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Parque Tecnológico terá 
investimento de R$ 20 mi
Governador João Azevêdo realizou o lançamento oficial do projeto ontem. Espaço estará concluído 
dentro de quatro meses e vai estimular a produção de ciência e tecnologia no estado. Página 3

Prefeitura da capital 
libera reabertura de 
escolas particulares
Medida foi anunciada ontem pelo prefeito Cícero Lucena, e novo decreto deve ser publicado 
na segunda-feira. Aulas terão formato híbrido: tanto on-line quanto presencial. Página 5

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

175.997

8.324.294

93.275.676

3.869

207.095

2.000.905
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS Dromomania é o nome desse faniquito que faz com que o 
acometido, mal chegue em casa, já comece a busca por lugares 

distantes para onde possa levar suas neuras.  Página 10

Marta Pessoa

Colunas

As pessoas mais infelizes são aquelas que só 
compreendem o infinito e a eternidade para a frente; não 

aceitam infinito e eternidade para trás.  Página 12

Carlos Aranha | Essas coisas

Políticas
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Mais de 1,2 milhão devem 
ser vacinados na PB este ano
Plano Estadual de Operacionalização da Vacinação contra 
a covid-19 prevê a imunização de 95% da população 
que se enquadra nos grupos prioritários.  Página 5

Foto: Divulgação

Salvando vidas Paraíba realiza primeiro transplante de coração do ano e 
terceira doação de multiórgãos em 15 dias; quatro pacientes foram operados. Página 7

Foto: Arquivo pessoal

Diversidade

Amor sem idade Manter um relacionamento amoroso saudável 
garante mais qualidade de vida, autoestima e disposição aos idosos. Página 12

Ensino público Alunos da Rede Estadual representam 
73% do total de inscritos para o Enem na Paraíba. Página 8

Foto: Divulgação

Covid já matou pelo menos 
17 políticos paraibanos
Duas das primeiras vítimas foram o ex-governador Wilson 
Braga e a ex-deputada Lúcia Braga. Em todo o país, a 
doença foi a causa da morte de 62 políticos. Página 13

A Hora de Clarice Último episódio da série 
produzida pela Funesc vai ao ar hoje, no YouTube. Página 9

Foto: Divulgação

Itamaraty confirma: vacina 
vinda da Índia sofrerá atraso
Ministério das Relações Exteriores informou que chanceler 
indiano manifestou intenção de atender o pedido brasileiro 
de compra de doses, mas não definiu data.  Página 17

Futebol FPF e clubes confirmam a realização do 
Campeonato Paraibano a partir de 17 de março. Página 4
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Mesmo em pandemia, o pessoense não tem dispensado a praia. E se 
hoje é sábado, então, não há dúvida de que as areias estarão repletas de 
banhistas, cadeiras, guarda-sóis e lixo, muito lixo!

Impressiona a quantidade de latinhas, garrafas e objetos de plás-
tico – do canudinho que, certamente, ainda é o campeão do descarte 
inadequado, ao copo, passando pelas garrafas pets e recipientes de 
isopor – que se espalham ao longo da faixa de areia e, inevitavelmente, 
chegam ao mar. Até máscaras podem ser vistas sendo arrastadas pelo 
vento praia afora.

Tambaú e Cabo Branco, como as praias urbanas mais frequentadas 
da capital, sofrem ainda mais os efeitos da poluição. É impossível não se 
admirar com a sujeira, especialmente lá pelo finzinho da tarde, quando 
muitas pessoas já comeram, beberam e descartaram seu lixo... na areia.

No último cálculo feito por entidades ligadas à preservação do 
meio ambiente, chegou-se ao absurdo número de 25 toneladas de lixo 
jogadas anualmente nos oceanos, em todo o mundo. No Brasil, são dois 
milhões de toneladas. É uma montanha de resíduos sólidos que che-
gam aos mares, ameaçando a vida marinha e, consequentemente, a 
vida no planeta.

É fato que há uma série de acordos e compromissos firmados entre 
os países ao longo das últimas décadas no intuito de minimizar o impac-
to da poluição oceânica. A instituição dos Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável, através da Organização das Nações Unidas, por exemplo, 
é relevante iniciativa, como tem sido importante a ação de organizações 
não governamentais ao redor do mundo.

Mas, nada terá efeito se o próprio homem não se conscientizar do 
mal que está causando ao meio ambiente e a si próprio quando descarta 
o lixo em local inapropriado, quando polui os mares. A relação entre a 
vida marinha e a sobrevivência humana é muito mais intrínseca do que 
costumamos lembrar. Os oceanos regulam o clima na Terra, são fonte de 
alimentos, área de atividades econômicas das mais importantes e ainda 
concentram o maior número de espécies vivas do planeta.

O caso é que catar o lixo despejado nas praias por cada banhista in-
consciente nunca será o suficiente, nunca solucionará o problema, que 
atinge escala global. Parece que muito mais fácil seria que cada um fi-
zesse a sua parte. O descarte adequado do próprio lixo é tarefa fácil, não 
exige esforço e representa um enorme passo em direção a um planeta 
mais limpo e melhor de se viver.

O lixo nosso de cada dia Seguimos o Cordeiro de Deus!
Com o domingo passado, o do Batismo do 

Senhor, começou o tempo cotidiano do ano li-
túrgico. O que significa viver com intensidade 
o Tempo Comum na vida litúrgica da Igreja? O 
convite desse tempo passa pelo empenho da 
vida ordinária com Jesus, como caminho de 
santidade. Isto é, a Igreja nos convida ao cres-
cimento da amizade com o Senhor.

Já neste segundo domingo do Tempo 
Comum, a liturgia apresenta-nos a caracte-
rística desse caminho de santidade: seguir o 
Senhor que é o Cordeiro de Deus. O verdadei-
ro cristão busca seguir o Cordeiro de Deus 
também nas coisas mais simples do dia a 
dia. A mais alta alegria dos homens consis-
te na relação encontrada com o Senhor! “A 
amizade com o Mestre ga-
rante à alma paz profunda 
e serenidade também nos 
momentos obscuros e nas 
provas difíceis. Quando a 
fé se confronta com noites 
escuras, nas quais já não 
se ‘sente’ nem se ‘vê’ a pre-
sença de Deus, a amizade de 
Jesus garante que na reali-
dade nada nos pode separar 
do Seu Amor (Cf. Rm 8,39)”. Todos estamos 
passando pela dura prova de uma pande-
mia que, infelizmente, ceifou precocemente 
vidas. Perdemos pessoas amadas e não po-
demos, em hipótese alguma, negar o cuida-
do integral com a vida humana em nome de 
uma cultura que supervaloriza o liberalismo 
econômico e a morte. O Cordeiro de Deus foi 

levantado na cruz do Calvário para nos dar 
vida em abundancia.

O caminho da fé é sempre um caminho 
de continua tomada de passos. Não há fé ins-
tantânea, pronta, acabada! Crescemos na fé 
quando vamos nos alimentando da Palavra de 
Deus, proclamada e meditada na Missa. A vida 
comunitária paroquial é um caminho seguro 
para encontrar o Senhor, e, consequentemen-
te, nos coloca na disposição caritativa em prol 
dos irmãos e de suas necessidades. O Papa 
Francisco, ao longo de seu pontificado, tem 
nos incentivado na busca desse encontro com 
Jesus: “O Senhor sempre nos precede no en-
contro. Esta é a grande surpresa do encontro 
com o Senhor. Ele nos procurou por primeiro. 

É sempre o primeiro”.
Seguimos o Cordei-

ro de Deus nas estradas 
do mundo. Ainda que as 
grandes tormentas da vida 
queiram nos desanimar, 
O Senhor estenderá sua 
mão para nos salvar. Não 
podemos parar no meio do 
caminho, temos a Virgem 
Maria como fiel interces-

sora a nos guardar contra o mal e a doença. 
Façamos deste ano de 2021 um tempo para 
colher as graças que Deus derrama continu-
amente sobre a humanidade inteira. Cresça-
mos na fé! Que o Bom Deus, a quem confiamos 
inteiramente nossas vidas, nos ajude a cami-
nhar com os corações voltados para o alto, 
para Ele!

Um respiro por favor 
Manaus sentada às margens do Rio 

Negro, respirando o ar da maior floresta 
do mundo e morrendo por falta de oxigê-
nio. Acabaram os suprimentos, remediados 
com urgência urgentíssima dos estoques vi-
zinhos e dos que a cidade de São Paulo pôde 
mandar de avião. O intérprete da opinião 
da Globo, William Bonner, atinge o patético. 
Quatrocentas ou quinhentas pessoas estão 
pelos corredores sem ar e sem mais esperan-
ça de atendimento. 

Desligo e corro à janela para ver um breu 
de céu e de terra que pouco ajudam, e volto a 
passar os canais. O livro novo de Ruy Castro, 
o Rio dos anos 1920, também pouco me ajuda. 
Depois tentarei explicar por quê. 

E de canal em canal, caio numa sala mo-
derníssima de onde vem 
um acorde não de todo 
desconhecido, do tempo 
em que “Seleções” lançava 
nas bancas os clássicos li-
geiros. Carlos Romero, que 
estimulara o presidente 
Zé Leal a comprar radiola 
para a API, toma a si a tare-
fa de garantir fidelidade à 
coleção que começava por 
Tchaikovsky de O Lago dos Cisnes, justamen-
te o que caía agora em minha fuga abafada de 
Manaus sem leitos nem oxigênio para os seus 
moribundos. 

Mas não se tratava de concerto novo. 
Era a Sinfônica de S. Paulo, numa apresenta-
ção de dez ou onze anos atrás, com um novo 
maestro, francês, substituindo um brigão de 
nome difícil que, segundo João Carlos Mar-
tins, havia feito um belo trabalho, arranjando 
recursos que não foram dados, no seu tempo, 
ao grande Eleazar de Carvalho, nome que vol-
tou a me lembrar a ousadia da Paraíba, bem 
antes disso, ao reingressar, com Burity no go-
verno e Eleazar na batuta, nesse privilegiado 
mundo sinfônico. 

O esforço que naquele tempo os paulis-

tas tinham feito para conquistar a Sala São 
Paulo, um ambiente de concertos explodin-
do de rico e de novo, estimulados pelo traba-
lho do maestro anterior, não foi maior nem 
mais extraordinário do que se fez aqui entre 
1980/82 , de modo a justificar a construção 
do Espaço Cultural, uma grandeza puxando 
a outra. 

Nessa reprise, João Carlos Martins co-
loca a Osesp entre as cinquenta melhores 
orquestras do mundo.

Não ficava muito distante a orquestra 
da Paraíba, presente nos comentários es-
pecializados, admirada por músicos brasi-
leiros e estrangeiros, com recitais gravados 
fora do país. 

São Paulo, como não podia ser diferen-
te, deu à reabertura de 
sua sinfônica o brilho de 
uma belíssima sala, tendo 
à frente do seu público o 
ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, presi-
dente da Fundação Osesp. 
E viu-se o maestro voltar 
três vezes para os aplau-
sos de pé de uma seleta 
plateia. Seleção que co-

meçava pelo ex-presidente.
Aqui o salto foi bem mais alto em termos 

de participação social. Tanto na composição 
dos músicos como do público a elitização 
cultural foi bem mais atenuada. Até porque 
a nossa elite cultural não dava público bas-
tante para lotar um teatro completo. 

A Sinfônica de Burity mesclou de preto 
e de pobre tanto os que tocavam quanto os 
que ouviam. Cadeiras e degraus, palco e pla-
teia tanto procediam da beira-mar de ouvi-
do estilizado como da periferia de aparência 
mais vulgar. O grande coro formado para o 
final da 9ª. Sinfonia de Beethoven parecia um 
mostruário apoteótico de mestiçagem e de 
inclusão social. 

Em certas horas isso ajuda. 

 Seguimos o Cordeiro de 
Deus nas estradas do mundo. 

