidadania) foi 
publicada na edição dessa quinta-feira 
(14) do Diário Oficial do Estado (DOE). Mu-
rilo é irmão do presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), Adriano 
Galdino (PSB), e já era secretário executivo 
da pasta.

Foto: Ascom-TCE-PB

Foto: Secom-PB

Gestores públicos devem estar atentos à 
tecnologia, alerta novo presidente do TCE

O governador João Azevêdo 
(Cidadania) disse ontem, ao par-
ticipar da solenidade de posse 
do conselheiro Fernando Catão 
na presidência do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), que espera manter 
a mesma relação de franqueza 
que tem mantido com aquela 
Corte nesses últimos meses de 
dificuldades provocadas pela 
pandemia, ao mesmo tempo em 
que aproveitou para desejar boa 
sorte, não somente ao presiden-
te, mas também a todos os diri-
gentes empossados para a nova 
gestão.

“Competência é o que não 
lhe falta, mas aproveitamos para 
lhe desejar sucesso e sabedo-
ria nas tomadas de decisões; e 
para dizer que pode contar com 
o Governo do Estado naquilo que 
for possível”, completou o gover-
nador.

Em seu discurso de posse, o 
novo presidente do TCE fez ques-
tão de alertar aos novos gestores 
públicos que estão assumindo 
este ano para os desafios dos no-
vos tempos e pela pandemia do 
novo coronavírus, obrigando a 
todos um mínimo de adequação 
à tecnologia que se denomina 
cinco-ponto-zero.

“Estamos nesses cinquenta 
anos do tribunal iniciando uma 
fase de transformações jamais 
vistas pela humanidade”, frisou 
Fernando Catão, citando como 
exemplos “a internet das coisas 
e a modificação de costumes e 

tradicionais que obrigam a todos 
a uma nova forma de vida em 
todas as relações, inclusive no 
que se refere ao tratamento da 
coisa pública”.

Além do governador, parti-
ciparam da solenidade remota 
o prefeito de João Pessoa, Cícero 
Lucena (Progressistas); o presi-
dente do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), desembargador 
Márcio Murilo; o procurador-
geral do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), Francisco Será-
phico da Nóbrega; o presidente 
da OAB paraibana, Paulo Maia; 
além de diversas outras autori-
dades, entre elas  representantes 
de entidades e de Tribunais de 
Contas de outros estados.

Também foram empossados 
para o biênio 2021-2022 os con-
selheiros Fábio Túlio Nogueira 
(na vice-presidência), Antônio 
Gomes Vieira Filho (como cor-
regedor), Arnóbio Alves Viana 
(como presidente da 1ª Câmara), 
André Carlo Torres Pontes (2ª 
Câmara) e o conselheiro substi-
tuto Renato Sérgio Santiago Melo 
para o cargo de ouvidor.

Tecnologia
Ainda em relação ao aler-

ta feito aos gestores públicos, 
Catão pontuou que não admite 
que os novos gestores públicos 
não estejam atentos a tudo isso, 
e que, nessa segunda gestão, 
vai procurar manter o tribunal 
não somente na sua função de 
julgar e punir, mas também de 
orientar e contribuir no sentido 
de que os gestores possam se 
adequar a essa nova realidade, 

da tecnologia. “Assim como na 
primeira gestão, nossa meta é 
trabalhar para ter um tribunal 
eficiente, moderno e justo”, afir-
mou ele.

Por causa de medidas de 
combate à disseminação da co-
vid-19, convidados, servidores, 
jurisdicionados, profissionais 
da imprensa e público em geral 
acompanharam a cerimônia de 
posses pelo canal do YouTube 
(TV TCE-PB), portal e pelas re-
des sociais  (Facebook, Twitter 
e storie Instagram) do Tribunal 
de Contas. Durante a transmis-
são ao vivo, o Chat (bate-papo) 
do YouTube esteve disponível 
para envio de mensagens e re-
gistros dos espectadores.

Natural de Campina Gran-
de, o conselheiro Fernando Ro-
drigues Catão assumiu a presi-
dência da Corte pela segunda 
vez, a primeira foi no biênio 

2011-2012. Ele é engenheiro 
civil por formação e conselheiro 
do TCE desde maio de 2004. Ele 
também já exerceu as funções 
de vice-presidente do TCE e 
de corregedor no biênio 2015-
2017; comandou a presidência 
da 1ª Câmara (biênio 2017-
2018); e mais recentemente 
estava como coordenador da 
Escola de Contas Conselheiro 
Otacílio Silveira (Ecosil).

Ele também já foi secretá-
rio do Planejamento e Gestão 
do Governo do Estado, por duas 
vezes; secretário de Políticas 
Regionais do Governo Federal 
(ministro do Desenvolvimento 
Regional); senador suplente; 
secretário de Planejamento e 
Gestão da Prefeitura Munici-
pal de Campina Grande; e, tam-
bém, foi secretário de Finanças 
da Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP).

Solenidade foi transmitida pela internet e acompanhada pelo governador João Azevêdo

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

A reunião entre os prefeitos Cícero Lucena, Vítor Hugo, Luciene Gomes e Emerson Panta ocorreu nas dependências do Paço Municipal, sede do administração da prefeitura da capital

Foto: Edson Matos

no sentido de buscar eficiência, 
transparência e competência a 
serviço da população. Em bus-
ca disso que tentamos retomar 
essa ideia”. Na próxima semana 
as procuradorias municipais se 
encontram para decidir se reati-
vam o Consórcio de Desenvolvi-
mento Intermunicipal da Região 
Metropolitana de João Pessoa 
(Condiam), criado anos atrás e 
que reúne 12 municípios, ou se 
geram um novo consórcio.

“O consórcio foi o primei-
ro passo de uniformização das 
prefeituras para a retomada do 
desenvolvimento. Foram discu-
tidos vários pontos como saúde, 
educação, mobilidade e novas 
tecnologias, que iremos aprofun-
dar assim que seja criado o con-
sórcio”, explicou Emerson Panta. 
Do município administrado pelo 
prefeito deve sair o primeiro pro-
jeto importante da união entre as 
cidades.

De acordo com o prefeito de 
Cabedelo, Vitor Hugo, uma das 
pautas do encontro foi o incentivo 
à energia solar. “O prefeito de San-
ta Rita se dispôs a disponibilizar 
um terreno para fazer um estudo 
para instalar placas solares para 
dividir entre todos os municípios”, 
disse. O gestor avaliou que o in-
tuito neste momento é trabalhar 
os diversos segmentos para que 
unidos os municípios possam “de-
senvolver projetos que tragam 
emprego e estabilidade para a 
população”.

A reunião foi acompanhada, 
também, pelo prefeito de Pedras 
de Fogo, Manoel Júnior (Solida-
riedade), ex-vice-prefeito de João 
Pessoa, nas administrações de 
Ricardo Coutinho (PSB) e de Lu-
ciano Cartaxo (PV).

Reunião com ministro
Durante o encontro, Cícero 

Lucena ainda comentou a reunião 

que manteve na manhã de ontem 
com o ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, e prefeitos de todo o 
país para definições sobre o Plano 
Nacional de Vacinação Contra a 
Covid-19. Ao lado do vice-pre-
feito, Leo Bezerra (Cidadania), 
por videoconferência, foi definido 
que ficará a cargo dos municípios 
a logística de armazenamento e 
aplicação das doses.

“O ministro relatou para nós 
a disposição do governo de ad-
quirir número de vacinas devi-
damente aprovadas pela Anvisa e 
que será distribuída pelo Governo 
Federal. Eu relatei o nosso posi-
cionamento para que assim que a 
vacina chegue, na próxima sema-
na, nós possamos iniciar de forma 
rápida e dentro do protocolo de 
prioridade que o Governo Federal 
estabeleceu. Praticamente todos 
os municípios (da Região Metro-
politana) se encontram prepara-
dos”, assegurou.
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Anvisa cobra documentos de
vacinas da Fiocruz e Butantan
Agência Nacional de Vigilância Sanitária realiza reunião no domingo que pode liberar o uso emergencial de vacinas

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
informou ontem que voltou 
a cobrar a apresentação de 
documentos necessários para 
liberar o uso emergencial da 
vacina de Oxford/AstraZene-
ca e da Coronavac. Os imu-
nizantes serão distribuídos 
no Brasil, respectivamente, 
pela Fiocruz e pelo Instituto 
Butantan.

A Anvisa fará no domingo 
(17), uma reunião de diretoria 
colegiada para liberar ou não 
o uso destas vacinas. O Minis-
tério da Saúde afirma que, se 
houver aval da agência, a vaci-
nação em todo o país começa 
na próxima quarta-feira, 20, 
às 10h.

A Anvisa informou aos 
laboratórios que os dados 
pendentes são “essenciais e 
condicionantes à análise e de-
cisão técnica sobre as vacinas”. 
Além disso, a agência afirma 
que o prazo de 10 dias para a 
aprovação do uso emergen-
cial pode ser comprometido 
pela falta de documentos. Este 
prazo é interrompido no mo-
mento em que a agência faz 
exigências às empresas.

A ideia do Governo Fede-
ral é ter, em janeiro, 8 milhões 
de doses disponíveis, sendo 
2 milhões do modelo distri-
buído pela Fiocruz, que está 
sendo importado da Índia, e 6 
milhões da Coronavac. Como 
revelou o Estadão, o minis-
tério planeja um evento, no 
Palácio do Planalto, para abrir 
a campanha de vacinação.

Segundo painel da Anvisa, 
29,32% dos dados da Corona-
vac estão “em análise”, 29,76% 
seguem “pendentes de com-
plementação” e 40,92% fo-
ram “concluídos”. Já 36,11% 
dos dados da Coronavac estão 

“em análise”, enquanto outros 
31,29% seguem “pendentes 
de complementação” e 32,6%, 
“concluídos”.

Butantan
Em nota, a Anvisa destaca 

pedido para o Butantan apre-
sentar dados para a análise 
estatística sobre a eficácia do 
imunizante. O documento é 
cobrado desde o último sába-
do, 9, diz a agência. Além disso, 
a autoridade sanitária afirma 
que recebeu na quarta-feira, 
13, dados incompletos sobre 
o estudo de imunogenicidade 
da Coronavac.

Segundo a Anvisa, o 
Butantan afirma que pediu 
para a Sinovac, desenvolve-
dora chinesa da Coronavac, 
enviar as informações pen-
dentes “com a maior brevida-
de possível”. “O comunicado 
do Butantan informou ainda 
que acredita que muitos dos 
questionamentos restantes 
serão atendidos com o envio 
dessas informações adicio-
nais. Segundo o Butantan as 
informações seriam enviadas 
hoje, sexta-feira (15/1) pela 
equipe de ensaios clínicos da 
pesquisa”, diz a Anvisa.

Fiocruz
A Anvisa afirma que rei-

terou à Fiocruz “quais são os 
dados complementares solici-
tados após a etapa de triagem 
inicial da Anvisa e no decorrer 
das análises da equipe téc-
nica da Agência.” Segundo a 
Anvisa, os dados tratam da 
comparabilidade, estabilidade 
e transporte das doses que 
serão importadas da Índia.

“As equipes da Anvisa 
continuam trabalhando nos 
dois processos para concluir 
as informações que foram 
apresentadas em tempo hábil 
para que a análise seja concluí-
da”, diz a agência.

A Anvisa informou aos laboratórios que os dados pendentes são “essenciais e condicionantes à análise e decisão técnica sobre as vacinas”

Foto: Agência Estado

Eleições americanas

Senado pode começar impeachment 
de Trump no dia da posse de Biden
Agência Estado

O julgamento de im-
peachment do presidente 
dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, poderia co-
meçar no dia da posse de 
Joe Biden na Presidência 
do país. O cronograma do 
processo é definido pelos 
procedimentos do Senado 

e começarão assim que a 
Câmara entregar o artigo 
de impeachment. Com isso, 
o julgamento pode come-
çar às 13h do dia 20 de 
janeiro, uma hora após a 
posse Biden.

Na quarta-feira (13), 
Trump se tornou o primei-
ro presidente da história a 
sofrer impeachment duas 

vezes na Câmara dos Re-
presentantes, desta vez por 
conta de seu envolvimento 
nos protestos que levaram 
à invasão do Congresso na 
semana passada, em meio à 
sessão de certificação da vi-
tória de Biden nas eleições.

A presidente da Câ-
mara, Nancy Pelosi, não 
disse quando dará o pró-

ximo passo para transmi-
tir ao Senado o artigo do 
impeachment, uma única 
acusação de incitamento à 
insurreição.

Alguns democratas im-
portantes propuseram re-
ter o artigo para dar a Biden 
e ao Congresso tempo para 
se concentrarem nas priori-
dades de seu novo governo.

Vacinação no dia 20
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 

afirmou a prefeitos, em reunião ontem, que a 
vacinação contra a covid-19 deve começar no 
próximo dia 20. A data já era apontada pelo 
Governo Federal como o cenário “mais otimista” 
para abrir a campanha de imunização. Pazuello 
participa de reunião com a Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP). Mais de 130 chefes de muni-
cípios acompanham virtualmente a discussão.

O ministro repetiu aos presentes que 8 
milhões de doses de vacinas devem estar 
disponíveis em janeiro, sendo 2 milhões do 
modelo de Oxford/AstraZeneca e 6 milhões da 
Coronavac. Estes imunizantes serão entregues 
no Brasil pela Fiocruz e pelo Instituto Butantan, 
respectivamente.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) decidirá no domingo, 17, se libera ou 
não o uso emergencial destes dois imunizantes. 
Após este aval, as doses poderiam ser aplicadas 
na população.

Pazuello disse aos prefeitos que as doses da 
vacina de Oxford/AstraZeneca devem chegar 
aos estados na segunda-feira, 18 Um avião 
saiu na noite dessa quinta-feira, 14, do Brasil 
para buscar as doses na Índia. A previsão de 
retorno é no próximo sábado, dia 16. Antes do 
aval da Anvisa, porém, as doses devem ficar sob 
cuidados da Fiocruz.

Há uma disputa entre os governos federal 
e de São Paulo pela “primeira foto” da vacina-
ção no Brasil. O ministério planeja realizar um 
evento no Palácio do Planalto para começar 
a campanha. A ideia era realizar o evento no 
dia 19. 

Governo vai incentivar  processo seletivo 
para a ocupação de cargos de liderança

O Governo Federal quer 
incentivar a realização de pro-
cessos seletivos na administra-
ção pública, sobretudo para os 
chamados cargos de liderança, 
postos estratégicos de coman-
do na máquina pública que 
têm como característica serem 
de livre nomeação. O objetivo 
é aproveitar melhor a mão de 
obra disponível entre os servi-
dores e criar um mercado de 
trabalho dentro do governo, a 
exemplo do que já existe nos 
Estados Unidos e em outros 
países.