Ainda que as grandes 
tormentas da vida queiram 

nos desanimar   

 ... O Lago dos Cisnes, 
justamente o que caía agora em 
minha fuga abafada de Manaus 
sem leitos nem oxigênio para os 

seus moribundos.   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Foto: Pixabay
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Governador João Azevêdo lançou o projeto ontem durante solenidade no antigo Colégio das Neves, na capital

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) lançou 
nesta sexta-feira, 15, o Par-
que Tecnológico Horizontes 
de Inovação. O equipamen-
to, que ocupará o antigo 
Colégio Nossa Senhora das 
Neves, no centro histórico 
de João Pessoa, vai reunir 
ecossistemas de inovação, 
empreendedorismo e ciên-
cia com o objetivo de forta-
lecer o estado como gerador 
e produtor de tecnologias. O 
investimento inicial gira em 
torno de R$ 20 milhões. A 
intenção é de que em quatro 
meses o espaço já tenha a  
ocupação iniciada. 

Durante a solenidade, 
que contou com a partici-
pação do prefeito da capital, 
Cícero Lucena (PP), além 
de secretários do poder pú-
blico estadual e municipal, 
políticos e representantes 
de órgãos e empresas de 
tecnologia nacionais e in-
ternacionais, foi reforçada 
a importância do parque no 
processo de revitalização 
e reestruturação do centro 
histórico. 

O governador do estado 
falou da dupla finalidade 
atribuída ao Parque Tecno-
lógico Horizontes de Inova-
ção, elencando uma série 
de obras que o estado está 
desenvolvendo no centro 
histórico de João Pessoa. 
João Azevêdo falou ainda 

dos incentivos que serão 
oferecidos às empresas que 
se instalarem no parque. “Os 
incentivos são muito gran-
des, já existe incentivo por 
parte da prefeitura que é 
a redução do ISS (Imposto 
sobre Serviço) de 5% para 
2%, então há uma redução 
já significativa e a Secretaria 
da Fazenda do Estado irá 
montar também incentivos 
nessa direção”. 

Cícero Lucena, prefeito 
da capital, destacou a im-
portância do equipamento 
tecnológico, que irá colo-
car a Paraíba em lugar de 
destaque não só no país 
como também no mundo, 
e reforçou a contribuição 
que o Parque Horizontes de 
Inovação dará ao turismo da 
cidade. “Nós vamos fazer to-
dos os esforços necessários 
e suficientes para que esses 
estímulos, visando a  recu-
peração, sejam implantados 
e esse aqui já é um grande 
passo”. 

O secretário Executivo 

da Secretaria de Estado da 
Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT), 
Claudio Furtado, explicou 
que a ocupação do lugar será 
feita por meio de edital e 
disse ainda que além de em-
presas, o espaço pretende 
agregar outros segmentos. 
“Os alunos da rede estadual 
já trabalham com o projeto 
Ouse Criar, de incentivo à 
produção de startups, então 
esse aluno também poderá 
se candidatar para vir aqui 
para dentro do parque, além 
daquele empreendedor que 
venha e pegue o seu laptop e 
ocupe aqui uma área aberta 
ao público”. 

O secretário executi-
vo da Ciência e Tecnologia, 
Rubens Freire, destacou a 
expectativa para o início dos 
trabalhos no parque, pre-
visto para o mês de maio. 
“Iniciarmos com a incuba-
dora de empresas que virão 
pra cá e receberão apoio 
como redução de cargas 
tributárias, facilidades al-
fandegárias - se ela está em 
um ambiente de comércio 
exterior”. O entrevistado 
elogiou a iniciativa da cria-
ção do Parque Tecnológi-
co Horizontes de Inovação, 
disse, demanda antiga da 
comunidade tecnológica e 
de informação. “Pela mão 
empreendedora e inovadora 
do estado. Esse sucesso todo 
é porque é uma inovação e 
nada foi feito semelhante 
em João Pessoa”. 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Estado investirá R$ 20 milhões 
para instalar Parque Tecnológico

O secretário de Saúde de João 
Pessoa, Fábio Rocha, fez alerta à 
população: não se pode relaxar 
com as medidas protetivas 
contra a covid-9 mesmo após o 
recebimento da primeira dose 
da vacina. De acordo com ele, 
é necessário esperar até 40 dias 
para obter-se uma resposta 
imunológica. A vacina será 
aplicada em duas doses, com 
intervalo de tempo entre as duas.

É preciso cautela
Veneziano fez menção a uma 
das prioridades que o MDB 
pretende focar nos próximos 
anos: “Voltar a ter uma parti-
cipação mais incisiva nas po-
líticas municipais”, citou. Em 
termos de número de pre-
feituras, o partido encolheu 
na eleição do ano passado, 
na comparação com 2016: 
passou de 31 prefeitos para 
apenas 10, queda de 67,7%.

A chegada – ou o reingresso – do 
senador Veneziano Vital do Rego 
ao MDB foi, por assim dizer, a ‘ce-
reja do bolo’ para consolidar a 
aliança entre o grupo do gover-
nador João Azevêdo e os eme-
debistas. O senador, conforme a 
coluna registrou, declarou, logo 
após a sua renovada filiação, que 
apoiará a reeleição do governador.

cereja do bolo

Habilidade para construir pontes: governador 
pavimenta caminHo para a disputa da reeleição 

Foco nos municípios

Em fins de 2019, o deputado Hervázio Bezerra (PSB) disse que o governador João Azevêdo (foto) “aprendeu 
rápido” a ser tão competente na prática política quanto já demonstrara na atividade técnica, ao ser provocado a 
falar, numa entrevista, sobre o movimento político feito pelo gestor estadual após a sua saída do PSB. À época, 
ainda se mantinha em evidência, fruto do seu trabalho profícuo à frente de uma pasta de extensa nomeação 
e sigla quase impronunciável - Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da 
Ciência e Tecnologia (SEIRHMACT) - a figura do gestor-técnico João Azevêdo, que, àquele período, em seu 

primeiro ano de mandato, estava no exercício, de fato, da prática política propriamente dita - há que se dizer, 
porém, que o fato de ele ter sido um gestor-técnico por décadas mais o aproximou das demandas políticas do 

que o contrário. A fala do deputado, que fora líder do governo na ALPB e já estava na condição de secretário 
de Esportes, foi em tom descontraído - até porque a pergunta lhe foi feita em igual condição –, mas traduziu 

bem o que o exercício do mandato imprimiu à figura pública do governador: capacidade de diálogo, tão 
cara ao melhor desempenho político-partidário. Nesse particular, façamos o recorte de 

um fato recente: com a condução do governador, se deu a aproximação com o 
MDB, que fortaleceu a bancada governista na ALPB e sedimentou uma aliança 
importante para as aspirações políticas do governador, no porvir - leia-se, 2022.       

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Secretário executivo de gestão da Rede de Uni-
dades de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrammi 
tranquilizou as pessoas que, por motivos de 
saúde, não terão condições de comparecer 
aos locais de vacinação contra a covid-19 – a 
primeira fase da imunização deverá começar 
na próxima semana. “Aqueles que estiverem 
acamados receberão os profissionais das Uni-
dades Básicas de Saúde em casa”, assegurou.

acamados receberão
vacina em suas casas

“apoio integral” 

“candidata a mais nada”

A senadora Nilda Gondim (MDB) fez coro 
com o que dissera o filho, Veneziano, no que 
tange ao apoio à reeleição do governador 
João Azevêdo (Cidadania). Em entrevista a um 
programa radiofônico, projetou uma longínqua 
parceria política com o gestor estadual. “Vamos 
continuar apoiando o governador, ele terá 
nosso apoio integral”, disse.

Nilda Gondim (MDB) não exercerá nenhum mandato 
eletivo após concluir o que ocupa, temporariamente, 
no Senado – está em lugar do senador licenciado José 
Maranhão, presidente estadual do MDB. “Não tenho 
mais nenhuma pretensão política, mas vou continuar 
ajudando o partido. Não serei candidata a mais nada”. 
Ela foi deputada federal na legislatura 2011-2015.
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João Azevêdo 
frisou durante 

o lançamento a 
importância do 
projeto para o 

desenvolvimento  
da Paraíba

Parque Tecnológico 
Horizontes de 
Inovação vai 
funcionar no 
prédio que abrigou 
o Colégio Nossa 
Senhora das Neves

Prédio onde 
funcionará o 
Parque Tecnológico 
passará por uma 
reforma para 
iniciar atividades 
em quatro meses

Foto: Evandro Pereira
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EsTRuTuRa  

O Tecnológico Horizontes de Inovação funcionará no prédio do antigo Colégio Nossa 
Senhora das Neves. A estrutura de 1847, passará por uma reconversão onde será 
aplicado o  conceito Retrofit, que se estabelece a partir da perspectiva de preservação 
do patrimônio histórico local, sendo aplicadas soluções de arquitetura e design que 
ofereçam inovação, principalmente no tocante à estética e à acessibilidade.

O parque trabalhará o conceito de sustentabilidade com aproveitamento da água 
da chuva e energia solar. São quase 7 mil metros quadrados de área construída onde 
haverá Praça de Alimentação, laboratórios, auditórios, espaços para coworking e de 
conhecimento, salas para empresas âncoras e incubadoras para pequenas empresas. 
Espaço de lazer e desaceleração, café e áreas verdes também estão previstos no projeto.

Nós vamos colocar 
esse projeto em prática o 

mais rápido possível 
porque isso trará 

emprego e renda com a 
união das gestões públicas 

e das empresas em 
benefício da cidade. 
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Hemonúcleo do município de Guarabira será o primeiro a realizar campanha, que ocorre neste sábado, das 7h às 13h
Com o objetivo de au-

mentar o número de doa-
ções de sangue no interior 
do estado, Hemonúcleos 
estarão abertos para aten-
dimento aos doadores no 
sábado, ao menos uma vez 
por mês. O Hemonúcleo de 
Guarabira será o primeiro a 
aderir à campanha abrindo 
já neste sábado (16), das 7h 
às 13h.

Ao anunciar a medida, 
a diretora-geral do Hemo-
centro da Paraíba, Shirle-
ne Gadelha, informou que 
estão sendo disponibiliza-
dos os sábados para dar a 
oportunidade aos doadores 
que porventura não possam 
fazer a doação durante a se-
mana. “Queremos que estas 
pessoas cheguem aos nos-
sos Hemonúcleos para fazer 
a doação e, assim, conse-
guirmos um número maior 
de doadores para toda a Pa-
raíba”, afirmou a diretora.

Segundo a diretora do 
Hemonúcleo de Guarabira, 
Isamara Melina Santos de 
Freitas, a expectativa é atin-
gir a meta de 40 doações 
com a abertura neste sába-
do. “O mês de janeiro apre-
senta uma queda de doações 
e de baixa de estoque. Para 
reverter este cenário vamos 
abrir neste sábado (16) para 
atendimento da população”, 
destacou.

Já a diretora-geral do 
Hemocentro da Paraíba in-
formou que foi elaborado 
um cronograma para rea-
lização da Campanha de 
Doação de Sangue em toda 
a Hemorrrede Estadual: o 
chamado Dia “D”, que se es-
tenderá durante todo ano. 
“Nessa primeira etapa ire-
mos avaliar o número de 
doações e se conseguirmos 
atingir a meta estabelecida 
viabilizará a possibilidade de 
abrirmos os Hemonúcleos 

mais de uma vez ao mês”, 
afirmou Shirlene Gadelha. 

De acordo com o crono-
grama no dia 23, o Hemonú-
cleo de Patos estará aberto 
para atendimento da popu-
lação. Já no último sábado 
deste mês, estarão funcio-
nando os Hemonúcleos de 
Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Itaporanga e Piancó.

Hemorrede
Além dos Hemonúcleos, 

a Hemorrede Estadual é 
formada pelo Hemocentro 
Coordenador de João Pessoa 
e o Hemocentro Regional 
de Campina Grande. Nessas 
unidades o atendimento é 
realizado de segunda a sex-
ta-feira, das 7h às 17h30, e 
aos sábados das 7h às 13h 
na capital e das 7h às 11h30 
em Campina Grande.

A Hemorrede da Paraí-
ba abastece as unidades de 
saúde no Estado.

Hemocentro lança Dia D de 
doação de sangue no interior 

HEMONÚCLEO

GUARABIRA
PATOS
SOUSA
CAJAZEIRAS
CATOLÉ DO ROCHA
ITAPORANGA
PIANCÓ

Cronograma da Campanha de doação de sangue na Hemorrede PB

ENDEREÇO

Av. Prefeito João Pimentel Filho, 447, Centro
Rua 5 de Agosto, s/n, Bairro Belo Horizonte
Rua José Facundo de Lira, s/n
Rua José Rodovalho de Alencar, s/n, Centro
Av. Castelo Branco, 309, Bairro Batalhão
Rua Osvaldo Cruz, s/n, Centro
Rua Luís Rufino Ferreira, s/n, Ouro Branco

REquisitOs paRa DOaÇãO DE saNguE:
- Estar em boas condições de saúde
- Ter entre 16 e 69 anos. Pessoas acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado sangue alguma vez antes 
dessa idade; quem tem menos de 18 deve estar acompanhado de um dos responsáveis legais (pai ou mãe)
- Pesar no mínimo 50kg
- Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas)
- Estar alimentado, por isso evite alimentos gordurosos e após o almoço aguarde 2 horas para doar
- Apresentar documento original com foto, que permita o reconhecimento do candidato, emitido por órgão oficial 
(Carteira de Identidade, Cartão de Identidade de Profissional Liberal, Carteira de Trabalho e Previdência Social).

Data

16/01
23/01
30/01
30/01
30/01
30/01
30/01

Jazigos perpétuos

Patos fará recadastramento 
a partir de segunda-feira

A Prefeitura de Patos, 
Sertão da Paraíba, retoma 
na próxima segunda-feira, 
18, o recadastramento dos 
moradores que possuem 
jazigos perpétuos nos qua-
tros cemitérios da cidade e 
do Distrito de Santa Gertru-
des. A ação tem como fina-
lidade de evitar a violação 
das sepulturas existentes 
nos cemitérios públicos do 
município, bem como cata-
logar os túmulos abandona-
dos. Conforme o secretário 
de Serviços Públicos, Josi-
mar de Azevedo Barbosa, o 
recadastramento é gratuito 
para túmulos, jazigos, terre-
nos e gavetas.

Para realizar o reca-
dastramento, que facilita o 
contato com as famílias e 

evitar atrasos ou impedi-
mentos em uma eventual 
necessidade de sepultamen-
to, o concessionário deve 
comparecer à Secretaria de 
Serviços Públicos, localiza-
da na Rua Antônio Justino, 
438, no Bairro do Juá Doce, 
de segunda à sexta-feira, 
das 07h30 às 11h e das 13h 
às 16h30, com termo de 
concessão (se houver), CPF, 
documento com foto e com-
provante de endereço.

Quem não possui o ter-
mo de cessão, deve realizar 
uma declaração de posse 
gratuita, assinada por duas 
testemunhas e registrar em 
cartório, anexando com o do-
cumento e comprovante de 
residência das testemunhas, 
além de atestado de óbito de 
duas pessoas sepultadas na-
quele jazigo ou túmulo.

Se o concessionário já 

for falecido, o seu sucessor 
legal - descendente ou as-
cendente - deverá apresen-
tar no respectivo recadastra-
mento a original e cópia da 
certidão de óbito e da carta 
de concessão, além de ori-
ginal e cópia de documento 
de identificação pessoal e 
comprovante de endereço 
de todos os ascendentes e 
descendentes legais.

O secretário pede que 
os proprietários de túmulos 
ou jazigos liguem com ante-
cedência para o telefone (83) 
9 9863-0483 para agendar o 
atendimento, afim de, evitar 
aglomerações e assim impe-
dir a disseminação do novo 
coronavírus na cidade.

“Devido à pandemia do 
covid-19 nós iremos atender 
dez fichas pela manhã e dez 
na parte da tarde”, explicou 
Josimar de Azevedo Barbosa.

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Foto: Cordecom

Prefeitura de Patos fará recadastramento nos quatros cemitérios da cidade e do Distrito de Santa Gertrudes

O Campeonato Paraibano 
de futebol foi confirmado após 
a realização do Conselho Ar-
bitral no dia de ontem em um 
hotel da capital paraibana. A 
disputa terá início no próximo 
dia 17 de março e contará com 
8 clubes em disputa, são eles: 
Atlético de Cajazeiras, Bota-
fogo da Paraíba, Campinense, 
Nacional de Patos, Perilima, 
São Paulo Crystal, Sousa e o 
atual campeão, o Treze. Nessa 
temporada o modelo de dispu-
ta foi modificado e a compe-
tição que define os represen-
tantes do estado na Copa do 
Brasil, Copa do Nordeste e Sé-
rie D  terá apenas um rebaixa-
do para a segundona em 2022.

Após o cancelamento da 
competição em dezembro com 
a assinatura de sete dos oito 
clubes participantes e a con-
cordância da Federação Parai-
bana de Futebol (FPF) - apenas 
o Botafogo não foi signatário 
do documento -, as equipes e 
a FPF voltaram atrás e confir-
maram a disputa cuja tabela 
da primeira fase já foi sortea-
da. Para essa edição, o torneio 
contará com várias mudanças 

em seu regulamento, come-
çando pela unificação de todos 
os clubes em um único grupo e 
a realização de apenas um tur-
no na fase classificatória.

Com esse formato defi-
nido por unanimidade entre 
os clubes, Atlético, Botafogo, 
Nacional e Treze terão a des-
vantagem de mandar apenas 
três jogos em suas casas, 
enquanto os demais clubes 
poderão jogar quatro vezes 
em seus domínios. Essa de-
finição foi feita em sorteio, o 
mesmo que definiu os jogos 
das sete rodadas da primeira 
fase e que estão descritos no 
final desta matéria. 

O primeiro clássico do ano 
será o Clássico Tradição dis-
putado entre Botafogo e Treze 
que ocorrerá já na segunda 
rodada. Na quinta rodada o 
Campinense receberá o Belo no 
Amigão para o primeiro Clássi-
co Emoção do ano e na última 
e decisiva rodada da primeira 
fase ocorrerá o Clássico dos 
Maiorais entre a Raposa e o 
Galo também no estádio Ami-
gão em Campina Grande.

Após a realização des-
sa primeira fase com embate 
único entre as equipes, o úl-
timo colocado estará rebai-

Campeonato Paraibano começa no dia 17 de março 
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com ConFira os jogos Da PriMEira FasE 

Do CaMPEonato ParaiBano DE 2021:

n 1a rodada – 17 de Março
Sousa x Botafogo - Treze x Atlético 
São Paulo Crystal x Campinense - 
Nacional x Perilima

n 2a rodada – 31 de Março
Perilima x Sousa - Atlético x São Paulo Crystal
Campinense x Nacional - Botafogo x Treze

n 3a rodada – 14 de abril
Sousa x Campinense - Perilima x Botafogo
São Paulo Crystal x Treze - Nacional x Atlético

n 4a rodada – 21 de abril
Atlético x Sousa - Campinense x Perilima
Botafogo x São Paulo Crystal - Treze x Nacional

n 5a rodada – 28 de abril
Sousa x Treze - São Paulo Crystal x Nacional 
Perilima x Atlético - Campinense x Botafogo

n 6a rodada – 05 de Maio
São Paulo Crystal x Sousa - 
Atlético x Campinense
Treze x Perilima - Nacional x Botafogo

n 7a rodada – 12 de Maio
Sousa x Nacional - Campinense x Treze
Perilima x São Paulo Crystal - 
Botafogo x Atlético

xado. Já os dois primeiros 
colocados avançam para as 
semifinais e aguardam os seus 
adversários que sairão da dis-
puta entre o terceiro e o sexto 
colocados, além do confronto 
entre o quarto e o quinto da 
tabela de classificação. Após 
a realização desses jogos que 
terão uma única partida, os 
classificados pegam em cru-
zamento olímpico os dois me-
lhores times da fase inicial na 

semifinal que também será 
disputada em partida única.

Os times que vencerem os 
jogos das semifinais avançam 
para a grande final do torneio 
que ocorrerá em dois jogos, 
um na casa de cada equipe 
finalista. Em compensação, 
aqueles que forem eliminados 
na etapa que precede as finais, 
ainda disputaram mais um 
confronto valendo a terceira 
colocação do campeonato.

Representantes dos clubes participaram ontem da reunião em um hotel de JP

Foto: Instagram/Fábio Fernandes



Paraíba
Transplantes na PB
A Paraíba realizou o primeiro transplante de 
coração em 2021 na última quinta-feira. O doador 
foi um jovem com 20 anos de idade. Página 7 Fo
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Prefeitura revoga decreto e 
escolas privadas reabrirão

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de janeiro de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Rogéria Araújo      Editoração: Ulisses Demétrio

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

 
Após reunião realizada na 

tarde desta sexta-feira com mem-
bros do Sindicato das Escolas 
Particulares da Paraíba, o pre-
feito Cícero Lucena autorizou a 
revogação do decreto que proibia 
a retomada de aulas presenciais 
em escolas particulares em João 
Pessoa. O decreto, assinado pelo 
ex-prefeito, Luciano Cartaxo, le-
vava em consideração o quadro 
de contaminação das crianças e 
adolescentes em sala de aula no 
contexto da pandemia do novo 
coronavírus. De acordo com o 
novo gestor, a retomada só será 
possível se as instituições de ensi-
no se adequarem aos protocolos 
sanitários exigidos.

O procurador-geral do Mu-
nicípio, Bruno Nóbrega, afirmou 
que o novo decreto será publi-
cado até a próxima segunda-
feira. Quanto à data do retorno 
às aulas, fica a critério de cada 
instituição de ensino particu-
lar. Segundo o procurador, essa 
retomada deve ser realizada 
de forma híbrida, levando em 
consideração que cada aluno e 
responsável poderão optar pelo 
regime presencial ou on-line sem 
que seja prejudicados em termos 
de desenvolvimento educacional.

Os critérios de saúde a se-
rem cumpridos ainda não foram 
definidos. Vale ressaltar que, an-
tes do decreto municipal assina-

do por Luciano Cartaxo, algumas 
escolas particulares retomaram 
suas atividades presenciais no 
segundo semestre de 2020 
com protocolos de redução do 
quantitativo de alunos por sala 
de aula, atividades remotas, dis-
tanciamento social e exigência 
de máscaras.

“Vamos averiguar junto à 
Secretaria Municipal da Saúde 
os requisitos a serem cumpridos 
pelas escolas”, explicou o procu-
rador-geral.

A partir da assinatura no 
novo decreto, todos os níveis de 
escolaridade poderão retomar 
as atividades, desde a pré-escola 
ao ensino médio. Os professores 
e trabalhadores da educação es-
tão entre os grupos prioritários 
para o recebimento da vacina-
ção contra a covid-19 no Plano 
Estadual de Operacionalização 
contra a covid-19, mas se en-
contram ancorados no Grupo 
7 na quarta fase. Estima-se que 
35.454 profissionais possam ser 
imunizados.

Cícero: retorno estará respeitando a ciência
“É um segmento de pessoas 

apaixonadas pela educação. São 
educadores que se preocupam com o 
futuro das crianças e da nação. Então 
tenho tido a oportunidade de falar com 
muitos desse segmento desde a época 
da campanha, período de transição e 
posse. Sempre pedi à equipe que, res-
peitando a ciência, priorizando a vida, 
poderíamos adotar uma postura que 
pudesse possibilitar a reabertura das 

escolas particulares assim como garan-
timos vaga para todas as crianças na 
rede pública municipal. Esperamos que 
nossas crianças possam ter a possibili-
dade de estudar e garantir um futuro”, 
declarou o prefeito Cícero Lucena.