Para isso, a Escola Nacio-
nal de Administração Pública 
(Enap) mapeou competências 
profissionais almejadas para 
servidores, sobretudo para 
quem ocupar esses cargos de 
liderança na administração 
pública. Além disso, o órgão 
está testando uma plataforma 
para ajudar nas candidaturas e 
seleções.

A instituição analisou a 
experiência de dez países e 
identificou ao todo 60 com-
petências, que foram adapta-
das para o cenário brasileiro. 
Para os cargos de liderança, 

nove delas são consideradas 
essenciais: visão de futuro, 
inovação e mudança, comuni-
cação estratégica, geração de 
valor para o usuário, gestão 
de crises, gestão para resul-
tados, coordenação e colabo-
ração em rede, engajamento 
de pessoas e equipes, auto-
conhecimento e desenvolvi-
mento pessoal.

A definição das compe-
tências é um primeiro passo 
para a estratégia de moder-
nização do serviço público, 
afirma o presidente da Enap, 
Diogo Costa. Antes disso, não 
havia no setor público brasi-
leiro uma definição clara do 
que se busca no funcionário. 
Agora, começa a segunda eta-
pa do trabalho, que envolverá 
um levantamento amplo das 
competências que os atuais 
servidores já possuem (como 
análise de dados, área tida 
como cada vez mais neces-
sária) e quais precisarão ser 
aprimoradas ou buscadas 
fora da administração.

Com isso, segundo Cos-
ta, o Executivo conseguirá 
desenhar sua estratégia de 
formação de servidores, com 
cursos de capacitação, ou até 
mesmo abrir processos sele-

tivos para preencher os pos-
tos de liderança com pessoas 
de fora do quadro efetivo do 
funcionalismo - algo que já é 
possível, pois os cargos são 
de livre nomeação.

O governo tem hoje 
11.322 cargos de Direção e As-
sessoramento Superior (DAS), 
sendo que 10,4 mil estão ocu-
pados (3,6 mil em níveis que 
são livre nomeação).

Processos seletivos
Embora a plataforma de 

seleção e candidaturas ainda 
não esteja rodando a pleno 
vapor, o governo já realizou 
até agora 39 processos seleti-
vos (com avaliações escritas e 
orais), com 2,2 mil candidatu-
ras. A maior parte foi realizada 
para postos dentro do Minis-
tério da Economia, embora 
Agricultura e Meio Ambiente 
também tenham demandado 
ajuda da Enap para fazer se-
leções. Esses primeiros traba-
lhos ajudaram a ter ideia das 
características de uma peque-
na parte da mão de obra. O 
Executivo tem 600 mil servi-
dores na ativa.

“O objetivo é conseguir 
construir a força de trabalho 
do futuro. Será que consegui-

mos criar por meio de capa-
citação ou precisamos trazer 
gente de fora? Para tomar essa 
decisão, precisamos ter esse 
mapa (de competências)”, diz 
o presidente da Enap.

O secretário de Gestão 
de Pessoas do Ministério da 
Economia, Wagner Lenhart, 
afirma que o debate sobre a 
eficiência do setor público 
foca muito no que os funcio-
nários precisam fazer, mas há 
também responsabilidade da 
administração. “Tem um lado 
da administração e dos gesto-
res de mostrar o que se espe-
ra do servidor. Essa definição 
dá clareza do que se espera, o 
que é fundamental para que 
ele possa performar da melhor 
maneira”, diz

Segundo Lenhart, o pro-
cesso seletivo não será algo 
obrigatório, pois os cargos 
DAS são de livre nomeação, ou 
seja, o gestor pode escolher 
quem indicar para o posto. 
“Mas é algo que a gente quer 
estimular para que se torne 
presente na administração: 
processos seletivos estrutu-
rados, que busquem valori-
zar competências, o mérito e 
colocar as pessoas certas nos 
lugares certos”, afirma.

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Mateus Vargas
Agência Estado
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Santos vai decidir o título da Taça Libertadores contra o Palmeiras no próximo dia 30, no Estádio do Maracanã

Com o Santos classifica-
do à final da Copa Libertado-
res contra o Palmeiras, Cuca 
tentará, em 30 de janeiro, 
entrar para um seleto grupo: 
o de treinadores brasileiros 
bicampeões continentais. O 
feito foi alcançado por ou-
tros quatro técnicos: Lula, 
Telê Santana, Paulo Autuori e 
Luiz Felipe Scolari.

Lula e Telê conseguiram 
os bicampeonatos pelos mes-
mos clubes e de maneira se-
guida. Foi, afinal, com Lula no 
banco de reservas que o San-
tos faturou a Libertadores em 
1962 e 1963. Três décadas 
depois, Telê repetiu a marca 
ao vencer as edições de 1992 
e de 1993 pelo São Paulo. 
Mas perdeu a chance de ser 
o único técnico brasileiro tri-
campeão da América no ano 
seguinte, ao cair na decisão 
para o Vélez Sarsfield.

Felipão, por sua vez, 
também esteve perto de ser 
bicampeão consecutivo da 
Libertadores por um mesmo 
clube. Ele venceu o torneio 
em 1999 pelo Palmeiras, 
mas no ano seguinte viu o 
time deixar a taça escapar 
na disputa de pênaltis con-
tra o Boca Juniors. Mas já ha-
via vencido o torneio outra 
vez, em 1995, pelo Grêmio.

Assim como Felipão, 
quem também venceu a Li-
bertadores por dois times 
diferentes foi Paulo Autuo-
ri. A primeira taça do trei-
nador veio em 1997, à fren-
te do Cruzeiro. Oito anos 
depois, foi campeão pelo 
São Paulo. É, portanto, um 
feito parecido ao buscado 
por Cuca: levantar o troféu 

Cuca pode igualar feitos de 
Lula, Telê, Autuori e Felipão

Leandro Silveira
Agência Estado

por clubes de Minas Gerais 
e de São Paulo, sem perder 
decisões.

Cuca estava à frente do 
Atlético-MG em 2013, quan-
do o time levantou a taça da 
Libertadores. Agora, no fim 
de janeiro, terá a chance de 
repetir o feito pelo Santos, 
que vai encarar o Palmei-
ras, dirigido pelo português 
Abel Ferreira, na decisão 
agendada para o Maracanã.

O treinador está em sua 
terceira passagem pelo San-
tos, tendo assumido um time 
em grave crise financeira e que 
chegou a ser visto como candi-
dato ao rebaixamento no Cam-
peonato Brasileiro. O recupe-
rou na competição, mesmo a 
deixando em segundo plano 
nas últimas semanas - é o nono 
colocado. E caiu nas oitavas de 
final da Copa do Brasil.

Mas decidiu apostar 
tudo na Libertadores e vem 
tendo êxito, tendo passado 

por times badalados, como 
Grêmio e Boca Juniors, além 
de não ter perdido fora de 
casa. E assegura que sempre 
acreditou na possibilidade 
de chegar à final. “Falei para 
o pessoal que tínhamos o 
Brasileiro para estar entre 
os oito e que chegaríamos à 
final da Libertadores. Falei 
toda vez, me tornei chato”, 
disse, em entrevista coletiva 
após os 3 a 0 sobre o Boca

Questionado se esse é o 
melhor trabalho da sua car-
reira, não soube responder, 
mas foi claro: as dificulda-
des são. Por isso, fez ques-
tão de celebrar a vaga na 
final. Não é à toa. O Santos 
ficou proibido de contratar, 
viu o presidente José Carlos 
Peres sofrer impeachment e 
tem atrasos salariais. Pres-
sionou a direção e conse-
guiu a manutenção de Lucas 
Veríssimo e Luan Peres para 
as semifinais e, agora, a de-

cisão da Libertadores.
Em campo, além de con-

tar com o brilho de Soteldo 
e Marinho, vem ajudando 
jovens como João Paulo, Lu-
cas Braga a se consolidarem 
como titulares. “Não sei se 
é o melhor, tive grandes tra-
balhos. Aqui a dificuldade é 
muito maior. Os motivos vo-
cês sabem, mas é muito gra-
tificante entregar ao torcedor 
uma final de Libertadores. 
Isso não tem preço, tem valor. 
É nosso combustível: se en-
tregar ao máximo para tirar o 
máximo deles e ver o resulta-
do acontecer”, disse.

Até a final da Libertado-
res, o Santos ainda fará qua-
tro jogos no Brasileirão, com 
Botafogo (17/01), Fortaleza 
(21/01), Goiás (24/01) e 
Atlético-MG (27/01). Mas 
o foco de Cuca está mesmo 
no bi do torneio para ele e 
no tetra para o clube da Vila 
Belmiro.

Entrava ano, saía ano, e os fãs brasileiros 
de futebol no videogame não tinham acesso a 
um bom jogo para as plataformas virtuais que 
retratasse a liga nacional com todos os clubes, 
padrões, jogadores e rostos oficiais e, ao mesmo 
tempo, fosse divertido de se jogar. Na concorrên-
cia desde 1995 para ser o melhor jogo do ano, o 
FIFA, da EA Sports, e o PES, da Konami, disputam 
o gosto dos jogadores em um campo que dentre 
seus prós e contras, parecia ser um embate quase 
palmo a palmo. Para quem curte acompanhar o 
Brasileirão, a notícia boa é que em 2021, o merca-
do de games finalmente tem um representante à 
altura da nossa competição. 

O que vinha acontecendo nos últimos anos era 
uma disputa que obrigava o jogador a escolher en-
tre a jogabilidade e o direito autoral, isto porque o 
licenciamento das ligas, clubes e jogadores nunca 
foi pleno para ambos os jogos. Então se no FIFA o 
jogo em si acontecia de forma mais fluida, somente 
o PES detinha os direitos para exibir a liga brasi-
leira conforme o torcedor acompanha pela TV. Na 
última edição do game da EA Sports, o FIFA 20, o 
atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, aparecia 
com o nome de “Oswaldinato”. 

E aí fica a pergunta: diversão é jogar um jogo 
fictício mas que funciona legal, ou diversão é 
controlar os craques da vida real nos gramados 
virtuais e fazer disputas com os amigos, entre 
clubes, jogando torneios de mentirinha e acirran-
do a rivalidade? A resposta vai de cada um. Mas 
sendo o Brasileirão exclusivo do PES desde 2016, 
o jogador que quisesse controlar o craque do seu 
time tinha que abrir mão da jogabilidade, que é 
melhor no FIFA.

No caminho inverso havia outro problema: o 
da formação de público. Quem opta pelo melhor 
jogo no quesito jogabilidade acaba controlando 
sempre os craques do futebol internacional. Como 
o FIFA vinha sendo melhor que o PES há pelo me-
nos dez anos consecutivos, o resultado disso era a 
aproximação de toda uma legião de fãs que cresceu 
admirando Messi e Cristiano Ronaldo, exaltando 
Neymar e esquecendo que no Brasil, apesar de ní-
vel técnico inferior, há grandes craques por quem 
podemos torcer. Se continuam assim, as gerações 
seguintes passam a acompanhar Salah, Mbappé 
e Haaland, sem jamais saber quem são Brenner e 
Pedro, craques da nova geração do São Paulo e Fla-
mengo, respectivamente, até que os passes destes 
sejam comprados por algum clube gringo. 

Parece exagero atribuir torcida ao futebol de 
videogame, mas lembremos que futebol é cotidia-
no, e se a criança não está no estádio, a vivência 
é construída a distância, seja pela transmissão da 
TV, seja pelo controle dos jogos. Assim se conso-
lidaram torcidas de todas as regiões do país que 
vibram pelos times do Sudeste. Da mesma forma 
surgem jovens que dizem torcer por Barcelona, Ju-
ventus, e desconhecem clubes brasileiros que há 
bem pouco tempo atrás já foram grandes. Pergun-
te a uma criança de 12 anos se ela conhece a Por-
tuguesa. Mais fácil que reconheça clubes pequenos 
da Europa, como West Ham, Osasuna e Torino.

A boa nova para os fãs de videogame e também 
para o futebol brasileiro é que o PES 2021 ficou 
muito bom. O jogo foi lançado no fim do ano pas-
sado e só agora venho recomendar porque pude 
testar. A Konami resolveu todos os problemas de 
jogabilidade. O que antes era truncado, nesta nova 
edição flui bem. Acabaram também as trombadas, 
os bugs. Virou um excelente game de futebol, com 
a vantagem de ter a liga brasileira completamente 
licenciada. Para quem quiser experimentar, a ver-
são “Lite” do game é gratuita para download. Vale 
a pena baixar e disputar uma pelada entre amigos, 
nem que seja on-line, com toda a segurança neces-
sária, enquanto a vacina para a covid-19 não chega.

Finalmente 
um belo PES

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

Foto:  Ivan Storti/Santos FC

O goleiro João Paulo, um dos destaques do Santos, na vitória de 3 a 0 sobre o Boca Juniors, na Vila Belmiro

Decisão volta a ser 100% brasileira, já que a 
última vez foi em 2006, entre São Paulo e Inter

Disputada pela primeira vez em 
1960, a Libertadores só teve três 
finais entre times do mesmo país 
até hoje. A quarta será no próximo 
dia 30, entre Santos e Palmeiras, às 
17h (horário de Brasília), no Mara-
canã, no Rio de Janeiro. O Peixe se 
classificou nesta quarta-feira (13), ao 
atropelar o Boca Juniors (Argentina). 
O Verdão avançou na terça-feira (12) 
ao superar o River Plate (Argentina) 
no placar agregado. Quinze anos 
depois, a decisão do maior torneio 
de clubes da América do Sul será 
100% brasileira.

A primeira vez foi em 2005, 
quando se enfrentaram São Paulo e 
Athletico-PR. Como a Confederação 
Sul-Americana de Futebol (Conme-
bol) avaliou que a Arena da Baixada 
(antes da reforma para a Copa do 
Mundo de 2014), em Curitiba, não 
tinha capacidade mínima para rece-
ber o jogo de ida, o Furacão teve de 
mandar o duelo no Beira-Rio. Após 
um empate por 1 a 1 em Porto Alegre, 
o Tricolor goleou no Morumbi, na ca-
pital paulista, por 4 a 0, e assegurou 
o tricampeonato sul-americano.

No ano seguinte, o São Paulo 
voltou à decisão continental, desta 
vez contra o Internacional. Diferen-
temente de 2005, o primeiro jogo 
foi no Morumbi, com vitória colorada 
por 2 a 1, em grande atuação do 
atacante Rafael Sobis. O empate por 

2 a 2 no Beira-Rio deu aos gaúchos 
o primeiro título da Libertadores.

Em 2007, a Conmebol determi-
nou que não poderiam mais ocorrer 
finais entre clubes do mesmo país. 
Por isso, nas semifinais daquele mes-
mo ano, apesar de estarem em lados 
opostos do chaveamento, Santos e 
Grêmio tiveram que se enfrentar 
antes da decisão.