O presidente do Sindicato das 
Escolas Particulares da Paraíba, Odé-
sio Medeiros, afirmou que a categoria 
recebeu a decisão com muita alegria. 
“Era uma questão de sobrevivência e 

todos estão muito felizes com a sensi-
bilidade do prefeito. Foi um encontro 
muito positivo”, avaliou Odésio.

Participaram da reunião o vi-
ce-prefeito da capital, Léo Bezerra, 
a secretária municipal da Educação, 
América Castro, o diretor do Procon, 
Rougger Guerra, e os vereadores 
Marcílio e Elisa Virgínia, presidente da 
Comissão de Educação da Câmara 
Municipal de João Pessoa.

Cada estabelecimento poderá definir a data da 
volta às aulas, com um calendário próprio

Contra o coronavírus

Plano quer imunizar 95% da 
população prioritária em 2021
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br 

A meta do Plano Esta-
dual de Operacionalização da 
Vacinação contra a covid-19 é 
imunizar, no mínimo, 95% da 
população que se enquadra 
nos grupos prioritários sobre 
a vacinação, correspondendo a 
um total de 1.202.872 paraiba-
nos em 2021, divididos em oito 
grupos. A Paraíba terá mil salas 
de vacinação distribuídas pelas 
223 cidades do estado.

Para organizar e sistema-
tizar a vacinação em todos os 
municípios, o estado através da 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), operacionaliza a distri-
buição dos lotes de vacina entre 
regiões de saúde. 

Ao todo são 16 regiões 
de saúde, divididas entre três 
Macrorregiões (João Pessoa, 
Campina Grande e Sertão) e 
12 gerências regionais de saúde.

O plano descreve 13 vaci-
nas que estão em fase 3 de pes-
quisa clínica ou no aguardo da 
aprovação para uso emergen-
cial que podem chegar a Paraí-
ba para imunizar a população. 
Entre as 13, as vacinas Astra-
Zenica, desenvolvida em par-
ceria entre a Universidade de 
Oxford e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) e CoronaVac, do 
Instituto Butantan em parceria 

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

 
Novos 770 casos de infec-

ção pelo novo coronavírus e 
12 falecimentos foram confir-
mados na Paraíba ontem, pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Com os novos números, 
o estado chegou a 175.997 ca-
sos de covid-19, sendo 132.352 
pacientes considerados recupe-
rados (72,20% do número to-
tal) e 3.869 (2,2%) mortes em 
decorrência do agravamento 
da doença. Aproximadamente 
25,6% dos casos estão em aber-
to. Ou seja, os pacientes estão 
em recuperação ou estão com a 
situação desatualizada no siste-
ma de notificações de responsa-
bilidade dos municípios.

De domingo a ontem, mes-
mo apresentando instabilidade 
na notificação de novos casos 
como indicativo da SES devido 
à troca de funcionários oriundo 
de novas gestões municipais, e 
ainda férias e recessos, foram 
confirmados 3.221 casos e 61 
falecimentos. Uma queda em re-
lação à semana anterior que re-
gistrou  3.503 casos e 82 óbitos. 
A normalidade na notificação 
dos novos casos tem previsão 
para a próxima semana.

Entre os novos casos con-
firmados, 44, o equivalente a 
5,71%, são de pacientes hospi-
talizados e 726, representando 
94,29%, são de pacientes com 
sintomas leves da doença que se 
recuperam em casa. De acordo 
com o Centro Estadual de Regu-
lação Hospitalar, 28 pacientes 

foram internados nas últimas 
24 horas, entre a quinta-feira e 
a sexta-feira.

Sete das 12 mortes confir-
madas no boletim aconteceram 
entre a quinta-feira e ontem, os 
falecimentos são datados de 10 
a 15 de janeiro. A faixa etária en-
tre os pacientes foi de 44 a 90 
anos de idade, divididos entre 
nove mulheres e três homens. 
Cardiopatia foi a comorbidade 
mais frequente entre os pacien-
tes, quatro não possuíam nenhu-
ma doença associada.

As vítimas residiam em 
Sapé e Nova Olinda (2 mortes 
cada), João Pessoa, Queimadas, 
Catolé do Rocha, Guarabira, Lu-
cena, Pombal, Princesa Isabel e 
Sumé (com uma vítima cada). Ou-
tros 26 falecimentos estão sendo 
investigados pela SES. O maior 
volume de novos casos, 45,97%, 
se concentrou em cinco cidades: 
João Pessoa com 164; Campina 
Grande teve 72; Sousa registrou 
novos 55; Patos tem novos 35 
casos; e São Bento teve novos 28.

Ajuda ao Amazonas
A infraestrutura da rede 

de saúde da Paraíba dará apoio 
aos pacientes com covid-19 
do estado do Amazonas, cujos 
hospitais estão superlotados e 
não têm oxigênio para socor-
rer a demanda dos moradores 
manauaras. 

“A priori, são 15 pacientes 
de Manaus que virão para lei-
tos de enfermaria do Hospital 
Universitário Lauro Wander-
ley, em João Pessoa”, afirmou 
Beltrammi

Estado registra mais 
770 casos de covid

com o laboratório chinês Sino-
vac, poderão o uso emergencial 
liberado pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
na próxima segunda-feira.

Seguindo o detalhamento, 
a responsabilidade da execução 
da vacinação em ordem muni-
cipal terá monitoramento con-
junto, mas será de responsabi-
lidade de cada cidade.

O núcleo Estadual de 
Imunizações (nominada de 
Central Estadual) possui rede 
de frio equipada com sala de 
preparo climatizada, almoxa-
rifado, doca de carga/ descar-
ga, câmara frigorífica capaz de 
armazenar entre 280 e 330 
mil ampolas de vacinas possui 
estrutura adequada para arma-
zenamento de imunobiológicos 
na temperatura positiva entre 
2º C e  8º C, bem como freezer 

convencionais para armazena-
mento de vacinas negativas na 
temperatura entre -25º C e -15º 
C, e congelamento de bobinas 
reutilizáveis.

Nas 12 Centrais Regio-
nais a estrutura é semelhante. 
Todas apresentam câmaras de 
conservação de vacinas para 
armazenamento de imunobio-
lógicos em temperatura positiva 
e freezers para armazenamento 
em temperatura negativa e bo-
binas reutilizáveis, almoxarifado 
e área técnica.

Público alvo
São público alvo em cada 

fase: 1ª fase - Trabalhadores de 
Saúde (Grupo 1), pessoas acima 
de 80 anos, pessoas de 75 a 79 
anos, pessoas acima de 60 anos 
institucionalizadas e indígenas 
(Grupo 2); 2ª fase - Pessoas de 

70 a 74 anos (Grupo 4), pessoas 
de 65 a 69 anos (Grupo 5) e pes-
soas de 60 a 64 anos (Grupo 5); 3ª 
fase - Pessoas com comorbidades 
(diabetes mellitus, hipertensão, 
doença pulmonar obstrutiva crô-
nica, doença renal, doenças car-
diovasculares e cerebrovascula-
res, indivíduos transplantados de 
órgão sólido, anemia falciforme, 
câncer e obesidade grave) que 
são do Grupo 6; 4ª fase - profes-
sores de nível básico ao superior 
(Grupo 7), forças de segurança 
e salvamento e funcionários do 
sistema prisional (Grupo 8).

Para a população Indígena 
aldeado em terras demarcadas 
aldeada incluiu indígenas acima 
de 18 anos atendidos pelo subsis-
tema de saúde indígena. A vacina-
ção, neste caso, será realizada em 
conformidade com a organização 
dos Distritos Sanitários Especiais 
Indígena (DSEI) nos diferentes 
municípios. O plano descreve ain-
da critérios técnicos que deverão 
ser utilizados por cada equipe de 
imunização com o objetivo de re-
gistrar o cidadão nos dados do 
Ministério da Saúde para garantir 
o controle da imunização. 

Pessoas que apresentarem 
sintomas pós-vacina deverão ser 
assistidas pela vigilância munici-
pal de cada cidade. É obrigatório 
que cada município detalhe os 
sintomas no sistema de notifi-
cação.

O estado terá mil salas de vacinação distribuídas pelas 223 cidades

Foto: Agência Brasil

Foto: Marcus Antonius

De acordo com a 
prefeitura, a retomada 

só será possível se 
as instituições se 
adequarem aos 

protocolos sanitários

Aulas nos estabelecimentos vão ocorrer de forma híbrida e pais poderão optar por modo presencial ou on-line



Paraíba
Edição: Cardoso Filho      Editoração: Ednando Phillipy6  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de janeiro de 2021

Segundo a polícia, homem de 31 anos saiu de João Pessoa para praticar crimes em Picuí, região do Curimataú
Uma operação envol-

vendo policiais civis do Nú-
cleo de Homicídios/GTE da 
13a Delegacia Seccional da 
Polícia Civil e policiais mi-
litares prenderam na noite 
de quinta-feira (14) um ho-
mem de 31 anos apontado 
como integrante de uma 
facção criminosa respon-
sável por assassinato na 
região do Curimataú pa-
raibano. O preso, que não 
teve o nome revelado, foi 
localizado escondido em 
um abrigo utilizado para 
sessões de torturas contra 
membros de grupos rivais.

O delegado Iasley Al-
meida, que comandou a 
operação, recebeu a infor-
mação da presença de um 
homem que estava escondi-
do num local abandonado, 
na periferia de Picui que 
era usado por envolvidos 
com tráfico de droga. Equi-
pes de policiais civis e mi-
litares foram até o imóvel 

e localizaram uma moto 
com placa adulterada, pe-
ças identificadoras modi-
ficadas, além de pedaços 
de madeira que o delegado 
acredita que eram usadas 
para torturas.

“As investigações apon-
tam que esse homem saiu 
de João Pessoa com destino 
a Picuí apenas para matar 
inimigos de traficantes lo-
cais e aplicar a chamada 
‘disciplina’ aos usuários 
de drogas que estejam em 
dívidas com a facção. Nós 
descobrimos também que 
existia um mandado de 
prisão em aberto contra 
essa pessoa, pela prática 
de roubo majorado, e que 
ele é apontado ainda como 
o autor de um homicídio na 
cidade de Baraúna, no dia 
19 de maio de 2020”, disse 
o delegado.

Nas investigações, a 
polícia descobriu que a 
pessoa assassinada em Ba-

Suspeito de torturar e assassinar 
membros de facção rival é preso

raúna foi identificada como 
Marcos Antônio Cassiano 
dos Santos, conhecido por 
‘Nelsinho’. Ele foi morto por 
esganadura, espancado e 
depois arrastado para um 
matagal. Além do mandado 
de prisão cumprido, o ho-

mem preso irá responder 
pelo crime de adulteração 
de sinal identificador de 
veículo. 

O delegado Iasley Almei-
da informou ainda que a Po-
lícia Civil segue investigando 
a morte de ‘Nelsinho’ para 

confirmar a participação do 
homem preso no caso.

Além do assassinato 
em Baraúna, a Polícia Civil 
irá investigar o possivel en-
volvimento do homem pre-
so em outros homicídios na 
região do Curimataú. O de-

legado também vai comu-
nicar a prisão do homem à 
superitendência da Polícia 
Civil, em João Pessoa, para 
investigar se o homem tem 
participação em assassina-
tos na Região Metropolita-
na de João Pessoa.