A medida foi mantida até 2017. 
Um ano depois, o confronto valendo 
o título voltou a reunir dois times de 
uma mesma nação. Desta vez, os ar-
gentinos Boca e River. O jogo de ida, 
na Bombonera, terminou empatado 
em 2 a 2. Após um ataque de tor-
cedores ao ônibus dos Xeneizes no 
caminho até o estádio Monumental 
de Nuñez, também em Buenos Aires, 

a partida de volta foi suspensa e le-
vada para o Santiago Bernabeu, em 
Madri, na Espanha. Os Millionarios 
ganharam por 3 a 1 e ficaram com 
o título pela quarta vez.

A final entre Santos e Palmeiras 
será a primeira entre dois times 
de um mesmo estado do Brasil e 
também a primeira vez que a dupla 
se enfrenta em uma decisão no 
Maracanã. O Peixe tem oito títulos 
no estádio carioca: quatro Campeo-
natos Brasileiros (1962, 1964, 1965 
e 1968), três Torneios Rio-São Paulo 
(1963, 1964 e 1997) e o Mundial de 
1963. O Verdão ergueu duas taças 
no Maracanã: o Brasileiro de 1967 
e a Copa Rio de 1951, competição 
que o clube pleiteia ser reconhecida 
como primeiro Mundial.

Agência Brasil

Decisão da Taça Libertadores entre Santos e Palmeiras, no Maracanã, não terá torcerdores
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Os oito clubes integrantes da primeira divisão voltam a se reunir na manhã de hoje em busca de uma solução

Depois de muitas idas 
e vindas, inclusive de um 
anúncio de cancelamento do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol no final de dezem-
bro do ano passado, ao que 
tudo indica, hoje, a partir 
das 11h acontecerá, em um 
hotel da capital, nova reu-
nião do Conselho Arbitral da 
Primeira Divisão Estadual 
convocada pela Federação 
Paraibana de Futebol (FPF), 
e deve ser confirmado para 
a segunda quinzena de mar-
ço o começo do certame que 
define, além do título parai-
bano, vagas para a Copa do 
Brasil, Copa do Nordeste e 
Série D em 2022.  

Após um dos torneios 
de pior nível técnico da his-
tória da competição, concluí-
do em meio às incertezas da 
pandemia da covid-19 e sem 
a presença de torcedores, a 
disputa promovida pela FPF 
que, especialmente pela altas 
taxas cobradas pela entidade 
máxima do futebol paraiba-
no, é economicamente defici-
tária ganhou contornos ainda 
mais incertos para 2021 de-
pois que sete dos oito clubes, 
ano passado, assinaram uma 
ata do conselho arbitral de-
finindo o cancelamento da 
competição - o Botafogo foi o 
único clube que não assinou. 

A ação movida pelas 
agremiações e articulada 
pela FPF, tinha como prin-
cipal foco pressionar o Go-
verno do Estado a liberar os 
recursos referentes ao Pro-
grama Paraíba Esporte Total, 
travados devido às pendên-
cias dos clubes com o erário 
público ainda por conta das 
investigações da Operação 
Cartola. No entanto, a ação 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Paraibano poderá ter turno
único devido à falta de datas

não surtiu efeito pela impos-
sibilidade legal da liberação 
dos valores por parte do po-
der público mediante a não 
resolução das pendências 
ou assinatura de acordo de 
leniência conforme cobra o 
Ministério Público até o pre-
sente momento. 

Sendo assim, com a ten-
tativa frustrada e desmo-
ralizada perante a opinião 
pública, o óbvio agora se 
confirma, haverá Campeona-
to Paraibano em 2021 como 
todo torcedor, do Litoral ao 

Sertão, já sabia. As dúvidas 
agora restam apenas sobre 
dois fatores, quando o tor-
neio começará e qual o seu 
formato de disputa, deci-
sões que o conselho arbitral 
precisará definir hoje, pois, 
conforme prevê o Estatuto 
do Torcedor, a disputa só 
poderá ser iniciada 60 dias 
após a divulgação do seu 
regulamento no site da enti-
dade. Desse modo, caso seja 
publicado ainda hoje, a com-
petição só poderá ocorrer a 
partir do dia 16 de março.

Por conta da legislação 
federal, o certame paraibano 
será um dos últimos a come-
çar no país - já existem 19 es-
tados mais o Distrito Federal 
com suas competições defini-
das -  e por isso, deverá sofrer 
uma redução no número ini-
cial de datas previstas para a 
disputa que obrigatoriamen-
te precisará ser concluída 
até o dia 23 de maio - limi-
te definido pela CBF para a 
realização dos campeonatos 
estaduais - e que ainda irá 
concorrer com as disputas 

da Copa do Nordeste que co-
meça no dia 27 de fevereiro e 
terá como representantes da 
Paraíba, Botafogo e Treze. 

Sendo assim, a tendên-
cia é que a competição ocorra 
em um único turno com sete 
rodadas, além de duas datas 
para as semifinais e mais duas 
para as finais - totalizando 11 
datas. No entanto, clubes como 
o Sousa defendem que o certa-
me tenha um primeiro turno 
com 14 rodadas, por tanto, 
jogos de ida e volta, mais as 
semifinais e os dois jogos na 

final - 18 datas. Em tese, o se-
gundo arranjo é possível pois 
a janela da CBF permite até 
20 datas, no entanto, para que 
isso ocorra, seriam necessá-
rios ajustes em relação à Copa 
do Nordeste que iriam obrigar 
Botafogo e Treze a disputar 
partidas em intervalos muito 
curtos entre os jogos, algo que 
não deve ocorrer.

“Acreditamos que o cam-
peonato possa começar no 
dia 16 de março com 8 equi-
pes disputando a competição 
em pontos corridos em tur-
no único, além de duas datas 
para as semifinais e finais. O 
ideal seria que pudéssemos 
ter dois turnos na primei-
ra fase da competição, mas 
acho que não haverá datas 
suficientes para isso”, co-
mentou Alexandre Cavalcan-
ti, presidente do Botafogo.

Uma última possibilida-
de é que os clubes realizem 
um acordo unânime e con-
trariem a norma prevista no 
Estatuto do Torcedor, confor-
me foi feito pela Federação 
Pernambucana de Futebol 
que realizou seu Conselho 
Arbitral no dia 11 de janeiro 
e marcou o começo do seu 
certame para o dia 28 de fe-
vereiro. Desse modo a com-
petição poderia ocorrer em 
dois turnos caso começasse 
ainda na primeira quinze-
na de março. Para tal a FPF 
precisaria puxar esse movi-
mento de unidade para que 
houvesse uma concordância 
entre todos os clubes. Cleo-
don Bezerra, presidente do 
Nacional de Patos já deu si-
nal verde para isso.

“O Nacional de Patos se-
guirá a proposta que for apre-
sentada pela presidente da Fe-
deração Paraibana de Futebol, 
Michelle Ramalho”, afirmou o 
mandatário nacionalino.

Phelipe Cordeiro

Dirigente diz que Campinense segue no mercado 
em busca de contratações, mas não revela nomes

Foto: Instagram/Campinense

Depois do insucesso na 
parceria com a FDA Sports, 
o Campinense já iniciou o 
planejamento para a tem-
porada 2021 contratando 
o técnico Ederson Araújo, 
que fez um bom trabalho 
no Atlético de Cajazeiras. 
O próximo passo agora é 
começar a montar o elenco 
para as disputas, a partir de 
indicações do próprio trei-
nador, juntamente com a di-
retoria de futebol do clube.

“Tão logo a parceria 
foi desfeita com a FDA, nós 
caímos em campo para es-
colher primeiro um técnico 
competente e agora já esta-
mos no mercado em busca 
de jogadores que estejam 
dentro da realidade finan-
ceira do clube. Já temos al-
guns apalavrados e prestes 
a assinarem um pré-contra-
to, mas não vamos divulgar 
os nomes. Queremos re-
petir o que foi feito no ano 

passado, quando o elenco 
só foi conhecido durante 
uma festa de apresentação. 
Estamos definindo ainda a 
data e o local da festa. Que-
remos manter tudo em se-
gredo”, disse o presidente 
do clube, Phelipe Cordeiro.

O dirigente garantiu 
ainda que o pensamento 
no momento é caminhar de 
forma independente, forta-
lecendo a marca do clube, 
melhorando o quadro de 
sócios torcedores da Rapo-
sa. “Nós vamos montar um 
time dentro de nossas pos-

Phelipe tem a opinião que 
a competição seja disputa-
da no primeiro semestre. O 
Campinense quer e vai votar 
por isso, que o campeonato 
seja disputado no primeiro 
semestre, porque se for na 
segunda metade do ano, o 
clube passará cerca de 75 
dias sem jogos oficiais, de-
pois de sua participação na 
Copa do Brasil. Seria um 
tremendo prejuízo para o 
rubro-negro”, enfatizou o 
presidente.

Sobre a situação fi-
nanceira caótica do Cam-
pinense, Phelipe Cordeiro 
disse que está vendo uma 
forma de negociar algumas 
dívidas e ficar apto para 
receber os recursos da Ti-
memania. “Nós já estamos 
trabalhando, desde o final 
do ano passado, para a uni-
ficação dos processos, aqui 
na Paraíba, onde temos um 
acordo vigente de 20 por 
cento da receita do clube 
na Timemania. Estamos in-
clusive buscando o apoio 

da bancada federal, para o 
projeto de lei 6245/2019, 
que obriga a Caixa atualizar 
o volante da timemania”, 
acrescentou.

Uma outra forma de 
acabar com as dívidas do 
clube, a médio e longo prazo 
é o investimento nas catego-
rias de base, formando joga-
dores não só para o próprio 
clube, o que sai mais bara-
to e tem mais identificação 
com a Raposa, bem como 
tentar revelar jogadores 
para negociar no mercado. 

“Vamos lançar a esco-
linha, investir na base para 
que possamos se tornar um 
clube revelador de talentos. 
Só com isso temos condi-
ções de diminuir os gastos 
com a formação do elenco, 
bem como gerar uma gran-
de receita com a venda de 
jogadores”, concluiu Pheli-
pe Cordeiro, otimista quan-
to ao futuro do clube. Ele 
acredita que aos poucos a 
Raposa vai voltar aos seus 
dias de glória.

Phelipe Cordeiro busca forma de renegociar os débitos do Campinense

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

sibilidades, mas uma equipe 
aguerrida, um grupo com-
petitivo, e acredito muito no 
trabalho do professor Eder-
son”, acrescentou Phelipe.

O técnico Ederson já 
mandou um recado à torcida 
da Raposa, que está motiva-
do para o trabalho e promete 
surpreender os adversários. 
“A partir de agora, eu passo a 
ser um raposeiro e o torcedor 

pode ter a certeza que vou me 
empenhar ao máximo para 
que o time honre a tradição 
do clube e possa surpreen-
der muita gente, assim como 
fizemos no Atlético'',  disse o 
novo treinador da Raposa.

Em relação ao Campeo-
nato Paraibano deste ano, 
que deverá ter uma decisão 
em uma reunião nesta sex-
ta-feira, num hotel da orla, 

Já temos alguns 
apalavrados e prestes a 

assinarem um pré-
contrato, mas não 
vamos divulgar os 
nomes. Queremos 

repetir o que foi feito no 
ano passado 

Foto: Divulgação/FPF

Ano passado dirigentes aprovaram 
o cancelamento do Campeonato, 
mas agora vão discutir a sua 
viabilidade com a Federação
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 197/2020 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.028158.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMI-
NISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES 
MAGNÉTICOS (VALE ALIMENTAÇÃO), COM MICROPROCESSADOR COM CHIP ELETRÔNICO 
DE SEGURANÇA, destinado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Agropecuária e da 
Pesca – SEDAP, com abertura agendada para o dia 20/01/2021 às 09:00h, fica ADIADO para o 
dia 28/01/2021 às 09:00h, a pedido, através do ofício n° SAD-OFN-2021/00013. Por oportuno, 
solicitamos que acompanhem o certame através dos sites www.centraldecompras.pb.gov.br e 
www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 20-01831-4.
                                                                    João Pessoa, 14 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901772020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 28/01/2021 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, destinado ao 
Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro - HRDJC, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-01665-9
                                                                                                         João Pessoa, 14 de janeiro de 2021.

 Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora da Central de Compras

Recuperados de covid podem 
ter imunidade de até 5 meses
Estudo desenvolvido no Reino Unido aponta, no entanto, que pessoas com anticorpos podem transmitir vírus

Pesquisadores do Rei-
no Unido divulgaram on-
tem um estudo que afirma 
que pessoas que já foram 
infectadas pelo coronavírus 
estão propensas a desen-
volver imunidade contra 
a doença por pelo menos 
cinco meses. Entretanto, há 
evidências de que aqueles 
que têm anticorpos ain-
da podem ser capazes de 
transmitir o vírus.

A pesquisa foi feita en-
tre junho e novembro e de-
tectou 44 reinfecções em 
potencial entre 6.614 par-
ticipantes com teste positi-
vo para anticorpos contra 
o SARS-CoV-2. Com isso, os 
dados indicam que a imuni-
dade adquirida de forma na-
tural forneceu uma proteção 
de 83% contra a reinfeção, 
em comparação com os tra-
balhadores que não foram 
expostos ao vírus.

O estudo concluiu que 
a infecção anterior reduz as 
chances de contrair o vírus 
novamente em 83% por pelo 
menos cinco meses. O públi-
co-alvo do estudo foi testado 
regularmente para covid-19.

“Cerca de 6.000 dos 

profissionais de saúde eram 
pessoas com evidências de 
infecção por SARS-CoV-2... e 
cerca de 14.000 dos profis-
sionais de saúde eram pes-
soas que não tinham evidên-
cias de infecção anterior”, 
afirmou Tom Wingfield, con-
ferencista clínico sênior na 
Liverpool School of Tropical 
Medicine, ao Science Media 
Center do Reino Unido.

“Sabemos que a maioria 
daqueles que tiveram o vírus 
e desenvolveram anticorpos 
está protegida da infecção, 
mas isso não vale para todos, 
e não sabemos ainda a dura-
ção dessa proteção”, afirma 
Susan Hopkins, consultora 
médica sênior do PHE e colí-
der do estudo.

Os pesquisadores conti-
nuarão a monitorar os par-
ticipantes do estudo para 
avaliar se a imunidade na-
tural pode durar mais tem-
po. Entretanto, resultados 
iniciais da fase seguinte da 
pesquisa sugerem que algu-
mas pessoas consideradas 
imunes podem transportar 
cargas altas de coronavírus e 
serem capazes de transmitir 
a doença.

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Inep descarta adiamento 
de provas do Enem 2020

O presidente do Inep, 
Alexandre Lopes, disse on-
tem que, até o momento, não 
há previsão de adiamento 
da aplicação do Enem em 
nenhum município. Sobre 
a possibilidade de adiar a 
aplicação do exame em Ma-
naus (AM), onde os níveis de 
contaminação pela covid-19  
apresentam alta, Lopes disse 
que não há, até o momento, 
nenhuma decisão. “Há ape-
nas discussão.”

“A situação do Amazo-
nas é diferenciada. Duran-
te a semana entramos em 
contado com governador e 
outras autoridades. O diá-
logo é aberto. Um bom am-
biente de discussão para 

chegarmos a uma solução”, 
informou o presidente.

Segundo ele, o Inep re-
correrá de eventuais deci-
sões judiciais contrárias à 
aplicação da prova. Sobre a 
possibilidade de decretos lo-
cais, proibindo a realização 
do exame, Lopes disse que 
os prefeitos têm de saber 
que é grande o risco de não 
se conseguir realizar o exa-
me em outras datas.

“Não podemos assegu-
rar isso a todas as cidades. 
Se as autoridades proibirem 
a realização das provas, não 
poderemos assegurar que 
vai conseguir aplicar a prova 
em outras datas. E se não for 
possível fazer a reaplicação, 
[os candidatos] vão perder 
o Enem 2020. Só vão poder 
fazer o Enem 2021”, disse ele 

referindo-se às várias etapas 
de impressão e logística ne-
cessárias para a realização do 
Enem. 

Além disso, “o Enem é 
base para as políticas de aces-
so a universidades privadas 
por meio de bolsas e de finan-
ciamento estudantil”, comple-
mentou.

O Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região (TRF3) 
manteve ontem, a decisão da 
primeira instância da Justiça 
Federal em São Paulo que 
negou um novo adiamento 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), marcado 
para os dois próximos do-
mingos (17 e 24). O desem-
bargador Antonio Carlos 
Cedenho negou recurso da 
Defensoria Pública da União 
(DPU). 

Decreto que estabelece regras da “Casa 
Verde e Amarela” será publicado hoje

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, assinou 
decreto que regulamenta a 
lei sobre o programa habita-
cional Casa Verde e Amarela, 
formulado pelo governo para 
substituir o Minha Casa, Mi-
nha Vida (MCMV). A norma, 
que será publicada na edi-
ção de hoje do Diário Oficial 
da União (DOU), estabelece 
critérios para o atendimento 
de famílias segundo a renda e 
local de moradia. A meta do 
governo é atender um milhão 
e duzentas mil famílias até 31 
de dezembro de 2022.

De acordo com a Secre-
taria-Geral da Presidência, o 
decreto define os critérios e 
a periodicidade para a atua-
lização dos limites de renda 
dos beneficiários do progra-
ma. Sancionado nesta sema-
na, o novo programa prioriza 
as regiões Norte e Nordeste 
e conta com taxas de juros 
menores para financiamento 
de acordo com três grupos de 
faixa de renda que variam de 
R$ 2 mil a R$ 7 mil.

O decreto assinado traz 
as metas, prioridades e tipo 
de benefício destinado às fa-
mílias, conforme localização, 
população e as faixas de ren-
da. Além disso, inclui previ-

sões sobre “a periodicidade, 
a forma e os agentes respon-
sáveis pela definição da re-
muneração devida aos agen-
tes operadores e financeiros 
para atuação no Programa 
Casa Verde e Amarela”.

Pela norma, serão priori-
zadas para atendimento com 
dotações orçamentárias da 
União e com recursos de fun-
dos as famílias que tenham 
a mulher como responsável 
pela unidade familiar ou que 
sejam compostas por pes-
soas com deficiência, idosos, 
crianças e adolescentes.

O Ministério do Desenvol-
vimento Regional ainda pode-
rá estabelecer outros critérios 

de prioridade, além de permi-
tir a inclusão de outros requi-
sitos por parte de estados, mu-
nicípios e entidades sem fins 
lucrativos ligadas a empreen-
dimentos habitacionais. 

Em nota, a Secretaria-Ge-
ral afirmou que o Casa Verde e 
Amarela buscará a produção, 
aquisição ou requalificação, 
subsidiada ou financiada, de 
imóveis novos ou usados. 
Uma outra frente de atuação 
da iniciativa será o combate 
à inadequação habitacional 
por meio da urbanização de 
assentamentos precários, da 
melhoria habitacional rural 
e urbana e da regularização 
fundiária urbana.

As cerca de 100 obras de 
arte apreendidas em endere-
ços ligados aos filhos do ex-se-
nador e ex-ministro de Minas e 
Energia nos governos petistas 
Edison Lobão na Operação Ver-
nissage, fase 79 da Lava Jato, fo-
ram entregues ao Museu Oscar 
Niemeyer, em Curitiba.

De acordo com a Polícia 
Federal, que encabeçou a ope-
ração, uma análise preliminar 
identificou peças dos artis-
tas contemporâneos Sandra 
Cinto, Mariana Palma, Vânia 
Mignone e Vik Muniz, além 
de Lygia Clark e Alfredo Volpi, 
ícones do modernismo brasi-
leiro, e ainda de Adriana Vare-
jão, Anna Bella Geiger, Beatriz 
Milhazes, Iberê Camargo e 
Renê Machado. As obras vão 
passar por uma perícia para 
atestar a originalidade e as 

condições de conservação.
A transferência dos itens 

foi autorizada pela Justiça 
Federal e contou com apoio 
logístico do Exército através 
de efetivos do Forte Duque 
de Caxias, no Rio de Janeiro, 
e do 4º Batalhão de Infantaria 
Leve de Osasco, em São Paulo.

O lote se soma a outros 
230 trabalhos que já haviam 
sido destinados ao museu em 
fases anteriores da Lava Jato. 
A coleção de obras de arte 
voltou a colocar a família na 
mira do Ministério Público 
Federal. A suspeita é a de que 
as peças tenham sido com-
pradas com propinas pagas 
por empresas beneficiadas 
em contratos com a Transpe-
tro, subsidiária da Petrobras, 
e subfaturadas como uma es-
tratégia para lavar o dinheiro.

Operação Vernissage: 
peças doadas a museu

Emilly Behnke
Agência Estado

Pedro Peduzzi
Agência Brasil 

O Ministério Público 
do Trabalho (MPT) abriu 
três inquéritos civis para 
avaliar os danos sociais do 
fechamento das fábricas 
da Ford no Brasil. Nesta se-
mana, a montadora anun-
ciou o encerramento das 
atividades das unidades 
de Taubaté (SP), Camaçari 
(BA) e Horizonte (CE).

O MPT convocou uma 
reunião com representan-
tes do Ministério da Eco-
nomia e da Ford para abrir 
diálogo e coletar informa-
ções sobre o fechamento 
das fábricas. Segundo o 
Ministério Público, partici-
param o secretário especial 
da Previdência e Trabalho, 
Bruno Bianco Leal, e o se-
cretário de Trabalho, Bru-
no Dalcolmo, além do di-
retor jurídico, Luís Cláudio 
Casanova, e do gerente de 
Relações Governamentais 
da Ford, Eduardo Freitas.

A audiência foi condu-
zida pelo procurador-geral 
do MPT, Alberto Balazeiro, 
e contou com a participa-
ção das tês procuradoras 
do Trabalho que conduzem 
os inquéritos: Flávia Vilas 
Boas de Moura, Valdenice 
Amália Furtado e Celeste 
Maria Ramos Marques Me-
deiros.

Os procuradores preo-
cupam-se não só com a 
situação dos empregados 
das fábricas fechadas, mas 
com toda a cadeia produti-
va de fornecedores que vai 
sofrer os impactos das mu-
danças.

Fechamento
Em nota divulgada na 

segunda-feira, a Ford citou 
os impactos da crise gerada 
pela pandemia do novo co-
ronavírus para justificar a 
decisão de fechar suas uni-
dades no país. 

Fechamento 
da Ford: MP 
vai avaliar 
dano social
Daniel Mello 
Agência Brasil 

Alexandre Lopes ressaltou a situação do estado do Amazonas que, segundo ele, é diferenciada no momento

Exame mantido
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00001/2021,do tipo menor preço por item, para aquisição de gêneros alimentícios, 
cuja abertura será no dia 02.02.2021 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, 14 de janeiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00002/2021,do tipo menor preço por item, para aquisição de material de limpeza, 
cuja abertura será no dia 02.02.2021 às 10:30 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, 14 de janeiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição de ma-
terial de expediente e escolar, cuja abertura será no dia 02.02.2021 às 14:00 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, 14 de janeiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: PrimeiroTermo Aditivo ao Contrato nº 060/2020. Partes: PrefeituraMunicipal de 

Assunçãoe a empresa M.A. EMPREEDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 18.917.544/0001-
88: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Pavimentação em 
Paralelepípedos em ruas do bairro José de Assis Pimenta, zona urbana do município de Assunção 
- PB.Constitui objeto do presente Termo Aditivoa Prorrogação do prazo de vigência por mais 03(três) 
meses, a partir do término da vigência atual, com vigência nova vigência que será de 31 de março 
de 2021.Fica acrescentado ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 060/2020 a importância DE 
R$ 25.915,63, passando de 359.472,83 PARA R$ 385.388,46 .

FUNDAMENTAÇÃO: Este Termo Aditivo está amparado no Cláusula Sétima e pela Cláusula 
Décima Segunda do Contrato de Prestação de Serviço Nº 060/2020, bem como em conformidade 
com o Art. 57, §1º, inciso II, artigo 65, da Lei Federal 8.666/93e  suas alterações posteriores.

Assunção – PB, 18 de dezembro de 2020.
Luiz Waldvogel de Oliveira Santos

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

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, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições Parceladas de insumos Médico Injetáveis, 
destinados ao Hospital Municipal e aos ESF’s deste Município. Abertura da sessão publica: 07:00 
horas do dia 28 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 07:01 horas do dia 28 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; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 14 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Cel. 
Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos e Materiais Perma-
nentes, destinados a o hospital municipal Dr Clóvis Bezerra Cavalcanti deste Municipio. Recurso 
Proposta de aquisição de equipamentos/material permanente N° proposta 18730.452000/1200–02. 
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: previs-
tos 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 005/17; Decreto Federal nº 
10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 14 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DOPRIMEIROADITIVO DE PRAZO E VALORAO CONTRATO Nº156/2020

Dispensa de Licitação Por Valor Nº 032/2020. Contratante:Prefeitura Municipal de Coremas/
PB.Contratada:José Newton Lopes do Vale-ME, CNPJ: 26.396.866/0001-00.Considerandoo serviço 
objeto da avença, ora aditado, fica acrescido até 30/06/2021, o presente contrato, fundamentado 
nas cláusulassétima e décima. Considerando a necessidade de continuação do fornecimento dos 
produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela contratada a vigência 
passará de 04/09/2020 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. Considerando o valor total contratado fica aditivado o valor de R$ 4.346,50 (Quatro mil, 
trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos).Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Francisca das C. A. de 
Oliveira(Prefeita) eoSr. José Newton Lopes do Vale(Pela contratada).

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO, COMERCIALIZADO PELO FABRICANTE OU CONCESSIONÁRIA 
AUTORIZADA, PARA APOIO A GUARDA MUNICIPAL. Abertura da sessão publica: 15:30 horas 
do dia 27 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 15:31 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 991557660. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.br; www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 14 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00011/2019 PARTES: STTP / 

BANCO DO BRASIL S.A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DO DIA 18/01/2021, MANTENDO AS DEMAIS CLÁU-
SULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00002/2019/STTP, 
COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS MARQUES 
DUNGA JUNIOR / VITOR MATHEUS RIBEIRO FELIX / BANCO DO BRASIL S.A. ASSINATURA: 
14/01/2021. CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR/ Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº153/2018

Pregão PresencialNº005/2018. 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$ 68.392,30 (Sessenta e oito mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta centavos) que 
corresponde ao percentual de 25% (Vinte e cinco). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Francisca das C. A. de 
Oliveira(Prefeita) ea Sra. Narcisa Maria F. Cavalcanti(Pela contratada).

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

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 001/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação 
correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço em reunião 
que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 28 de Janeiro de 2021 as 
10h30min, tendo como objetivo: aquisição parcelada de combustível destinado ao abastecimento 
dos veículos da frota da prefeitura municipal. A reunião ocorrerá na sala da COPELI o prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, na Rua José Alípio de Santana, 371, Centro, Cep. 
58.350.000 – Caldas Brandão/PB. Para maiores informações e através do telefone: (083)-3284-1081 
no horário de 08:00 as 12:00 Horas.

Caldas Brandão, 14 de Janeiro de 2021
MARCONE DE SOUZA MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www,portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE COMBUSTIVEIS   E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS E 
MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 27 de 
janeiro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08h00min às 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Tele-
fone: (83) 3361–3801. E-mail: esperanca.cpl2017@gmail.com. Edital: https://portal.tce.pb.gov.br/
aplicativos/sagres/; www,portaldecompraspublicas.com.br. 

Esperança - PB, 14 de janeiro de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Igaracy
AVISO DE ERRATA

Pregão Presencial nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy-PB torna público o aviso de errata referente ao edital do Pregão 

Presencial nº 00005/2021, Objeto: aquisição de combustível para abastecimento em transito em 
um raio mínimo de 180 km no sentido Igaracy a João Pessoa, tipo  gasolina comum e óleo diesel 
S10, destinados aos veículos de propriedade desta prefeitura, locados , contratados, locados a 
disposição ou vinculados a atividades públicas municipal ou a disposição legal, ao município , fundo 
de assistência social e do fundo municipal de saúde de Igaracy-PB. no EDITAL em seu TERMO 
DE REFERENCIA : onde se lê “1 GASOLINA COMUM  SLT 34000 3,79 128.870,00 , leia-se “1 
GASOLINA COMUM  LTS 34000 4,61  138.300,00 ” e onde se lê “2 OLEO DIESEL B S-10 LTS 3000 
4,61 138.300,00, leia-se “2 OLEO DIESEL B S-10 LTS 3000 3,79 128.870,00”. 

  Igaracy, 11 de janeiro de 2021
George Carlos Vieira Lopes

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.003/2021/SEINFRA (LOTE 02) – DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07.008/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR., CNPJ Nº 01.091.310/0001-21
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Agregados De Natureza Granítico 

(Cascalhinho, Brita, Pó de Pedra, Pedra Rachão e Areia Lavada de Rio Doce)        destinados aos 
Serviços de Recuperação de Pavimentos das Ruas da Cidade, Manutenção de Galerias Pluviais 
e Próprios Municipais executados pela SEINFRA/PMJP.