No local, os policiais apreenderam uma moto roubada e encontraram pedaços de madeiras usadas para as sessões de torturas contra inimigos 

Fotos: Divulgação

Dupla é flagrada com drogas 
e uma motocicleta roubada

PM prende homem suspeito 
de homicídios e assaltos

TAM é condenada a pagar 
R$ 12 mil de indenização

A Polícia Militar pren-
deu, na madrugada dessa 
sexta-feira (15), mais dois 
suspeitos de integrarem um 
grupo criminoso ligado ao 
tráfico de drogas, que tem 
atuação na capital. Os acusa-
dos, de 37 e 20 anos, foram 
presos no bairro do Valentina 
com duas armas de fogo, dois 
coletes balísticos e uma moto 
roubada de um motoboy. A 
dupla tinha acabado de che-
gar da comunidade Maria de 
Nazaré, onde teria realiza-
do disparos de arma de fogo 
para intimidar integrantes de 
grupos rivais.

Os suspeitos foram in-
terceptados na moto da víti-
ma, na Rua Lino de Oliveira 
Cavalcante Neto, por volta 
das 2h30, no bairro do Va-
lentina, após equipes do 5º 
Batalhão rastrearem o sinal 
de GPS da motocicleta rou-

A Polícia Militar prendeu 
um suspeito de 19 anos que teria 
envolvimento em vários assassi-
natos e roubos nas cidades que 
fazem parte do Litoral Norte da 
Paraíba. Ele foi localizado através 
de indicação da Coordenadoria 
de Inteligência da PM (COInt), 
na manhã dessa sexta-feira (15), 
na aldeia Tramataia, que fica na 
cidade de Marcação.

Conforme informações do 

comandante da 2ª Companhia 
Independente da PM (2ª CIPM), 
major Alberto Filho, a atuação 
do acusado se dava principal-
mente nas cidades de Jacaraú, 
Pedro Régis e Lagoa de Dentro. 
“São vários homicídios que o 
suspeito teria envolvimento na 
região, sobretudo nos municí-
pios de Jacaraú, Pedro Régis e 
Lagoa de Dentro, onde ele tam-
bém vinha praticando uma série 

de assaltos. É um indivíduo de 
alta periculosidade, que está-
vamos procurando, e agora está 
preso”, disse.

Com o acusado, foi apre-
endido um revólver que possi-
velmente era usado por ele na 
prática dos crimes. A arma deve 
passar por perícia.

Ele foi apresentado na de-
legacia de Polícia Civil, em Ma-
manguape.

A empresa TAM Linhas Aé-
reas S/A foi condenada a pagar 
uma indenização a uma pessoa 
por ter cancelado um voo sem 
justificativa. A decisão foi da 
primeira Câmara Especializada 
Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba que majorou a valor em 
R$ 12 mil. No Primeiro Grau foi 
fixada em R$ 8 mil, mais a re-
latora, desembargadora Maria 
de Fátima Bezerra Cavalcante 
considerou como sendo ínfimo 

o valor para o caso em questão.
O caso é oriundo da 3ª Vara 

Mista da Comarca de Cabedelo. 
Nos autos, a parte autora relata 
que adquiriu passagem, par-
tindo de Recife com destino a 
São Paulo. A previsão de saída 
era para o dia 25/11/2017, às 
10h50, com chegada a Guaru-
lhos-SP, no mesmo dia às 15h. 

O voo foi cancelado, ten-
do a autora sido relocada para 
novo horário, às 12h20. Este 

voo também não decolou. Mais 
uma vez, ela foi relocada para o 
dia seguinte, 26/11/2017, em 
voo previsto para as 5h20.

A autora estava inscrita 
em processo seletivo de Resi-
dência Médica em São Paulo, 
com prova prevista para o dia 
26/11/2017, às 9h. A viagem 
tinha, por fim, participar desse 
evento. Dado o atraso na parti-
da, não teve como chegar a tem-
po para participar das provas.

bada. Eles ainda tentaram 
fugir, abandonando a moto e 
pulando os muros das casas, 
mas foram rendidos e presos.

A dupla e o material 
apreendido foram apresenta-
dos na Central de Flagrantes, 
no bairro do Ernesto Geisel.

Armas, drogas e coletes balísticos foram apreendidos com a dupla na capital

Ações capturam foragido da Justiça
Nas ações realizadas na zona 

norte de João Pessoa a Polícia Mili-
tar capturou um foragido da Justiça, 
apreendeu duas armas de fogo e 
também um adolescente cometendo 
ato infracional. As ações acontece-
ram no fim da tarde dessa quinta-
feira (14) e madrugada dessa sexta-
feira (15).

Durante a Operação Pôr do Sol, 
policiais da Força Tática do 1º Bata-
lhão apreenderam um adolescente 
de 15 anos de idade, que estava 
com um revólver calibre 38 e vá-
rias porções de cocaína e crack. O 
jovem ainda tentou fugir da abor-
dagem policial, mas foi alcançado. 

A apreensão dele aconteceu na 
comunidade Porto de João Tota, 
no bairro de Mandacaru, durante 
reforço policial para prevenir crimes 
patrimoniais e contra a vida.

Mais tarde, na madrugada des-
sa sexta-feira (15), policiais locali-
zaram um homem de 24 anos que 
estava foragido da Justiça. Ele foi 
preso pela Força Tática no bairro de 
Cruz das Armas, com um mandado 
de prisão em aberto. Na condução 
dele para o presídio Sílvio Porto, a 
PM apreendeu um revólver calibre 
38 e munições, que estavam com 
suspeitos que fugiram ao perceber 
a viatura policial.

Um bebê recém-nasci-
do foi encontrado por uma 
mulher quando caminhava 
na rua, na manhã dessa sex-
ta-feira (15) abandonado 
na calçada de uma casa na 
cidade de  Queimadas. Uma 
câmera instalada em um es-
tacionamento em frente ao 
hospital de Queimadas re-
gistrou o momento do parto. 
Segundo  informações da Po-
lícia Civil, a criança ainda es-
tava com o cordão umbilical.

Segundo o delegado 
Ilamilto Simplício, a mulher 
disse ter visto, de longe, pa-
nos sujos de sangue deixados 
em uma calçada de uma casa, 
que fica próxima à unidade 
da Cagepa e, quando abriu, 
encontrou o bebê enrolado. 
Imediatamente, solicitou a 
presença do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), Corpo de Bombeiros 
e da Polícia Militar.

O delegado Ilamilto 

Simplici informou que uma 
mancha de sangue foi en-
contrada no estacionamento 
do hospital de Queimadas, e 
pode ter ligação com o caso. 
“A perícia esteve no local 
apurando se o sangue en-
contrado pode ser da mãe da 
criança”, explicou.

O bebê foi resgatado 
com vida e encaminhado 
para o Hospital de Queima-
das. A Polícia Civil está inves-
tigando o caso.

Mulher abandona bebê logo 
após dar à luz em Queimada

Nas várias ações, a Polícia Militar realizou a prisão de uma dupla com 
droga e moto roubada, além de recapturar foragido da Justiça

Foto: PMPB
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Doador foi um jovem de 20 anos, cujos rins, fígado e 
córneas ajudaram a salvar a vida de outras pessoas

Paraíba faz 
o primeiro 
transplante de 
coração do ano

A Paraíba realizou o pri-
meiro transplante de cora-
ção de 2021. O procedimento 
ocorreu na quinta-feira. O 
doador foi um jovem com 
20 anos de idade, vítima de 
acidente automobilístico, 
diagnosticado no Hospital 
de Trauma de João Pessoa 
com traumatismo cranioen-
cefálico. O último transplante 
de coração havia sido feito 
em julho de 2020. Além do 
coração, foram captados pela 
Central de Transplante da 
Paraíba os rins, fígado e as 
córneas. Esta é a terceira doa-
ção de multiórgãos desde o 
início do ano no estado, num 
período inferior a 15 dias.

O secretário estadual de 
Saúde, Geraldo Medeiros, co-
mentou que esta doação vem 
coroar um trabalho executa-
do pela Central de Transplan-

te da Paraíba, que fez com 
que o estado, em 2020, rece-
besse o título de destaque na-
cional em doação de órgãos e 
tecidos e transplantes.

“Antes, os paraibanos 
precisavam se deslocar para 
Pernambuco, Ceará e São 
Paulo para realizar trans-
plantes, gerando um grande 
transtorno para o paciente 
e familiares e, atualmente, 
todos os transplantes são 
realizados aqui mesmo, be-
neficiando toda a população, 
indistintamente, indepen-
dente da situação econômi-
ca. Por isso, conclamo que 
todos os paraibanos mani-
festem, continuamente, a 
seus familiares o desejo de 
doar órgãos na eventuali-
dade de ser confirmada a 
morte encefálica. A doação 
salva vidas”, disse.

O coração foi doado a 
um homem de 66 anos de 
idade cuja cirurgia foi feita 
na noite da quinta-feira. O fí-
gado segue para uma mulher 
de 67 anos. Um dos rins foi 
doado a uma mulher de 40 
anos e o outro a um homem 
de 31 anos. As córneas serão 
enviadas ao Banco de Olhos 
para análise.

“Somente a família tem o 
poder de autorizar a doação 
e, quando a família diz sim, a 
vida continua. Por isso, é fun-
damental que as pessoas, em 
vida, manifestem aos paren-
tes o desejo de doar os seus 
órgãos na eventualidade da 
morte encefálica pelos mé-
dicos”, pontuou a enfermei-
ra e coordenadora de ações 
estratégicas da Central de 
Transplante da Paraíba, Ra-
faela Carvalho.

Foto: Secom-PB

Central de Transplantes já recebeu este mês três doações de multiórgãos

Mesmo na pandemia,a Central 
de Transplantes da Paraíba continua 
salvando vidas e dando oportunidade 
as pessoas viverem com mais saúde. 
Tudo isso, graças a conscientização 
das famílias paraibanas em fazerem 
opção pela doação de órgãos. Só 
neste início de ano, já foram realiza-
das três doações de multiórgãos nos 
hospitais de Trauma de João Pessoa e 
Campina Grande, entre eles, a primei-
ra doação de coração de 2021.

“As doações em 2020, mesmo 
sendo um ano atípico, contribuíram 
para que a Paraíba recebesse o título 
de destaque em doação de órgãos e 
tecidos no Brasil". A informação é do 
secretário de Saúde do Estado, Geral-
do Medeiros.

Até a última quarta-feira (13), 637 
paraibanos estavam na fila de espera 
para realização de transplantes, sendo 
446 (córnea), 179 (rim), oito (fígado) 
e 4 (coração). O que muita gente 
ainda não sabe é que um doador, 
depois de morto, pode beneficiar até 
seis pessoas.Portanto, é fundamental 
que as pessoas em vida, manifestem 
o desejo de doar os seus órgãos na 
eventualidade da morte encefálica 
pelos médicos. Somente a família tem 
o poder de autorizar a doação. 

Segundo o secretário, em 2020, 
os meses de março, abril e maio não 
entraram para a estatística da Central 
em virtude da pandemia da covid-19. 
“Mesmo assim, foram realizados 73 
transplantes, sendo 37 de córnea, 
18 de rim, 14 de fígado, três de me-
dula óssea e um de coração. Só em 
setembro, a Central de Transplante 
retomou as atividades para realiza-
ção de transplantes de córneas, após 
autorização do Ministério da Saúde. 
O serviço estava paralisado em todo 
o país desde o início da pandemia 
do coronavírus, e para que fossem 
retomados, foram feitas as devidas 
adaptações, seguindo as medidas de 

higiene e segurança”, relatou.
Na primeira doação de 2021, fo-

ram captados um fígado e os dois rins. 
Três pacientes foram transplantados.
Na segunda, foram captados os rins e 
as córneas doados à Central Nacional 
de Transplantes. Na terceira situação, 
que envolveu um jovem que teve mor-
te encefálica após acidente motociclís-
tico, a família doou todos os órgãos 
(coração, fígado, rins e córneas).