VALOR TOTAL: R$ 159.714,00 (Cento e cinquenta e nove mil, setecentos e quatorze reais).
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5146.1.072 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

VIAS PÚBLICAS
Natureza da despesa: 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Rildo Cavalcanti Fernandes Junior 

/ RILDO CAVALCANTI.
DATA DA ASSINATURA: 11/01//2021

João Pessoa, 11 de janeiro de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário Municipal de Infra Estrutura/PMJP

  PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00001/2021, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANANTE, (VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A), CONFORME TERMO DE REFEREN-
CIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB, DE ACORDO COM PROPOSTA Nº 
11264.183000/1200-02. DATA DA ABERTURA: 27 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO 
LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.
tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pregoeira 
Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 00002/2021, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA O MUNICÍPIO 
DE LAGOA SECA - PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 887233/2019. DATA DA ABERTURA: 27 DE 
JANEIRO DE 2021, ÀS 10H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.
com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00003/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00003/2021, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA RETRO-
ESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - PB. DATA DA ABERTURA: 27 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00004/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00004/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. DATA DA ABERTURA: 27 DE 
JANEIRO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00005/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00005/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL, DIESEL S500 E 
DIESEL S10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA - PB. DATA DA ABERTURA: 28 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.
pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00006/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00006/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. DATA 
DA ABERTURA: 28 DE JANEIRO DE 2021, ÀS 10H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
comprasgovernamentais.gov.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira

 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00007/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00007/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. DATA DA ABERTURA: 28 DE 
JANEIRO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 14 de Janeiro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020, feito pela Comissão 
Permanente de Licitação em 28 de Dezembro de 2020 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES – ME com o valor 

total de R$ 822.057,00 (Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais), pelas razões 
expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 11 de Janeiro de 2021.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 026/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA – ME com o valor total de R$ 
822.057,00 (Oitocentos e Vinte e Dois Mil e Cinquenta e Sete Reais).

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

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS À 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MAMANGUAPE.

EMPRESA: GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA – ME
CNPJ: 39.628.301/0001-08
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA – ME
CNPJ: 39.628.301/0001-08

ITENS VENCIDOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 
46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 
- 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 
- 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 
- 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 
- 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132

 TOTAL: R$ 822.057,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 11 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE PESSOA DO NASCIMENTO

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2020, feito pela Co-
missão Permanente de Licitação em 08 de Janeiro de 2021 e em conformidade com a Lei Federal 
n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA 

com valor total de R$ 4.400.550,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos Mil Quinhentos e Cinquenta 
Reais) pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 11 de Janeiro de 2021.
Maria Eunice do Nascimento Pessoa

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 027/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para a Empresa: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA com valor 
total de R$ 4.400.550,00 (Quatro Milhões, Quatrocentos Mil Quinhentos e Cinquenta Reais).

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

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 

DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
EMPRESA: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA 
CNPJ: 04.078.841/0001-72
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR: POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA
CNPJ: 04.078.841/0001-72
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

1 GASOLINA COMUM SETTA LT 400.000  R$  4,70  R$    1.880.000,00 

2 ETANOL SETTA LT 60.000  R$  3,45  R$       207.000,00 

3 DIESEL S 500 SETTA LT 275.000  R$  3,69  R$    1.014.750,00 

4 DIESEL S10 SETTA LT 340.000  R$  3,82  R$    1.298.800,00 

TOTAL R$4.400.550,00
1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
Mamanguape - PB, 11 de Janeiro de 2021.

MARIA EUNICE PESSOA DO NASCIMENTO
PREFEITA

O

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
 PORTARIA ADMINISTRATIVA SAGEP/Nº 01 /2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PEDRA BRANCA, Estado da Paraíba, usando das atri-
buições conferidas pelo art.20 da Lei Orgânica do Município, 

Resolve designar os membros titulares da CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
integrada pelos seguintes funcionários: SEVERINO LUIZ DE CALDAS (ocupante de cargo de pro-
vimento em comissão); CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FÉLIX (ocupante de cargo de provimento 
efetivo); e ANTONIO ALVES MAIA(ocupante de cargo de provimento em comissão),recaindo ao 
primeiro a atribuição de Presidente do Colegiado; ainda designando os funcionários JANEIDY 
RODRIGUES DE FREITAS (ocupante de cargo de provimento em comissão) e HERCÍLIA CLEMEN-
TINO DE CARVALHO(ocupante de cargos de provimento em efetivo)como membros suplentes do 
referido colegiado; conferindo aos mesmos todas atribuições  e responsabilidades estabelecidas 
pela Lei Federal nº 8666/93, revogando-se os efeitos da Portaria Administrava SA/Nº 01/2020, a 
partir da vigência do presente ato administrativo. 

Registre
Publique-se

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PORTARIA ADMINISTRATIVA SEAGEP/Nº 02/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PEDRA BRANCA, Estado da Paraíba, usando das atribui-
ções conferidas pelo art.20 da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei Federal  nº 10520/2002

Resolve designar o funcionário SEVERINO LUIZ DE CALDAS (ocupante de cargo de provi-
mento em comissão) para desempenhar as atividades como PREGOEIRO; e ainda designando os 
funcionários CAYQUE TACIO EPAMINONDAS FÉLIX (ocupante de cargo de provimento efetivo) e 
ANTONIO ALVES MAIA (ocupante de cargo de provimento em comissão), integrantes como titula-
res da Equipe de Apoio para Comissão de Pregão, e os funcionários JANEIDY RODRIGUES DE 
FREITAS (ocupante de cargo de provimento em comissão) E HERCÍLIA CLEMENTINO CARVALHO 
(ocupante de cargo de provimento efetivo),como suplentes da Equipe de Apoio e do Pregoeiro, 
conferindo aos mesmos todas atribuições  e responsabilidades estabelecidas pela Lei Federal nº 
10520/2002 e pela Lei Federal  nº 8666/93, revogando-se os efeitos da Portaria Administrava SA/
Nº 02/2020, a partir da vigência do presente ato administrativo. 

Registre
Publique-se 

Gabinete do Prefeito, em 04 de janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

PREFEITO 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0001/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0001/2021, por menor 

preços unitários, com objeto, Aquisição de combustíveis para abastecimento na região de Campina 
Grande-PB. Abertura dia 28/01/2021 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra 
Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 14 de Janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de suspensão

Tomada de Preço 0012/2020
O pregoeiro oficial da prefeitura municipal de Piancó, torna público aos interessados, SUSPEN-

ÇÃO  sine die a data para realização da sessão pública da Tomada de Preços  nº 00012/2020, que 
estava marcada para dia 14/01/2021, as 08:30 hr, com objeto:  credenciamento de farmácia para 
fornecimento de medicamentos que não constam do rol da Farmácia Básica e por se tratarem de 
produtos para atendimento aos casos especiais e de emergência, destinados à população carente 
deste município de Piancó-PB, em razãoda necessidade de modificar o termo de referência. Logo 
será comunicada nova data da sessão.

Piancó-PB, 13 de janeiro de 2021
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL
Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00003/2021, em favor do fornecedor: AGACY GOMES CHAGAS, CPF: 
726.673.384-72, tendo como objeto:Locação de um imóvel localizado a Rua Euclides Leite, s/
n°, Ouro Branco, CEP: 58.765-0000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado a sede do Programa 
Criança Feliz deste Município, com o VALOR MENSAL de R$ 1.000,00 (hum mil reais)com o 
VALOR GLOBAL de R$ 12.000,00 (doze 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, 14 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00003/2021

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:AGACY GOMES CHAGAS, CPF: 726.673.384-72
OBJETIVO:Locação de um imóvel localizado a Rua Euclides Leite, s/n°, Ouro Branco, CEP: 

58.765-0000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado a sede do Programa Criança Feliz deste 
Município.

VALOR MENSAL: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
VALOR GLOBAL: R$12.000,00 (doze mil reais).

Piancó- PB, 14 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO
DISPENSA Nº 00004/2021

OBJETOLocação de um imóvel no Sítio Ferrão S/N, CEP: 58765-000, destinado ao funcionamento 
de um posto âncora do PSF 08 da saúde do município de Piancó-PB.

FORNECEDOR: ADAILTON ABÍLIO DE SOUZA, CPF nº 497.095.774-68. 
VALOR: R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) global.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos do art. 24 X, da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB,14 de janeiro de 2021.
Ratifico o presente processo nos termos da lei.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 
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Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 0004/2021

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:ADAILTON ABÍLIO DE SOUZA, CPF nº497.095.774-68.
OBJETIVO:Locação de um imóvel no Sítio Ferrão S/N, CEP: 58765-000, destinado ao funcio-

namento de um posto âncora doPSF 08 da saúde do município de Piancó-Pb.
VALOR MENSAL: R$ 400,00 (quatrocentosreais)
VALOR GLOBAL: R$4.000,00(quatro milreais)

Piancó-PB, 14 deJaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00005/2021, em favor da empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ nº 31.187.918/0001-15, tendo como objeto a Aquisição de 
materiais médico hospitalar e medicamentos para o combate a COVID-19 no Município de Piancó-
-PB.Com o valor global estimado de R$ 34.305,00 (trinta e quatro mil trezentos e cincos reais), em 
consequência fica amesma convocada a assinar o termo contratual, conforme o Art. 4º, estabelece 
a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, 
caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em14 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00005/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ nº 

31.187.918/0001-15.
OBJETIVO: Aquisição de materiais médico hospitalar e medicamentos para o combate a CO-

VID-19 no Município de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 34.305,00 (trinta e quatro mil trezentos e cincos reais.

Piancó-PB, em 14 de janeirode 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00003/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE-CNPJ: 27.834.708/0001-02
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de recarga do toner, 

cartucho e tinta de impressoras, atendendo todas as secretarias do município de Piancó-PB, 
durante o exercício de 2021.

Valor global:R$ 21.019,00 (vinte e um mil e dezenove reais).
Piancó-PB, 14 de Janeirode 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00007/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:MAYKON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA – ME - CNPJ Nº 

31.133.924/0001-90.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia para atendi-

mento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), referente 
a chamada pública 00001/2021.

VALOR MENSAL: R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Piancó-PB, em 14 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00002/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA -ME - CNPJ: 35.419.936/0001-36
Objeto: Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer combustíveis com o 

abastecimento na região domunicípio de Campina Grande-PB, atendendo as necessidades de todas 
secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB, durante o exercício de 2021.

Valor global:R$ 569.800,00 (quinhentos e sessenta e nove mil e oitocentos reais).
Piancó-PB, 14 de Janeirode 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00006/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI – ME - CNPJ 

Nº 37.687.918/0001-60.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de Odontologia para atendi-

mento no Programa de Saúde da Família (PSF) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), referente 
a chamada pública 00001/2021.

VALOR MENSAL: R$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais).
VALOR GLOBAL: R$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Piancó-PB, em 14 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 00009/2021, - 
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 M & L SERVICOS MEDICOS LTDA 
– ME- CNPJ nº 19.858.654/0001-89, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 16.000,00 (dezesseis 
mil reais)e o Valor Global Estipulado de R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais), com o 
objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento 
a nível ambulatorial em consultas, no CAPS TM (Transtorno Mental) E CAPS AD (Centro de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas, item de PSIQUIATRIA, referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 14 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 00008/2021, - 
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 GESSICA JAMILLI DE ANDRADE 
SOUZA EIRELI - ME - CNPJ nº 31.549.779/0001-22, 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 14 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0009/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0009/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 14:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  28/01/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de água adicionada de sais destinados a todas as Secretarias do Município de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2021, de acordo com as condições e especificações estabe-
lecidas no edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0008/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0008/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  28/01/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de frutas e verduras destinados a todas as Secretarias do Município de Piancó-
-PB, durante o exercício de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no 
edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima 
e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0010/2020
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0010/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  29/01/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de locação de veículos destinados a todas as Secretarias do Município de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2021, de acordo com as condições e especificações estabe-
lecidas no edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 14 de Janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 08:30 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL TIPO POSTO PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 
DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS PRÓPRIOS 
E LOCADOS 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 007/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 14 de Janeiro de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 27 de Janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CONJUN-
TO E CARTEIRAS ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO. Recursos: 

previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 001461/11; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: 
LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 14 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

OBJETO: Confecção de próteses dentárias com entrega no município para atender as atividades 
da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, conforme especificação no 
edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO. 
DATA DA ABERTURA: 27/01/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, 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 temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 14 de janeiro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 099/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 099/2020, objeto:CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍ-
DICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIOS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DO DAESA-DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 
AMBIENTAL DE SOUSA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de:MARIA AZUILA DE SOUSA 16120795472, CNPJ n°40.352.927/0001-05, valor R$ 40.700,00, 
item 02; SCS SERTÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 09.421.302/0001-08, valor 
R$ 121.980,00, itens 01, 03, 04 e 05.CONVOCO os vencedores para assinatura dos respectivos 
contratos, proporcional à necessidade imediata, em até 03 (três) dias úteis, que poderá ser por 
meio eletrônico ou via correios. Anãoassinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades legais, 
conforme art. 7, da Lei 10.520/02.

Sousa, 14 de janeiro de 2021.
INOJOSA PRIMEIRO NETO

Diretor Superintendente do DAESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISOS DE ALTERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 
A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Sousa, no uso de suas atribuições legais, torna 

público para conhecimento dos interessados, que o Pregão acima titulado com data de realização 
prevista para o dia 20 de janeiro de 2021, às 10:30 horas, cujo objeto Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de matéria prima para suprir as necessidades do programa pão na 
mesa, destinado à eventos e similares das diversas secretarias deste município, devido alterações 
no termo de referência,será REAPRAZADO, para o dia 28 de janeiro de 2021, , às 08:30 horas, a 
sessão será realizada na sede sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB. Interessados poderão baixar o edital 
no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de 
expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa 
de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de 
tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 14 de janeiro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA CONSISTENTES NA 
ELABORAÇÃO DOS REGISTROS DA CONTABILIDADE GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA– ME - R$ 96.000,00.