Desde o início dessa gestão, a 
Paraíba vem se destacando na capa-
citação de órgãos para serem trans-
plantados.“Quando assumimos a 
secretaria nos deparamos com um 
cenário em que o estado apresentava 
um desempenho pífio nos números 
de transplante. Tínhamos o menor 
percentual do Brasil, e um ano após 
a mudança nas coordenações, houve 
um aumento de 500% no número de 
transplante de fígado, um aumento 
substancial nos transplantes de rim 
e 2 transplantes de coração, após 10 
anos sem esta realização”, ressaltou 
o secretário.

Recorde de transplantes
Em 2019, a Paraíba bateu recor-

de em transplantes de fígado. Foram 
realizadas 22 captações em doadores 
de múltiplos órgãos e 66 transplantes 
de órgãos, incluindo medula. Com as 
doações, 45 pacientes deixaram a fila 
de transplantes na Paraíba e mais 19 
em outros estados. A média de doa-
ções de janeiro a agosto de 2019 foi 
de 0,8 órgãos por mês. Um aumento 
de mais de 200% no número de doa-

ções no estado em relação a 2018. 
Já em 2020, embora os meses de 

março, abril e maio não tenha entrado 
para a estatística em virtude da pan-
demia da covid-19, a Paraíba atingiu a 
média de 3 órgãos por mês no mesmo 
período. Foram realizadas 15 capta-
ções em doadores de múltiplos órgãos 
e 29 transplantes de órgãos, incluindo 
medula. No total, foram 23 pacientes 
transplantados na Paraíba e 21 órgãos 
enviados para outros estados, prove-
nientes de pacientes doadores com 
morte encefálica.Os procedimentos 
superam a média de 2019, quando a 
captação foi de menos de um órgão 
doado por mês.

Coração
Um marco a se destacar é que a 

Paraíba recebeu autorização do Mi-
nistério da Saúde para realizar trans-
plante de coração adulto e pediátrico 
no Hospital Metropolitano Dom José 
Maria Pires, em Santa Rita. A unidade 
será o primeiro hospital público auto-
rizado a realizar este tipo de procedi-
mento no Nordeste, porém os procedi-
mentos só deverão ser iniciados após 
cessada a pandemia do coronavírus 
para preservar a saúde dos pacientes.

Setembro Verde
O Setembro Verde é uma campa-

nha nacional que tem como objetivo 
reforçar a importância da doação e do 
transplante de órgãos. O mês alusivo 
ao tema propõe a sensibilização da 
população e dos familiares, uma vez 
que no Brasil a decisão final sobre a 
doação de órgãos é dos familiares. 
Há um ano, a Paraíba tem crescido 
em números de captação de órgãos 
e de transplantes. A campanha tem 
um papel decisivo para trazer o tema 
para discussão e fornecer informações 
adequadas para a população.

O doador de órgãos deve ter entre 
dois e 80 anos de idade e não pode 
apresentar doença comprometedora 
do órgão ou tecido. Após o óbito, a 
família do doador informa ao hospi-

tal o seu desejo de doar ou entra em 
contato com a Central de Transplan-
te. Vários órgãos podem ser doados: 
cartilagem, coração, córnea, fígado, 
intestino, medula óssea, ossos, pân-
creas, pele, pulmão, rim e válvula. 

Transplantado
Um dos paraibanos que conseguiu 

ser beneficiado com um novo coração 
foi o senhor José dos Santos Pereira, 
51 anos, que reside no bairro Colinas. 
Ele contou que fez o transplante há 
pouco mais de um ano. O interessan-
te em sua história é que ele passou 
três anos tentando entrar na fila para 
realizar o procedimento. Depois de 
três longos anos, quando conseguiu 
um espaço na fila, seu transplante foi 
feito em apenas três dias.

José dos Santos entrou na fila para 
realizar o transplante de coração no 
dia 31 de 2019. No dia 2 de janeiro, 
surgiu um doador compatível, e seu 
transplante foi realizado no dia 3 de 
janeiro de 2020 com sucesso. “Minha 
cirurgia foi um sucesso graças a com-
petência da equipe médica da Central 
de Transplantes da Paraíba. Eu tinha 
problema de coração crescido, ele es-
tava três vezes maior do que o coração 
que eu recebi e continuo vivendo mui-
to bem. Fui para a cirurgia com ape-
nas 5% de chances de sobrevivência. 
Mas a equipe médica conseguiu me 
salvar. Agradeço muito a eles, porque 
são muito competentes”, revelou.

Serviço
A Central de Transplantes da Pa-

raíba que funciona num prédio anexo 
do Hospital de Trauma, trabalha com 
pouco mais de 40 servidores em João 
Pessoa e 28 na Central de Transplantes 
de Campina Grande. Todos compro-
metidos com um novo direcionamento 
em relação à captação e à conscien-
tização da família paraibana sobre a 
doação de órgãos, um gesto solidário 
que salva vidas. O telefone para con-
tato é o 32446192 (João Pessoa) e 
33109252 (Campina Grande).

José Alves
josealves@epc.pb.gov.br

As doações em 2020, 
mesmo sendo um ano atípico, 

contribuíram para que 
a Paraíba recebesse o título de 
destaque em doação de órgãos 

e tecidos no Brasil. 

Captação dos órgãos realizada pela Central 
de Transplantes da Paraíba foi realizada no 
Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa 
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Número representa 73% de todos os estudantes matriculados na 3a série e inscritos no Exame Nacional na PB
Ao todo, 30.200 estu-

dantes da 3ª série do Ensino 
Médio da Rede Estadual de 
Ensino da Paraíba estão ins-
critos para fazer as provas do 
Enem, que acontecem neste 
domingo (17) e no próximo 
dia 24 de janeiro. O número 
representa 73% de todos os 
alunos matriculados na 3ª 
série e inscritos no Exame, 
o que coloca a Paraíba como 
o Estado com maior núme-
ro de estudantes deste nível 
inscritos nas provas. 

Ao longo de toda a pre-
paração para o exame, a Se-
cretaria de Estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT) promoveu diversas 
ações para manter as aulas e 
atividades relativas ao Enem 
funcionando mesmo duran-
te o período de isolamento 
social provocado pela pan-
demia do novo coronavírus.

Se Liga no Enem Revi-
são online - Em uma pers-
pectiva multiplataforma, o 
programa fez uso do Google 
Classroom como sala de aula 
virtual para acompanha-
mento das atividades junto 
aos estudantes. Foram aber-
tas 14 salas, com referência 
ao número de Gerências Re-
gionais de Ensino (GRE). Os 
professores passaram por 
uma capacitação sobre o uso 
de ferramentas digitais para 
o ensino remoto, para dina-
mizar as atividades através 
da gamificação, metodolo-
gias ativas e aprendizagem 
significativa. Os mestres pro-
duziram, semanalmente, ati-
vidades inéditas totalmen-
te voltadas para o formato 

da prova e seguindo à risca 
a matriz de referência do 
Enem e suas áreas de conhe-
cimento.

Também foram reali-
zados simulados e revisões 
on-line por meio do canal 
no YouTube da Secretaria de 
Educação; programas de re-
visão na Rádio Tabajara AM  
e na TV Paraíba Educa, cujo 
objetivo foi alcançar alunos 
que não têm acesso à inter-
net; além do Desafio Nota 
1000, com questões lança-
das semanalmente.  

Foram mais de 1.266 es-
tudantes matriculados nas 14 
salas do Google Classroom; 
19.750 respostas às ativida-
des semanais e simulados du-
rante a preparação;  87 Vídeos 
autorais no classroom e com 
playlist no YouTube do Se liga;  
114 podcasts gravados;  mais 
de 206 mil impressões no 
YouTube, que é o número de 
pessoas que o conteúdo do Se 
Liga conseguiu alcançar;  8 mil 
horas de exibição de aulas no 
YouTube e mais de 30 mil vi-
sualizações nas lives interdis-
ciplinares que aconteceram 
aos sábados.

 
Ponto de apoio
Tradicionalmente, a 

SEECT colocava diversos 
pontos de apoio em vários 
locais de prova espalhados 
por todo o Estado para dar 
suporte aos estudantes da 
Rede Estadual que iriam 
fazer as provas do Enem. 
Entretanto, por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus, a SEECT estará com um 
ponto de apoio presencial na 

Mais de 30 mil alunos da 
rede estadual farão o Enem

Escola Cidadã Integral Liceu 
Paraibano, a partir das 9h, 
nos dois dias de provas. 

 
Realização de sonhos
Rickelmy Rodrigues, es-

tudante da 3ª série do Ensino 
Médio da ECI Liceu Paraiba-
no, falou sobre a expectativa 
para as provas deste fim de 
semana.

“Estou na expectativa 
que seja uma prova muito 

tranquila. Eu como tenho 
mais afinidade com a área 
de Ciências Humanas e com 
a Redação, estou mais con-
fiante. Mas também estou 
um pouquinho nervoso. Bate 
aquela ansiedade, mas a gen-
te vai controlando. Sei que 
estou muito bem preparado 
por conta dos aulões, dos si-
mulados e de todo o apoio 
que tivemos até aqui”, disse o 
estudante.

 O Enem 2020 vai contar 
com regras diferentes neste 
ano, por conta da pandemia 
de covid-19. A principal mu-
dança é que os candidatos 
deverão permanecer usan-
do máscaras durante todo o 
tempo que estiverem dentro 
do local de provas. 

Além disso, os portões 
serão abertos 30 minutos 
mais cedo para evitar aglo-
merações fora dos locais 

de aplicação dos exames. 
Os candidatos podem levar 
lanches e poderão consu-
mi-los dentro da sala, mas 
deverão recolocar as más-
caras, segurando pelas al-
ças laterais, imediatamente 
após terminarem. Além dis-
so, os estudantes precisam 
levar um documento ori-
ginal com foto e caneta de 
tinta preta feita em material 
transparente.

n 11h30: Abertura dos portões

n 13h: Fechamento dos portões

n 13h30: Início das provas

n 19h: Término das provas

Horários do priMEiro dia dE provas (17/01) Horários do priMEiro dia dE provas (24/01)

n  11h30: Abertura dos portões

n  13h: Fechamento dos portões

n  13h30: Início das provas

n 18h30: Término das provas

A principal mudança é 
que os candidatos deve-
rão permanecer usando 
máscaras durante todo 
o tempo que estiverem 
dentro do local de provas

Foto: Agência Brasil

Atendimento aos turistas

van da pBTur divulga roteiros turísticos da paraíba
A Central Móvel de 

Atendimento ao Turista, 
da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) vai estar 
neste final de semana no 
Parque do Jacaré, em Ca-
bedelo, e na Costa do Con-
de, no Litoral Sul. A ação 
de divulgação dos prin-
cipais roteiros turísticos 
da Paraíba teve início no 
último sábado (9), quan-
do uma equipe da estatal 
esteve na praia de Tamba-
ba recepcionando os turis-
tas que visitavam o local, 
onde distribuíram brindes 

e passaram informações 
sobre os pontos turísticos. 

Ainda no sábado, à 
tarde, a equipe seguiu 
para o Parque do Jacaré, 
em Cabedelo, Litoral Nor-
te. Os dois roteiros turísti-
cos (Pôr do Sol do Jacaré e 
praias do Conde) são mui-
to procurados pelos turis-
tas durante a alta estação. 
Em Cabedelo, a apresenta-
ção do músico Jurandy do 
Sax é um dos mais aguar-
dados pelos turistas, que 
contemplam o pôr do sol 
e registram em fotos e ví-

deos a execução por Juran-
dy do clássico Bolero de 
Ravel. 

De acordo com a presi-
dente da PBTur, Ruth Ave-
lino, durante a ação, técni-
cos da PBTur irão entregar 
material institucional com 
os roteiros paraibanos. 
Essa atividade, segundo 
a presidente, é importan-
te porque muitos turistas 
que visitam a Paraíba pro-
curam os roteiros de sol e 
mar e, sabendo de outros 
roteiros pelo interior do 
estado, podem decidir re-

tornar para conhecê-los. 
Uma pesquisa de com-
portamento dos turistas, 
realizada pela Federação 
do Comércio (Fecomércio
-PB), aponta que 70% de-
les retornam ao destino. 