São João do Tigre - PB, 14 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC-

NICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA CONSISTENTES NA ELABORAÇÃO 
DOS REGISTROS DA CONTABILIDADE GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre:02.000 SECRE-
TARIA DE FINANCAS – 04 124 2010 2008 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA 
E CONTABILIDADE – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 14/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: 
CT Nº 00301/2021 - 14.01.21 - EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA- ME - R$ 96.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: Aquisição de água potável, para distribuição com pessoas carentes da zona rural deste 
município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: Josenildo Jose 
da Rocha - R$ 16.660,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Janeiro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de água potável, para distribuição com pessoas carentes da zona rural 

deste município. FUND. LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios: 02080 –02080.20.122.1008 2038 –3390.30.000 –0001. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 
00005/2021 - 14.01.21 - Josenildo Jose da Rocha - R$ 16.660,00.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - 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 parcelada de combustível destinado 
ao abastecimento dos veículos da frota da prefeitura municipal. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 14 de Janeiro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 11:00 horas do dia 26 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: aquisição parcelada de combustível 
destinado ao abastecimento dos veículos da frota da prefeitura municipal. 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 2.051/05; 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) 8146–1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 14 de Janeiro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2020

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

A Prefeitura Municipal de Solânea, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA 
aos participantes da Tomada de Preços nº 0009/2020 que foi  interposto pela empresa RESILIEN-
CIA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS EIRELI recurso administrativo contra o 
resultado de habilitação, ficando aberto o prazo para impugnações ao recurso apresentado, nos 
termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/9, estando o mencionado processo com vista franqueada aos 
interessados, bem como, fica cancelado a abertura das propostas prevista para o dia 14/01/2021, 
ás 14:00 horas. Após o julgamento do recurso será marcado nova data para abertura das propostas.

Solânea - PB, 13 de Janeiro de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa, para prestação de Serviços Funerários destinados ao sepulta-

mento de pessoas carentes do município de Solânea/PB, durante o exercício 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
07.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 08.244.2015.2059 . 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.99 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Solânea e: CT Nº 0003/2021 - 05.01.21 - UNIPLAN SANTO ANTONIO SERVICOS E COMERCIO 
LTDA ME - R$ 209.900,00. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: Contratação de sociedade individual de advocacia, para prestação de 
serviços de consultoria e assessoria jurídica especializada, junto ao setor de licitações e contratos 
administrativos desta Prefeitura; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

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

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de Construção, destinados a atender as Secreta-

rias da Administração Municipal–Solânea/PB, para o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00048/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:02:00 
– SECRETARA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004 – 03:00 – SECRETARIA DA FAZENDA 
– 04.123.1002.2009 – 04:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA 
FAMILIAR – 20.122.2003.2011 – 05:00 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12
.361.2005.2019/12.361.2005.2022/12.365.2005.2031/12.365.2005.2032 – 06:00 – SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.3
02.2010.2046/10.305.2011.2048 – 07:00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANA – 08.243.2013.2054/08.243.2015.2055/08.244.2013.2056/08.244.2014.2057/08.244.
2015.2060/08.243.2013.2063 – 08:00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPOR-
TE E ESTRADAS – 15.452.1002.2066 – 09:00 – SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E 
TURISMO – 13.392.2021.2069/22.122.1002.2071/27.812.2020.2072 – 10:00 – SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E GEOTECNOLOGIA – 18.541.2001.2075 – ELEMENTO 
DE DESPESA – 3.3.90.30.99/3.3.90.32.99. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00006/2021 - 14.01.21 - JOÃO 
ARCANJO PINTO - ME - R$ 311.660,00; CT Nº 00007/2021 - 14.01.21 - MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO ME - R$ 397.856,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00048/2020, que objetiva: Aquisição 
parcelada de Materiais de Construção, destinados a atender as Secretarias da Administração 
Municipal–Solânea/PB, para o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: JOÃO ARCANJO PINTO – ME - R$ 311.660,00; MARIA DAS GRAÇAS 
SILVA PINTO ME - R$ 397.856,00.

Solânea - PB, 13 de Janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de sociedade individual de advocacia, para prestação de serviços de 

consultoria e assessoria jurídica especializada, junto ao setor de licitações e contratos adminis-
trativos desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO 
PÚBLICA– 04.122.1002.2004 – ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00008/2021 - 14.01.21 - 
MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 42.000,00.

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de materiais de EPI (Equipamento de Proteção Individual), higienização e similares destinados 
ao combate à COVID-19, nas escolas do munícipio de São José de Piranhas-PB. Abertura das 
propostas: dia 28 de Janeiro de 2021, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do 
endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 14 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de materiais, insumos e equipamentos odontológicos, para atender as demandas da Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia 28 
de Janeiro de 2021, às 14h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico 
www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 14 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA 
RITA, PB - CEP 58300-270, às 09:30 horas do dia 28 de Janeiro de 2021, por meio do site www.
licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE E OUTROS, VISANDO A CONTINUIDADE E MANUTENÇÃO 
DOS SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, PARA O SERVIÇOS DE ATENDIMEN-
TO DO SAMU-192 DE SANTA RITA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpre-
gaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.
pb.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 14 de Janeiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020

 OBJETO: AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL A4 BRANCA, VISANDO ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA RITA, PB. 

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

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00034/2020, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE FOLHA DE PAPEL A4 BRANCA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, 
PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI
CNPJ: 22.319.912/0001-63
Valor R$: 32.800,00

Santa Rita - PB, 14 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00001/2021, para o dia 28 de Janeiro de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Francisco Felinto dos Santos, S/N - Centro - São 
Bentinho - PB. Telefone: (83) 83 9. 9877–9500. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 14 de Janeiro de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.010/2021

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021
OBJETIVO: Contratação de farmácia para fornecimento de medicamentos emergenciais que 

não constam no rol da Farmácia Básica do município de VISTA SERRANA, para atender os casos 
especiais e urgentes, destinados as pessoas carentes do município.

A reunião será no dia 04 de fevereiro de 2021. ás 09:30:00hs.
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na Rua João Francisco Filho Nº. 236, 

Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba., e-mail- vistaserranacpl@gmail.com site www.tce.
gov.br, Fone/fax 83 3436-1137, na sala Comissão Permanente de Licitação, em todos os dias úteis, 
no horário de 8:00 as 12:00 hs de segunda a sexta. 

Vista Serrana - PB, 14 de janeiro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.004/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

Objetivo; aquisição parcelada de combustíveis, lubrificantes, destinado a frota de veículos do 
município, conforme especificações no edital e seus anexos.

A reunião dia 28 de janeiro de 2021 as 08:00hs, na sala da CPL, informação no endereço Rua 
Vereador Raimundo Garcia de Araújo, nº 25, Centro - Vista Serrana /PB – site www.tce.gov.br, 
Fone/fax 83 3436-1137 de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12hs.

Vista Serrana - PB, 14 de janeiro de 2021
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial /MVS

IVANDRO MOURA CUNHA LIMA, titular do CPF n. 003.346.004-30, através deste edital, torna 
público que é proprietário de imóvel registrado sob a matrícula nº 5.681 de 23/03/1978 no cartório 
de imóveis do 1º Serviço Notarial desta Comarca de Campina Grande, denominada de Fazenda 
Caiçara. Faz saber ainda que o referido imóvel é objeto de Ação de Servidão Administrativa movida 
pela Borborema Transmissão de Energia S.A., em trâmite na 9ª Vara Cível da Comarca de Campina 
Grande/PB, cadastrada sob o nº 0817229-45.2020.8.15.0001. Por fim, conforme Artigo 34 do Decreto 
Lei nº 3.365/1941, informa aos terceiros interessados, que possui um crédito a receber referente 
a 80% do valor previamente depositado pela promovente, no total R$ 127.532,65 (cento e vinte 
e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), podendo os mesmos se 
manifestarem no prazo de 10 dias.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 213/2020 - 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 28/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, destinado à SE-
CRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, 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 gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de 
Licitação da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00069-7.
                                                                                                        João Pessoa, 14 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Central de Compras
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2020 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.003331.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA-
ÇÃO DE VEÍCULOS MENSAL OPERACIONAL, TIPO RABECÃO, destinado à SECRETARIA DE 
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – SEAD/EGE, com abertura 
agendada para o dia 18/01/2021 às 09h00, fica ADIADO para o dia 28/01/2021 às 09h00. Por 
oportuno, solicitamos que acompanhem o certame através dos sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras.

CADASTRO CGE Nº 20-00934-7
                                                                    João Pessoa, 14 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

COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO
CNPJ/MF nº 09.390.014/0001-33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AGO E AGE 
Ficam convidados os Srs. Acionistas, representando a totalidade do capital Social, a se reunirem 

em AGO/AGE, cumulativamente no dia 25/01/2021, na Rua da Mangueira, nº 49/51 Centro – Rio 
Tinto, Paraíba CEP 58.297-000 às 14:00 horas em primeira e única convocação, com maioria 
absoluta dos acionistas com direito a voto ou com os acionistas que comparecerem (artigo 131  
e 132 da Lei 6.404/76). AGO – Deliberações: 1)APRECIAÇÃO DAS CONTAS DOS ADMINIS-
TRADORES DOS EXERCICIOS SOCIAIS DOS ANOS: 2018, 2019; 2)EXAMINAR, DISCUTIR E 
VOTAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, BALANÇOS PATRIMONIAIS E DE RESULTADOS 
ECONÔMICOS DOS EXERCICIOS SOCIAIS DOS ANOS: 2018 E 2019; 3) DELIBERAR SOBRE A 
DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO (SE HOUVER) DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS DOS ANOS: 2018, 
2019  4) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (SE HOUVER) DOS ANOS: 2018, 2019; 5) ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA; APRECIAÇÃO EM AGE – Deliberações - 1) AUTORIZACÃO PARA ALIENACAO 
DE IMÓVEIS QUE COMPOEM O ATIVO DA EMPRESA PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS E 
COMPROMISSOS DA SOCIEDADE, 2)DELIBERACÃO, DISCURSSÃO, CONSOLIDAÇÃO  E  
APROVAÇÃO DE TODOS OS ATOS DA  DIRETORIA ELEITA ATÉ A PRESENTE DATA; 3)OUTROS 
ASSUNTOS GERAIS DE INTERESSE DA SOCIEDADE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES E DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, 
no uso de suas atribuições estatutárias e em conformidade com o que determina o Estatuto Social 
da entidade, convoca todos os associados em condições de voto a participarem das eleições para 
a Diretoria do Sindicato e para sua Comissão de Ética, para um mandato de três anos, a serem 
realizadas no dia 16 de março de 2021. Os candidatos aos cargos da Diretoria Executivae do Con-
selho Fiscal somente poderão ser registrados em chapas completas, não sendo, portanto, permitidas 
candidaturas avulsas ou em chapas em que se verifique ausência de algum integrante. O prazo 
limite para a inscrição de chapas junto à Comissão Eleitoral é o dia 14 de fevereiro de 2021, até o 
horário das 17h00, na sede do Sindicato, situada na Rua da Areia, n° 735, Centro, nesta Capital.

Os associados que desejarem disputar uma das seis vagas na Comissão de Ética deverão seguir 
os mesmos prazos expostos acima, sendo que a eleição para este órgão se dará por candidaturas 
individuais e desvinculadas da Diretoria do Sindicato.

Ficam também convocados todos os associados para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL, a se realizar no dia 30 de janeiro de 2021, às19h30, em primeira 
convocação mediante a presença de 1/4 (um quarto) dos associados, ou, em segunda convoca-
ção, 30 minutos depois, com qualquer número de associados presentes, pela plataforma Google 
Meet,cujo link será enviado a partir de um dia antes da Assembleiaaos associados, com objetivo 
de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1 - Aprovação do Regimento Eleitoral.
2 - Escolha da Comissão Eleitoral que presidirá o pleito.
                                                                                           João Pessoa – PB, 15 de janeiro de 2021

LAND SEIXAS DE CARVALHO
- Presidente –

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DO AEROCLUBE DA PARAÍBA
O CONSELHO CONSULTIVO DO AEROCLUBE DA PARAÍBA, através do seu conselheiro que 

assina abaixo, no uso de suas atribuições que lhe conferem os arts. 62, 63 e 65 do estatuto social 
do Aeroclube da Paraíba, e 

Considerando o art. 62 do estatuto social do aeroclube da Paraíba, que criou o Conselho 
Consultivo como órgão de composição permanente,formado pelos ex-presidentes dessa entidade;

Considerando o § 1º do art. 65 do estatuto social do aeroclube da Paraíba, que prevê a pos-
sibilidade de convocação do conselho consultivo por qualquer um de seus conselheiros, sempre 
e eis que se verifiquem medidas tomadas pela diretoria do Aeroclube da Paraíba, seja por seu 
presidente isoladamente ou pela diretoria em conjunto que se configurem em risco de desmando 
administrativo, desordens totais, faltas de decoro, ameaça ao patrimônio e absoluta impossibilidade 
de continuidade administrativa;

Considerando que o mandato da última diretoria eleita do aeroclube da Paraíba foi concedido por 
sufrágio até o dia 30/04/2020, tendo sido prorrogado pelo art. 7º, par. Único, I, da Lei 14.030/2020, 
por mais 7 (sete) meses, o qual se encerrou definitivamente em 30/11/2020.

Considerando a dificuldade encontrada por vários sócios do aeroclube da Paraíba em se comu-
nicar com a atual diretoria, e regularizar as suas pendências para com o Clube;

Considerando a atual situação econômica, financeira, eleitora, da infraestrutura do Aeroclube 
da Paraíba, resolve:

CONVOCARtodos os conselheiros consultivos, quais sejam, os ex-presidentes do aeroclube da 
paraíba, para Reunião Extraordinária de seus membros, que será realizada na sede do Aeroclube 
da Paraiba, às 16:00 horas, do dia 30 de janeiro de 2021, com a seguinte ordem do dia:

a) Analisar a situação administrativa do Aeroclube da Paraíba;
b) Discussão e decisão do conselho a respeito deste assunto. 

João Pessoa/PB, 14 de janeiro de 2021
Marcos Lemos Baracuhy

Conselheiro do Conselho Consultivo do Aeroclube da Paraíba

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 04 de fevereiro de 2021, às 14h30min *.
2º LEILÃO: 12 de fevereiro de 2021, às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da 

Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos 
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de 
escritura pública de 03/06/2016, cujos Fiduciantes são ALLYSANDRA DELMAS NUNES SAEGER, 
inscrito no CPF/MF sob nº 028.128.294-35 e seu marido MAX FREDERICO SAEGER GALVÃO 
FILHO, inscrito CPF/MF sob nº 917.145.834-49, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com 
lance mínimo igual ou superior a  R$ 1.211.494,08 (Um Milhão Duzentos e Onze Mil Quatrocentos 
e Noventa e Quatro Reais e Oito Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imó-
vel constituído por “Unidade autônoma nº 3001, com área privativa real principal de 147,2429m², 
outras áreas reais privativas de 3,2616m², área privativa real de 150,5045m², área de uso comum 
de 131,1765m², área real total de 281,6810m² e direito a 03 (três) vagas de garagem, do Edifício 
Residencial Spazio Di Verona, situado na Avenida Sapé, nº 901, Manaíra, João Pessoa/PB, melhor 
descrito na matrículanº 104.543 do 6º Serviço Notarial e 2º Registral de João Pessoal/PB.” Imóvel 
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra.  

Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/
horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 539.500,00 (Quinhentos e Trinta e Nove 
Mil e Quinhentos Reais).          

O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de 
modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão.

Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5677_06 Bc). 

ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DO EXÉRCITO- ASSEX (EM DISSO-
LUÇÃO)- EDITAL- O Presidente da Comissão de Dissolução da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos do Exército- ASSEX, de acordo com o que estatui o Estatuto Social da aludida Associação, 
convoca os possíveis credores, desta Instituição, a apresentarem documentos comprobatórios 
legais, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia seguinte à publicação deste EDITAL, 
para resolução de alguma pendência, junto à Comissão de Dissolução da ASSEX. Para contato, 
ligue para o telefone (83)98872-7422, no período das 09h às 13h, nos dias úteis, durante o prazo 
assinalado. João Pessoa, 14 de janeiro de 2021. Benedito Honório da Silva- Presidente da Co-
missão de Extinção da ASSEX.

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS ELEITORAIS
O Presidente da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DA PARAÍBA, CNPJ Nº 08.668.055/0001-86, no 

uso de suas atribuições, conforme o Artigo Nº 33 do Estatuto Social da Entidade, comunica a todos 
os associados com direito a voto que se encontra aberta, na secretaria geral da ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL, no horário das 09h00 ás 15h00, o registro de Chapas Eleitorais completas e aptas 
a concorrerem ás eleições para o biênio 2021/2022, a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 2021, 
no horário das 08h00 ás 17h00, na sede social localizada à Rua Maciel Pinheiro, n° 02, 1° andar, 
Varadouro, nesta capital.

Deverão constar nas chapas, os nomes completos dos candidatos à Diretoria Executiva, ao 
Conselho Diretor e ao Conselho Fiscal, bem como a indicação das respectivas empresas asso-
ciadas às quais pertençam.

O pedido de registro de chapas deverá ser feito até o dia 29 de Janeiro de 2021, o qual deverá 
ser apresentado à Secretária Geral da ASCOM-PB, e do registro fornecer-se-á certidão, desde que 
requerida. Cada associado poderá assinar um pedido de registro de chapa Eleitoral.

João Pessoa (PB), 15 de Janeiro de 2021
Rafael Bernardino de Sousa

Presidente

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2603350 CPF: 051284954XX, CONTRATO: 2602001 CPF: 083265804XX, CON-
TRATO: 21104740 CPF: 526236704XX, CONTRATO: 2608787 CPF: 020729724XX, CONTRATO: 
2602793 CPF: 155095524XX, CONTRATO: 2607614 CPF: 719098834XX, CONTRATO: 2602787 
CPF: 161742034XX, CONTRATO: 2156909 CPF: 104612794XX, CONTRATO: 2601192 CPF: 
140290334XX, CONTRATO: 2606074 CPF: 145272184XX, CONTRATO: 2401690 CPF: 
034324224XX, CONTRATO: 2605178 CPF: 047302254XX, CONTRATO: 2608239 CPF: 
147465074XX, CONTRATO: 2605285 CPF: 133617424XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 
095542744XX, CONTRATO: 2234683 CPF: 172070244XX, CONTRATO: 2235479 CPF: 
029615964XX, CONTRATO: 2234680 CPF: 705828284XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 
140539764XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 116416714XX, CONTRATO: 2603692 CPF: 
162759224XX, CONTRATO: 2605157 CPF: 012077184XX, CONTRATO: 2401530 CPF: 
042518644XX, CONTRATO: 2234297 CPF: 030263382XX, CONTRATO: 2606505 CPF: 
170331434XX, CONTRATO: 6105712 CPF: 020904784XX, CONTRATO: 2604597 CPF: 
061332284XX, CONTRATO: 2600413 CPF: 110713244XX, CONTRATO: 2603989 CPF: 
166443164XX, CONTRATO: 2600509 CPF: 158263204XX, CONTRATO: 2607354 CPF: 
147972264XX, CONTRATO: 2605590 CPF: 152204494XX, CONTRATO: 6202757 CPF: 
087013604XX, CONTRATO: 2401570 CPF: 074523894XX, CONTRATO: 2606451 CPF: 
144948064XX, CONTRATO: 2605198 CPF: 063245054XX, CONTRATO: 21104306 CPF: 
131129934XX, CONTRATO: 6106119 CPF: 738651844XX, CONTRATO: 2700049 CPF: 
096971064XX, CONTRATO: 2608593 CPF: 008353834XX, CONTRATO: 2700958 CPF: 
110668274XX, CONTRATO: 2607340 CPF: 101779984XX, CONTRATO: 2198150 CPF: 
109830854XX, CONTRATO: 2234865 CPF: 719203954XX, CONTRATO: 2607920 CPF: 
070649194XX, CONTRATO: 2127950 CPF: 107390614XX, CONTRATO: 2228682 CPF: 
702973164XX, CONTRATO: 2604943 CPF: 799001274XX, CONTRATO: 2602595 CPF: 
163751094XX, CONTRATO: 2401686 CPF: 064680524XX, CONTRATO: 21101609 CPF: 
086898574XX, CONTRATO: 2605489 CPF: 075728174XX, CONTRATO: 2401485 CPF: 
043364134XX, CONTRATO: 21101100 CPF: 675511574XX, CONTRATO: 6200393 CPF: 
325106594XX, CONTRATO: 6106260 CPF: 037884244XX, CONTRATO: 2217188 CPF: 
467072044XX, CONTRATO: 2216839 CPF: 129334044XX, CONTRATO: 2233710 CPF: 
155433394XX, CONTRATO: 2607871 CPF: 171940944XX, CONTRATO: 2229903 CPF: 
562591744XX, CONTRATO: 2232278 CPF: 129132894XX, CONTRATO: 2219275 CPF: 
012134924XX, CONTRATO: 2604733 CPF: 069323004XX, CONTRATO: 2233232 CPF: 
310048008XX, CONTRATO: 2601965 CPF: 162470114XX, CONTRATO: 2700935 CPF: 
091795724XX, CONTRATO: 2232349 CPF: 128561714XX, CONTRATO: 2607770 CPF: 
031131444XX, CONTRATO: 2607982 CPF: 545294684XX, CONTRATO: 2607314 CPF: 
116790334XX, CONTRATO: 6202520 CPF: 082016534XX, CONTRATO: 2606886 CPF: 
035843664XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 055273784XX, CONTRATO: 2605591 CPF: 
139112214XX, CONTRATO: 2401419 CPF: 760622794XX, CONTRATO: 2235535 CPF: 
162959504XX, CONTRATO: 2700633 CPF: 156981314XX, CONTRATO: 21104352 CPF: 
153185414XX, CONTRATO: 2604828 CPF: 007560104XX, CONTRATO: 2235235 CPF: 
156796144XX, CONTRATO: 2235556 CPF: 000144084XX, CONTRATO: 2606367 CPF: 
126872174XX, CONTRATO: 2607363 CPF: 171084224XX, CONTRATO: 2605892 CPF: 
164640714XX, CONTRATO: 2606500 CPF: 292236808XX, CONTRATO: 21100520 CPF: 
054965974XX, CONTRATO: 2401502 CPF: 171839034XX, CONTRATO: 2229751 CPF: 
714379604XX, CONTRATO: 21102683 CPF: 715096394XX, CONTRATO: 2605934 CPF: 
161939034XX, CONTRATO: 2606629 CPF: 126171294XX, CONTRATO: 21103092 CPF: 
104516854XX, CONTRATO: 2601173 CPF: 150626654XX, CONTRATO: 2603513 CPF: 
000744995XX, CONTRATO: 2235683 CPF: 100671334XX, CONTRATO: 6202626 CPF: 
028108444XX, CONTRATO: 2604509 CPF: 789882094XX, CONTRATO: 2400430 CPF: 
072084724XX, CONTRATO: 6202119 CPF: 086257564XX, CONTRATO: 2234533 CPF: 
034461344XX, CONTRATO: 2235366 CPF: 167291424XX, CONTRATO: 2401411 CPF: 
144856234XX, CONTRATO: 6106311 CPF: 061022344XX, CONTRATO: 2602873 CPF: 
164872394XX, CONTRATO: 2401221 CPF: 097259004XX, CONTRATO: 21100051 CPF: 
073123544XX, CONTRATO: 2609010 CPF: 715614064XX, CONTRATO: 2401522 CPF: 
172350314XX, CONTRATO: 2701537 CPF: 172364264XX, CONTRATO: 6104855 CPF: 
504223754XX, CONTRATO: 2232988 CPF: 095430284XX, CONTRATO: 2401652 CPF: 
171876254XX, CONTRATO: 2235469 CPF: 172587004XX, CONTRATO: 2701531 CPF: 
450801784XX, CONTRATO: 2605215 CPF: 166082464XX, CONTRATO: 2609920 CPF: 
083403704XX, CONTRATO: 2606478 CPF: 168249664XX, CONTRATO: 6106569 CPF: 
204803344XX, CONTRATO: 2608632 CPF: 165142874XX, CONTRATO: 2601648 CPF: 
712842134XX, CONTRATO: 21102221 CPF: 129811944XX, CONTRATO: 2231234 CPF: 
823500510XX, CONTRATO: 2602916 CPF: 700810834XX, CONTRATO: 2701455 CPF: 
089383994XX, CONTRATO: 6105532 CPF: 027891984XX, CONTRATO: 2600052 CPF: 
156755094XX, CONTRATO: 2606880 CPF: 104004044XX, CONTRATO: 6105127 CPF: 
051518084XX, CONTRATO: 21102166 CPF: 075310764XX, CONTRATO: 2608663 CPF: 
165706554XX, CONTRATO: 2607926 CPF: 048948284XX, CONTRATO: 2500181 CPF: 
172719584XX, CONTRATO: 2607020 CPF: 718433014XX, CONTRATO: 2234520 CPF: 
716703244XX, CONTRATO: 2609627 CPF: 718445604XX, CONTRATO: 2125499 CPF: 
092633364XX, CONTRATO: 21100904 CPF: 141769464XX, CONTRATO: 2700400 CPF: 
103916094XX, CONTRATO: 2601776 CPF: 062739564XX, CONTRATO: 2601821 CPF: 
089463644XX, CONTRATO: 2229246 CPF: 031205774XX, CONTRATO: 2235129 CPF: 
167291504XX, CONTRATO: 2233516 CPF: 154379684XX, CONTRATO: 2234772 CPF: 
138629714XX, CONTRATO: 2601842 CPF: 717566954XX, CONTRATO: 2230055 CPF: 
132302684XX, CONTRATO: 2605240 CPF: 709852554XX, CONTRATO: 2603365 CPF: 
149541694XX, CONTRATO: 2606283 CPF: 085600334XX, CONTRATO: 2234447 CPF: 
172662414XX, CONTRATO: 21103050 CPF: 106105094XX, CONTRATO: 21103694 CPF: 
108131634XX, CONTRATO: 2605276 CPF: 145007804XX, CONTRATO: 2128069 CPF: 
709512444XX, CONTRATO: 2601992 CPF: 162779784XX, CONTRATO: 2188680 CPF: 
073480994XX, CONTRATO: 6201837 CPF: 077840384XX, CONTRATO: 2601368 CPF: 
120096244XX, CONTRATO: 6202606 CPF: 082493414XX, CONTRATO: 2110236 CPF: 
013086034XX, CONTRATO: 6104913 CPF: 036721604XX, CONTRATO: 2603578 CPF: 
165801754XX, CONTRATO: 2401528 CPF: 123516844XX, CONTRATO: 2601004 CPF: 
159485314XX, CONTRATO: 21100966 CPF: 570025098XX, CONTRATO: 6201647 CPF: 
690499124XX, CONTRATO: 2607634 CPF: 169003274XX, CONTRATO: 2600172 CPF: 
112248674XX, CONTRATO: 2607499 CPF: 082059704XX, CONTRATO: 2607375 CPF: 
718480834XX, CONTRATO: 2196018 CPF: 701062474XX, CONTRATO: 2500109 CPF: 
518747094XX, CONTRATO: 2604954 CPF: 022897255XX, CONTRATO: 21104931 CPF: 
117457574XX, CONTRATO: 2401490 CPF: 136709434XX, CONTRATO: 2605309 CPF: 
710463744XX, CONTRATO: 2401304 CPF: 847550753XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 
050262044XX, CONTRATO: 2603428 CPF: 113117734XX, CONTRATO: 2701402 CPF: 
087480954XX, CONTRATO: 21100201 CPF: 985349202XX, CONTRATO: 6105205 CPF: 
036142213XX, CONTRATO: 2201034 CPF: 086474514XX, CONTRATO: 2234736 CPF: 
172090554XX, CONTRATO: 2700540 CPF: 161223374XX, CONTRATO: 2400246 CPF: 
806600964XX, CONTRATO: 6201730 CPF: 013821864XX, CONTRATO: 2183688 CPF: 
129741354XX, CONTRATO: 2603840 CPF: 165601134XX, CONTRATO: 21102433 CPF: 
145458054XX, CONTRATO: 2607151 CPF: 354126074XX, CONTRATO: 2605282 CPF: 
087358854XX, CONTRATO: 2607879 CPF: 145401734XX, CONTRATO: 2601162 CPF: 
159479374XX, CONTRATO: 2606760 CPF: 717434334XX, CONTRATO: 6106564 CPF: 
401485078XX, CONTRATO: 2606282 CPF: 815320830XX, CONTRATO: 2137349 CPF: 
033351044XX, CONTRATO: 2233153 CPF: 110192814XX, CONTRATO: 2166008 CPF: 
106913294XX, CONTRATO: 2231279 CPF: 076452394XX, CONTRATO: 2603036 CPF: 
045990644XX, CONTRATO: 2601199 CPF: 159444704XX, CONTRATO: 21104649 CPF: 
760575774XX, CONTRATO: 2606588 CPF: 718392824XX, CONTRATO: 2607357 CPF: 
171225134XX, CONTRATO: 2234917 CPF: 022162384XX, CONTRATO: 2231243 CPF: 
060513504XX, CONTRATO: 6105779 CPF: 486531364XX, CONTRATO: 2608258 CPF: 
103943904XX, CONTRATO: 4103459 CPF: 087261584XX, CONTRATO: 2191916 CPF: 
069268374XX, CONTRATO: 2609785 CPF: 056391617XX, CONTRATO: 2233580 CPF: 
126257584XX, CONTRATO: 6104667 CPF: 037871864XX, CONTRATO: 6202217 CPF: 
026122604XX, CONTRATO: 2609929 CPF: 173959274XX, CONTRATO: 2234596 CPF: 
122780034XX, CONTRATO: 2701232 CPF: 134045944XX, CONTRATO: 21103264 CPF: 
099621874XX, CONTRATO: 2608332 CPF: 010670454XX, CONTRATO: 2122652 CPF: 
447090298XX, CONTRATO: 2401515 CPF: 338584204XX, CONTRATO: 2606420 CPF: 
152892014XX, CONTRATO: 6201548 CPF: 204014694XX, CONTRATO: 2234435 CPF: 
072982174XX, CONTRATO: 2235319 CPF: 135982444XX, CONTRATO: 2606566 CPF: 
237349494XX, CONTRATO: 5300193 CPF: 151472904XX, CONTRATO: 2605946 CPF: 
121561054XX, CONTRATO: 2235330 CPF: 089407794XX, CONTRATO: 2608494 CPF: 
066704624XX, CONTRATO: 2605776 CPF: 168582114XX, CONTRATO: 2604180 CPF: 
092131584XX, CONTRATO: 6201804 CPF: 570230934XX, CONTRATO: 2600978 CPF: 
097979544XX, CONTRATO: 2607582 CPF: 789108544XX, CONTRATO: 2234757 CPF: 
703367124XX, CONTRATO: 2199825 CPF: 064070979XX, CONTRATO: 6105980 CPF: 
065129854XX, CONTRATO: 2609683 CPF: 056965985XX, CONTRATO: 2231155 CPF: 
117825824XX, CONTRATO: 6202194 CPF: 075905024XX, CONTRATO: 2606703 CPF: 
707881264XX, CONTRATO: 2608275 CPF: 012135174XX, CONTRATO: 2235689 CPF: 
073118794XX, CONTRATO: 2234880 CPF: 173351984XX, CONTRATO: 2231672 CPF: 
144034114XX, CONTRATO: 6202093 CPF: 874226894XX, CONTRATO: 6201668 CPF: 
012589514XX, CONTRATO: 2401255 CPF: 141775184XX, CONTRATO: 2234573 CPF: 
131494534XX, CONTRATO: 2601566 CPF: 160258564XX, CONTRATO: 2605843 CPF: 
167371424XX, CONTRATO: 2600989 CPF: 701262444XX, CONTRATO: 2235045 CPF: 
097888114XX, CONTRATO: 2401684 CPF: 133258494XX, CONTRATO: 6202499 CPF: 
423920554XX, CONTRATO: 2602167 CPF: 703798324XX, CONTRATO: 2234550 CPF: 
136769794XX, CONTRATO: 2234939 CPF: 156686624XX, CONTRATO: 2607787 CPF: 
154959614XX, CONTRATO: 2701163 CPF: 700639424XX, CONTRATO: 2235438 CPF: 
093194634XX, CONTRATO: 2607738 CPF: 841198884XX, CONTRATO: 2607931 CPF: 
163925064XX, CONTRATO: 2235214 CPF: 134645084XX, CONTRATO: 21102533 CPF: 
143794724XX, CONTRATO: 2609935 CPF: 700650934XX, CONTRATO: 6106480 CPF: 
301393844XX, CONTRATO: 6105586 CPF: 007396534XX, CONTRATO: 2401460 CPF: 
128742694XX, CONTRATO: 6202711 CPF: 056213464XX, CONTRATO: 6103452 CPF: 
456940794XX, CONTRATO: 21100947 CPF: 711929554XX, CONTRATO: 2603661 CPF: 
027695864XX, CONTRATO: 2604107 CPF: 007464404XX, CONTRATO: 2603448 CPF: 
138003074XX, CONTRATO: 2178117 CPF: 702573734XX, CONTRATO: 6105892 CPF: 
629761923XX, CONTRATO: 2500152 CPF: 132330994XX, CONTRATO: 2605512 CPF: 
167335544XX, CONTRATO: 2607577 CPF: 081820724XX, CONTRATO: 2235402 CPF: 
710060454XX, CONTRATO: 6105774 CPF: 094616094XX, CONTRATO: 2401784 CPF: 
952263204XX, CONTRATO: 2235324 CPF: 010996034XX, CONTRATO: 2607120 CPF: 
171167664XX, CONTRATO: 2137372 CPF: 127461704XX, CONTRATO: 2229484 CPF: 
119380254XX, CONTRATO: 2607857 CPF: 011882684XX, CONTRATO: 2606372 CPF: 
154151464XX, CONTRATO: 2606643 CPF: 145236174XX, CONTRATO: 2603811 CPF: 
150160154XX, CONTRATO: 2607971 CPF: 086373194XX, CONTRATO: 2600870 CPF: 
223513103XX, CONTRATO: 2604946 CPF: 138862984XX, CONTRATO: 2234238 CPF: 
082787734XX, CONTRATO: 2701563 CPF: 299399334XX, CONTRATO: 2609344 CPF: 
188854624XX, CONTRATO: 2607115 CPF: 087138964XX, CONTRATO: 2701692 CPF: 
036397024XX, CONTRATO: 2604599 CPF: 112854114XX, CONTRATO: 2232016 CPF: 
884361444XX, CONTRATO: 2234711 CPF: 009881184XX, CONTRATO: 21105039 CPF: 
079757024XX, CONTRATO: 2602338 CPF: 131658694XX, CONTRATO: 2401772 CPF: 
012611054XX, CONTRATO: 2700934 CPF: 091795714XX, CONTRATO: 2605045 CPF: 