Ruth Avelino disse 
que essa ação será reali-
zada todos os sábados até 
o final do verão, mas, con-
forme a movimentação, o 
período pode ser estica-
do até o final do carnaval. 
Durante o contato com os 
turistas, também são en-
tregues viseiras, bolsas e 

folheteria. A ação conta 
com apoio das prefeituras 
do Conde e Cabedelo.

A presidente da es-
tatal paraibana esclarece 
que a equipe e os turistas 
também estão receben-
do orientações sobre os 
procedimentos sanitários 
sobre prevenção do co-
vid-19. Ela avisa que to-
dos os meios de hospeda-
gem, bares e restaurantes 
também estão seguindo 
as orientações da Orga-
nização Mundial de Saú-
de (OMS) e da Secretária 

Estadual de Saúde (SES) 
sobre os procedimentos 
sanitários junto aos hós-
pedes e turistas.

A ação de divulgação de 
vários pontos turísticos 

da Paraíba teve início no 
último sábado, na praia de 

Tambaba

Foto: Secom-PB

Veículo estará neste 
final de semana no 

Parque do Jacaré, em 
Cabedelo, e na Costa do 
Conde, no Litoral Sul do 

estado
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Cursos no ‘Balaio’
Em março, em João Pessoa, a Associação Cultural Balaio Nordeste 
retomará o curso de sanfona e vai abrir inscrições no próximo 
mês para as oficinas de toque de rabeca e percussão. Página 11
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‘Das Vantagens de Ser Bobo’ encerra com leveza a programação da Funesc dedicada ao centenário de Clarice Lispector

Minissérie ‘A Hora de Clarice’ 
traz seu último episódio hoje

O último episódio de A 
Hora de Clarice será exibido 
hoje, a partir das 17h, no ca-
nal oficial da Funesc no You-
tube:  Das Vantagens de Ser 
Bobo encerra a programação 
dedicada à obra de Clarice Lis-
pector que foi ao ar durante 
seis semanas, aos sábados, em 
comemoração ao seu centená-
rio de nascimento.

O derradeiro episódio 
tem direção de Suzy Lopes 
e direção musical de Yuri 
Gonzaga, que também atua, 
ao lado de Heloise Calado e 
Renã Herbert: o elenco é intei-
ramente formado por alunos 
do Curso de Teatro promovido 
pela Funesc.

Diretora e coordenadora 
de Teatro da Funesc, Suzy Lo-
pes confirma sua satisfação 
com o resultado do trabalho. 
“Já conhecia Yuri Gonzaga 
como músico, mas nos aproxi-
mamos mais durante o curso, 
que não aconteceu como nos 
anos anteriores devido à pan-
demia. Tivemos algumas au-
las on-line que resultaram no 
Guiomar - sem rir nem chorar”, 
menciona Suzy a homenagem 
à dramaturga Lourdes Rama-
lho (1920-2019) em vídeo 
realizado para o Agosto das 
Letras de 2020, que também 
pode ser encontrado no canal 
da Funesc. 

Na época, Lopes e outras 
coordenações já planejávamos 
a minissérie de Clarice. “Fiquei 
instigada a fazer mais projetos 
com os alunos e pensei para a 
minissérie em um texto mais 
musical, mais leve como este 
episódio de encerramento, pois 
já percebia a vibe dos outros, 
que era mais tensa e intensa. 
Mas pensava: onde encontraria 
essa leveza em Clarice?”, brinca 
a diretora, reconhecendo ter 
encontrado o que queria em 
Das Vantagens de Ser Bobo. “O 
pessoal também adorou o texto. 
Então pensei em incluir uma 
mulher no elenco. Ao fazermos 
outra reunião para o curso de 
teatro, acho que a última do 
ano, gostei muito do desen-
volvimento de Heloise Calado 
em Guiomar e a convidei para 
entrar no processo”.

Buscando integrar outras 
coordenações da Funesc, a di-
retora reforça ter encontrado 
a possibilidade de se trabalhar 
com a linguagem circense no 
episódio. “Tivemos encontros 
com Josemberg Pereira, que 
experimentou muito com eles. 
Foi muito gostosa a constru-
ção do episódio e os meninos 
se entregaram muito. Nossos 
encontros eram muito diver-
tidos porque o texto carrega 
toda essa graciosidade do 
bobo. E nos declaramos qua-
tro bobos”, comenta.

O termo “bobo” é tido 
como alguém que se deixa 
levar pela vida sem malícia. 
No texto, Clarice Lispector 
diz, por exemplo, que “a van-
tagem de ser bobo é ter boa-
fé, não desconfiar, e portanto 
estar tranquilo”. Nas palavras 
de Suzy Lopes, é bom também 
buscar ser boba às vezes. “Ser 
bobo é tentar aceitar algumas 
coisas da vida, não ficar ten-
tando controlar tudo, confa-
bulando tudo. Eu me identifi-
co muito com o texto, porque 
ele fala sobre olhar para as 

coisas mais simples. Nesse 
sentido sou boba mesmo”. 

Integrando o elenco e 
como diretor musical, Yuri 
Gonzaga relata seu desejo 
antigo de fazer um curso de 
teatro e explorar outras ver-
tentes artísticas. “Já tinha essa 
vontade de explorar a coisa do 
corpo e de me expressar de 
outras formas para além da 
música”, conta o integrante da 
banda Os Gonzagas. 

Yuri e Renã Herbert, que 
também integram o elenco,  
compuseram canções inéditas: 
o primeiro com ‘Salve Clarice’ 
e o segundo com ‘Ser Bobo’. 
“Foi algo natural, cada um com 
seu estilo, sua pegada musi-
cal, compôs algumas coisas. 
Quando a gente leu o texto e 
começou a trabalhar, o mate-
rial foi mexendo com cada um 
de forma diferente e cada um 
se inspirou dentro da própria 
realidade”, aponta Yuri.

Estreante na linguagem, 
a estudante de Psicologia He-
loise Calado vê a experiência 
como o contato mais próximo 
do teatro. “Apesar de não ser 
uma peça ao vivo, é ainda um 
formato bastante novo, mas 
percebi uma grande diferença 
em relação à preparação de 
corpo que foi bem especial”, 
analisa. “Já tinha afinidade com 
os textos de Clarice e por isso 
aceitei participar de imediato, 
admiro demais sua obra”.

Após o término do curso 
de Psicologia, Heloise afirma 
que pretende seguir na área 
artística. “Com certeza o con-
tato que tive mudou bastante 
coisa. Espero que em breve 
seja possível participar de 
mais eventos para o teatro 
como se fazia antes da pan-
demia”, conclui. 

Renã Herbert ressalta al-
guns elementos que o inspira-
ram na hora da criação da músi-
ca. “Pensei na estética do bobo, 
suas falas, trejeitos e o texto em 
si ajudou muito, mas o processo 
criativo mesmo se deu a partir 
dos encontros em grupo para 
ensaios e discussões ou outras 
atividades relacionadas”.

A participação em Das 
Vantagens de Ser Bobo en-
quanto ator, nas palavras de 
Renã, foi um divisor de águas. 
“Foi tudo muito tranquilo, 
muito fluido, todo mundo es-
tava empenhado em fazer. A 
gente discutiu e decidiu várias 
coisas em conjunto, desde o 
figurino, ao tom de voz, jeito 
de andar. Foi tudo muito com-
partilhado e estávamos todos 
na mesma sintonia”.

O músico percebe o epi-
sódio como um diálogo entre 
linguagens artísticas diversas, 
nas quais se destacam, além 
do teatro, o cinema, a música, a 
dança e o circo. “Esse é o fator 
mais bacana pois demonstra di-
versas maneiras de se conectar 
com a arte. Muito divertido e 
leve”, define Renã Herbert.

Diretora fala sobre o desafio do projeto virtual
O encerramento de A Hora 

de Clarice propõe uma série de 
reflexões para Suzy Lopes, que 
vê de forma bastante positiva 
todo o processo, aparentemente 
assustador e bastante desafiador 
de início. “Ao mesmo tempo, tudo 
o que me assusta me instiga. Fi-
quei muito feliz por reencontrar o 
pessoal da Funesc para este tra-
balho, achei que deu uma mexida 
na equipe”.

Por parte do público, ela re-
conhece o diferencial do formato 
presencial para as exibições vir-
tuais. “O pessoal está fotografan-
do a tela, marcando a gente, pos-
tando e mandando mensagens 
durante todo o fim de semana. É 
muito bom fazer um projeto como 
esse para o público e receber esse 

retorno. Em uma apresentação 
presencial você sente a energia na 
hora, se o público gostou ou não e 
o quanto gostou. Mas à distância, 
no virtual, não se tem tanto essa 
percepção, embora esteja sendo 
bastante positiva no geral”. 

Yuri Gonzaga reforça a ale-
gria em participar do projeto. 
“Mesmo em tempos tão delica-
dos, poder realizar algo como 
A Hora de Clarice é um respiro 
para quem trabalha com arte e 
para quem assiste também”. O 
músico, que teve o primeiro con-
tato com o texto Das Vantagens de 
Ser Bobo para o episódio homô-
nimo, entende a importância de 
Lispector para a literatura e vê a 
literatura da autora como original 
e autêntica. "A leitura do texto foi 

muito fácil por conta dessa carac-
terística dela, e trazer isso para a 
encenação permite uma margem 
para muita coisa, a série toda traz 
essa sensação”. 

Apesar de não ser exatamente 
teatral, a minissérie é uma leitura 
do gênero para o audiovisual, 
fazendo Yuri Gonzaga reforçar 
uma grande experiência e um 
importante aprendizado na área. 
“Muito legal poder estar junto de 
Suzy Lopes, que é uma pessoa 
maravilhosa e com uma grande 
experiência no teatro e no cinema. 
Ela passou um pouquinho de tudo 
o que sabe e isso fez a gente se 
sentir mais à vontade. Foi tudo 
muito válido e, por ser em vídeo, 
ficará registrado e disponível para 
quem puder e quiser assistir”.

Algumas cenas do ‘Das Vantagens de Ser Bobo’: “realizar algo como ‘A Hora de Clarice’ é um respiro para quem trabalha com arte e para quem assiste também”

Fotos: Suzy Lopes/Divulgação

Sexto e último episódio tem direção de Suzy Lopes (em pé) e direção musical de Yuri Gonzaga (D), que também atua, ao lado de Heloise Calado (E) e Renã Herbert (C)

Foto: Bruno Carneiro/Divulgação

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube
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Decididamente, depois dos 80 anos, é quase uma 
obrigação voltar ao curso primário (daqueles tempos) 
e, ao estudar Português, aprender a conjugar os verbos. 
Sobretudo, os mais importantes: Ser e Estar.

Eu fui, eu sou e eu serei; eu estive, eu estou e eu 
estarei. Ou seja, passado, presente e futuro – como 
ensinava muito a minha primeira Professora, Dona 
Durvalina Falcão, nas salas quentes do Grupo Escola 
Santo Antônio, em Jaguaribe – é claro...

Isso, quando se tem 10, 11 anos é uma beleza! Quase 
não se tem passado, tem muito presente e boas perspec-
tivas de futuro. Sonhos, fantasias, primeiros namoricos, 
primeiros sexos (ainda que solitários) e principalmente a 
resposta à pergunta sempre presente:

– O que você vai ser no futuro?
E a mãe, atenta e solícita, perguntava e ela mesma 

respondia:
– Estuda menino, para não ser carroceiro!
E, depois dos 80 anos, além das boas (e más) lem-

branças de um passado já tão distante, em que tanta 
coisa aconteceu que, juntas e misturadas, dariam um 
livro com alguns volumes.