167774204XX, CONTRATO: 2233488 CPF: 154539714XX, CONTRATO: 21104344 CPF: 
032067524XX, CONTRATO: 2235693 CPF: 211594967XX, CONTRATO: 2603034 CPF: 
052963134XX, CONTRATO: 2103124 CPF: 709067704XX, CONTRATO: 2607649 CPF: 
700876534XX, CONTRATO: 2607073 CPF: 007798504XX, CONTRATO: 2500117 CPF: 
154537084XX, CONTRATO: 21100097 CPF: 013844284XX, CONTRATO: 2605625 CPF: 
709115854XX, CONTRATO: 2400910 CPF: 126215084XX, CONTRATO: 2606277 CPF: 
168257114XX, CONTRATO: 2608667 CPF: 042470814XX, CONTRATO: 2701549 CPF: 
157788544XX, CONTRATO: 2609639 CPF: 008868324XX, CONTRATO: 2609680 CPF: 
713883104XX, CONTRATO: 2601778 CPF: 713415244XX, CONTRATO: 21104783 CPF: 
046450054XX, CONTRATO: 2602829 CPF: 074424644XX, CONTRATO: 2605805 CPF: 
145162444XX, CONTRATO: 2600459 CPF: 096020474XX, CONTRATO: 2607623 CPF: 
155205214XX, CONTRATO: 2401513 CPF: 140727574XX, CONTRATO: 2605269 CPF: 
022778134XX, CONTRATO: 2605951 CPF: 797259614XX, CONTRATO: 6106016 CPF: 
674885014XX, CONTRATO: 2234369 CPF: 710105034XX, CONTRATO: 2601559 CPF: 
031419414XX, CONTRATO: 2235406 CPF: 713171794XX, CONTRATO: 2602405 CPF: 
126808014XX, CONTRATO: 21103682 CPF: 035139864XX, CONTRATO: 2606260 CPF: 
214751557XX, CONTRATO: 2210489 CPF: 115068324XX, CONTRATO: 2608871 CPF: 
147126464XX, CONTRATO: 2234423 CPF: 096692524XX, CONTRATO: 2235681 CPF: 
094246494XX, CONTRATO: 6106413 CPF: 675138754XX, CONTRATO: 2605129 CPF: 
074393864XX, CONTRATO: 21104265 CPF: 087545524XX, CONTRATO: 6104685 CPF: 
482551304XX, CONTRATO: 6202534 CPF: 343748504XX, CONTRATO: 2605944 CPF: 
126300194XX, CONTRATO: 2606850 CPF: 076362294XX, CONTRATO: 21104790 CPF: 
000100264XX, CONTRATO: 2400588 CPF: 602163444XX, CONTRATO: 21105225 CPF: 
014242074XX, CONTRATO: 2602186 CPF: 704573494XX, CONTRATO: 2607017 CPF: 
716956694XX, CONTRATO: 2602764 CPF: 161295274XX, CONTRATO: 21102240 CPF: 
715412284XX, CONTRATO: 2401657 CPF: 717683964XX, CONTRATO: 2232375 CPF: 
126864434XX, CONTRATO: 6105327 CPF: 008112024XX, CONTRATO: 2605849 CPF: 
140302604XX, CONTRATO: 6105417 CPF: 012264194XX, CONTRATO: 2102401 CPF: 
071938304XX, CONTRATO: 2700273 CPF: 158736564XX, CONTRATO: 2601403 CPF: 
035635104XX, CONTRATO: 2607838 CPF: 101436384XX, CONTRATO: 2605135 CPF: 
146151874XX, CONTRATO: 2234611 CPF: 065910264XX, CONTRATO: 6105250 CPF: 
013876757XX, CONTRATO: 2234284 CPF: 079506364XX, CONTRATO: 2603088 CPF: 
702761474XX, CONTRATO: 21102652 CPF: 095582444XX, CONTRATO: 2700054 CPF: 
157426434XX, CONTRATO: 2401593 CPF: 135605114XX, CONTRATO: 2607663 CPF: 
057739654XX, CONTRATO: 2608741 CPF: 013679414XX, CONTRATO: 2608259 CPF: 
101846564XX, CONTRATO: 2173134 CPF: 806879895XX, CONTRATO: 2605334 CPF: 
153304444XX, CONTRATO: 2233859 CPF: 128209274XX, CONTRATO: 2608700 CPF: 
039723024XX, CONTRATO: 2608701 CPF: 031021234XX, CONTRATO: 2604503 CPF: 
014032184XX, CONTRATO: 2605494 CPF: 077148214XX, CONTRATO: 2608804 CPF: 
442564694XX, CONTRATO: 2165301 CPF: 057848214XX, CONTRATO: 2601641 CPF: 
710889964XX, CONTRATO: 2604634 CPF: 163329454XX, CONTRATO: 2607251 CPF: 
068531204XX, CONTRATO: 2224669 CPF: 118072264XX, CONTRATO: 2605050 CPF: 
164304084XX, CONTRATO: 2232085 CPF: 148188514XX, CONTRATO: 2608283 CPF: 
137943474XX, CONTRATO: 2604679 CPF: 164814854XX, CONTRATO: 2609304 CPF: 
024681204XX, CONTRATO: 2401023 CPF: 121883224XX, CONTRATO: 2602340 CPF: 
140537844XX, CONTRATO: 2233788 CPF: 717207754XX, CONTRATO: 6104720 CPF: 
115465294XX, CONTRATO: 2607978 CPF: 140215644XX, CONTRATO: 2218079 CPF: 
719068874XX, CONTRATO: 2235516 CPF: 062933804XX, CONTRATO: 2137575 CPF: 
134499418XX, CONTRATO: 2609652 CPF: 030603184XX, CONTRATO: 2603307 CPF: 
145046614XX, CONTRATO: 2602580 CPF: 163602314XX, CONTRATO: 2609886 CPF: 
055727104XX, CONTRATO: 2608994 CPF: 040638154XX, CONTRATO: 2609495 CPF: 
078755664XX, CONTRATO: 2607563 CPF: 092338354XX, CONTRATO: 2235300 CPF: 
075876064XX, CONTRATO: 2608970 CPF: 039569964XX, CONTRATO: 2604249 CPF: 
159237824XX, CONTRATO: 2601715 CPF: 160880604XX, CONTRATO: 21104830 CPF: 
154625124XX, CONTRATO: 2235592 CPF: 147465808XX, CONTRATO: 2603929 CPF: 
298820794XX, CONTRATO: 2608473 CPF: 117321784XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 
709696874XX, CONTRATO: 2234378 CPF: 090821474XX, CONTRATO: 21103279 CPF: 
139270374XX, CONTRATO: 2605638 CPF: 058720124XX, CONTRATO: 2168341 CPF: 
129304854XX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 13/2020
Registro CGE Nº 20-01325-1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 13/2020 (Recuperação das Obras D’Artes Especiais, 
Ponte sobre o Rio Sanhauá na PB-004, Avenida Liberdade e o Viaduto que liga a Rua Índio Piragibe 
a Avenida Liberdade.) , que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 
11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: JATOBETON ENGENHA-
RIA LTDA - R$ 2.745.079,82; 2º lugar: TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES S.A - R$ 
3.099.737,77; 3º lugar: MATERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI -  R$ 3.380.958,50; 
4º lugar CROCREPOXI ENGENHARIA LTDA – R$ 3.577.558,83; 5º lugar: CONSTRUTORA BRTEC 
LTDA – EPP - R$ 3.920.329,52 e 6º lugar: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA - R$ 4.226.301,50.

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 14 de janeiro de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 15/2020
Registro CGE Nº 20-01432-3

RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO /
CONVOCAÇÃO ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS  

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 15/2020, o resultado do julgamento do recurso 
impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI, através do processo 
nº 005348/2020, que foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e a decisão mantida 
pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no Parecer Jurídico nº 013 /2021.

A CPL informa, ainda,  que os autos do processo ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de 19/01/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das Empresas habilitadas: GL EMPREENDIMENTOS LTDA, POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, 
R.FURLANI ENGENHARIA LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA, PLINIO CAVALCANTI  
& CIA LTDA, TEKTON CONSTRUTORA LTDA e AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA. 

João Pessoa, 14 de janeiro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MRS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS IMOBILIARIOS EIRELI – CNPJ 35.349.393/0001-28 torna 
público que requereu a SEMAM – Secretaria de meio Ambiente a Licença para construção de 
edifício multifamiliar dotado de foça séptica, situado na rua José Rigoberto dos Santos n29 bairro 
mangabeira 8 

A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LP, LI e LO 
para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Castro Alves, Loteamento Recanto do 
Poço, Lote n° 18, Quadra L, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-PB, CEP: 58105-066.

A empresa SOL E MAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.040.328/0001-
80, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa/PB, a Licença de Instalação (LI) para a construção de um residencial multifamiliar 
composto de 31 unidades habitacionais, situado a Avenida Arthur Monteiro Paiva, s/n, Lt 280, Qd 
02, Bessa, João Pessoa/PB.

A empresa SOL E MAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.040.328/0001-
80, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa/PB, a Licença de Instalação (LI) para a construção de um residencial multifamiliar 
composto de 47 unidades habitacionais, situado a Rua João Cabral de Lucena, s/n, Lt 267, Qd 02, 
Bessa, João Pessoa/PB.

PETER ROBERT VON BULDRING-ME, 10.546.921/0001-08, torna público que requereu a SE-
MAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da Licença 
de Operação para Imóvel Comercial – Garagem Náutica. Situado à Rua João de Souza Rocha, 
307 - Praia do Jacaré, Cabedelo-PB.

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=938/18=PROC:18-1911=OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO DA CIDADE DE AREIA=1.390.000,00=AC:97.025M²=NE:04=L/ATV:AREIA-PB.
Processo:2021-000407/TEC/LO-1792.
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