Então, é melhor não se prender muito ao passado, 
até porque o que passou, dificilmente, voltará a acon-
tecer. Pode ser algo parecido, igual – jamais. O presen-
te é que deve ser vivido, da melhor forma que aprou-
ver. Sem maiores arreganhos, sem insolência, sem 
muita ousadia – de pés no chão, pra não cair e fraturar 
um osso qualquer...

E este presente que está aqui, pertinho de mim, 
com atropelos, com desacertos, com erros, acertos 
e omissões – este presente deve ser comemorado e 
muito! Afinal, não é qualquer um que consegue ultra-
passar a marca dos 80, pensando com o seu próprio 
juízo e andando com os próprios pés – como o locutor 
que vos fala...

Raiva, aborrecimento, falta de paixões amorosas 
que marcaram muito o seu passado, necessidade 
de mais afeto e carinho, condições de ainda poder 
tomar (sem ressaca) um bom vinho e comer um filé 
a parmeggiana, sem complexo de culpa ou arre-
pendimento, construir fantasias e até sonhar (sem 
molhar mais os lençóis), e ouvir, com renovada 
satisfação o que lhe diz a bela, jovem e competente 
fisioterapeuta:

– Você está melhor do que alguns com 50, 60 anos 
que aparecem por aqui, com dores em todo o corpo...

E, assim, vivendo o presente, como se não houves-
se amanhã, o nosso herói vai entremeando a sua vida, 
no presente, com lembranças e saudades do passado, 
com momentos de alegria e de relativa paz.

Alegria e paz que se multiplicam ao ver filhos e 
netos vivendo suas juventudes, todos encaminhados na 
vida. Todos com pouco passado, com esplêndido presen-
te e muita esperança de um futuro promissor.

Na próxima semana, para encerrar esta simples 
trilogia, pretendo me dedicar às esperanças do futuro, 
para quem já passou dos 80...

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | Colaborador

Uma amiga me conta, desconsolada, que nunca 
viajou para fora do Brasil. Esteve na bica de perder 
essa virgindade quando seu chefe recusou uma re-
união, em Caracas, por “ter que ir a Roma”, e a pre-
senteou com a suplência. Mas a pandemia chegou a 
tempo do bilhete não ser emitido. Caraca! Nem por 
azar ela conseguiu viajar. Vê-se que ela quer muito 
saber que felicidade é essa que os turistas conhe-
cem. Confessa que antes não sentia falta, mas ago-
ra, com todos se gabando dessa maravilha, quer 
experimentar. 

Esse desejo tem uma explicação coletiva. O 
mundo está cheio de pessoas portadoras da mais 
nova doença mundial que se manifesta pelo desejo 
incontrolável de viajar. Sempre, muito e para des-
tinos variados.

Dromomania é o nome desse faniquito que 
faz com que o acometido, mal chegue em casa, já 
comece a busca por lugares distantes para onde 
possa levar suas neuras. Esse impulso por fugir da 
realidade, deambulando por aí, também é conheci-
do como Wanderlust, na versão alemã. As viagens 
passaram a ser o divisor entre os felizes e os po-
bre-diabos. E essa doença pega.

Mas nem todo andarilho pode ser diagnostica-
do como um errante transtornado. Há aqueles que 
são apenas exibidos e são esses o alvo da implicân-
cia da minha amiga. Segundo ela: “Uns insuportá-
veis que alimentam minha zanga com fotos e posts, 
a cada quinze minutos, com todos os detalhes do 
passeio. São tomados por um espírito obsessor e 
saem a psicografar tudo que veem pela frente. Em 
Paris, fotografam e comentam desde a Torre mais 
conhecida do mundo até os talos de grama seca do 
Jardim de Luxemburgo. Tudo legendado com pará-
grafos clonados do Google. O tal espírito deve ter 
sido jornalista, em vidas passadas”

Os que têm essa síndrome do mochileiro são o 
equivalente àquela nossa tia que se aposentava e 
partia em viagem tipo Júlio Verne, matando de in-
veja quem teria que esperar mais 40 anos por essa 
regalia. Na volta, nos presenteava com os imãs de 
geladeira. O souvenir ficava ali, lembrando a diver-
são que não chegava para o nosso bico. 

Essas viagens que minha amiga não faz são as 
responsáveis por sua rabugice, nas redes sociais. 
Todo fel é pouco para temperar seus comentários. 
Ela não economiza conflitos virtuais. Não consegue 
aturar a ostentação dos roteiros exóticos, sem o re-
vide de respostas ácidas. “Para essa gente “amos-
trada”, diz ela, não basta viajar, tem que se gabar. 
Tudo é único, primeiro e último. A mim, só resta 
acompanhar no Instagram, a felicidade alheia.” 

Sua rabugice parece despeito? Inveja da delí-
cia que ela sabe que é amanhecer fora do alcance 
da empáfia de um chefe insuportável? Desejo de 
folga de um tedioso casamento beirando bodas de 
prata? Vontade de ficar protegida dos filhos que 
nunca lhe concedem a solidão dos banheiros? Dá 
para entender essas vontades.

Turista sempre faz sua viagem parecer melhor 
do que foi. Quem fica, sem ideia de como essa rea-
lidade é photoshopada, acaba achando que viajar é 
uma felicidade que precisa ser alcançada.

Minha amiga segue ranzinza, temendo não en-
trar nesse paraíso. Mas pelo menos não é a chata, 
cujo assunto é só viagem.

Dromomania

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta

O que pensar
depois dos 80 (II)

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador

Cultura popular

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato10  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de janeiro de 2021

Colunista colaboradora

Foto: Divulgação

Síndrome faz com que a pessoa tenha desejo intenso e recorrente em viajar

Nicandro Nunes da Costa nasceu 
no município de Teixeira, Estado da 
Paraíba, em 1829 e morreu em 1918, 
mesmo ano em que foi a óbito o grande 
poeta Leandro Gomes de Barros, inicia-
dor da publicação de cordel no Brasil e 
considerado um dos maiores poetas de 
bancada do mundo.

Nicandro era filho de Agostinho 
Nunes da Costa e de Ana Costa das 
Dores; era poeta glosador, improvisava 
com facilidade e rapidez. Foi considera-
do o príncipe dos poetas populares; era 
admirado por todos e quase ninguém 
ousava desafiá-lo na glosa, na certeza 
de que seriam vencidos. O único que o 
desafiava era Bernardo Nogueira que 
sempre lhe tratava por mestre.

Nicandro Nunes da Costa, o 
poeta ferreiro, era irmão do também 
genial poeta Ugulino do Sabugi. O 
desafio de Nicandro com Bernardo 
Nogueira e a resposta em glosas que 
deu a Germano da Lagoa, foi registra-
do em Cantadores e Poetas Populares, 
de Francisco das Chagas Batista, 
sobrinho do poeta ferreiro. As glosas 
de Nicandro deu-se do desafio feito 
por Germano nos versos:

Se houver poeta no lugar
Que faça mais seis ou sete.
Eu dou a cara a bofete,
Dou os olhos a furar,
Dou o pescoço a cortar,
Arrisco a própria cabeça
Digo para que se conheça:
Nem Nicandro e nem Nogueira
Nem na América Brasileira,
Eu duvido que apareça.

Germano da Lagoa colocou em 
dúvidas que alguém conseguisse 
glosar, sem repetições, o tema que 
ele, Silvino Pirauá e José Martins não 
conseguiram glosar, esgotando o 
tema. O mote era o seguinte – “Tudo 
são honras da casa”. A resposta de Ni-
candro foi belíssima, vale lembrar que 
Bernardo Nogueira já havia morrido 
quando da feitura dos versos do poeta 
ferreiro. Vejamos:

“O Nogueira já morreu,
O Nicandro está caduco;
Vou fazer dele um maluco
Um bestunto, um pai Mateu?
Uma figura de Asmodeu!”
Pois estais mal entendido
Ouço, ainda tenho ouvido
Vejo, ainda não sou cego;
E meu lugar eu só entrego
Quando perder o sentido.

Nogueira com este insulto
Cresceu tanto o coração
Que fez pipocar o chão!
Veio à testa do “tumulto”,
Olhou, mirou, não viu vulto,
Pra lhe dar combate ou guerra,
Subiu serra, desceu serra,
Voltou outra vez pra trás,
E foi zombar junto c’os mais
Defuntos dentro da terra.

Grelha, espeto, frigideira,
Tesoura, agulha, dedal,
Mesa, muro, horta, quintal
Bule, prato, chocolateira,
Caldeirão, tacho, sopeira;
Meu estro em rimas se apraza,
Não deixo nem uma vasa
Para entrares na espadilha
Novela, bíblia, cartilha
Tudo são honras da casa.

Depois, o poeta fez quatro estrofes de 
advertências e correções quando Germa-
no da Lagoa, de forma descabida, havia 
rimado “furquia” com “cria” e “meia” com 
“teia”. Nicandro corrige a rima sem levar 
em consideração os erros de linguagem, 
reproduzimos uma das quatro estrofes.

Duas faltas encontrei
Nos versos que me mandaste,
Contra a arte pecaste
Quando dois erros achei
Os quais eu anotarei
Por estarem de parelha;
Repara quem te aconselha
Na rimação da poesia:
Furquilha não dá com cria
Nem meia rima com telha.

Nicandro Nunes da Costa,
o poeta ferreiro

Foto: Arquivo A União

Paraibano era poeta glosador nascido em Teixeira

Foto: Divulgação

“Raiva, aborrecimento, falta de 
paixões amorosas que marcaram 
muito o seu passado”



Cultura

Paralisadas há cerca de oito meses, 
por causa da pandemia, as atividades do 
curso de sanfona serão retomadas, mas 
com todo o protocolo de segurança sa-
nitária, no começo de março pela Asso-
ciação Cultural Balaio Nordeste (ACBN), 
uma Organização Não Governamental 
(ONG) localizada no Centro Histórico da 
cidade de João Pessoa.

Segundo a presidente da entida-
de, Joana Alves, no próximo mês haverá 
inscrições gratuitas, por meio das redes 
sociais da instituição, para oficinas de 
toque de rabeca e percussão, com início 
também no mês de março. 

“Nós começamos as aulas de san-
fona em março do ano passado, quan-
do tivemos de paralisar em março, por 
causa do surgimento da pandemia e a 
necessidade de cumprir a quarentena. 
Ainda tentamos realizar as aulas de for-
ma on-line, com transmissão pelo You-
tube, mas percebemos que nem todos 
tinham sanfona e nem computadores 
para acompanhar as atividades didáti-
cas, o que nos fez suspender o curso em 
abril, cuja duração é de dois anos”, lem-
brou Joana Alves.

A presidente da ACBN disse que 
estão matriculados cerca de 40 alunos, 
entre crianças e adultos, divididos em 
três turmas, nos turnos da manhã, tarde 
e noite. “As aulas ocorrerão on-line, pelas 
redes sociais da entidade, de terça a sex-
ta e, nas segundas-feiras de cada sema-
na, aulas presenciais, mas para número 
reduzido de três alunos, com o objetivo 
de evitar aglomeração”. 

Joana Alves fez questão de garantir 
que as aulas presenciais serão realizadas 
dentro de todas as normas de biossegu-
rança. “Mesmo com a chegada da vaci-
na contra a covid-19, vamos continuar 
mantendo os mesmos cuidados com os 
alunos, como o uso de máscaras e álcool 
em gel e o distanciamento seguro. Caso 
alguém não tenha máscara, a associação 
vai fornecer”, grantiu ela.

A presidente da associação infor-
mou também que a entidade preten-
de comprar mais três sanfonas, por 
meio de recursos oriundos de edital do 
Fundo dos Direitos Difusos estadual. 
O intuito é aumentar a quantidade de 
instrumentos que a ACBN possui atual-
mente, que é de oito sanfonas, todas 
emprestadas a alunos durante o perío-
do em que as aulas do curso foram mi-
nistradas on-line.

No curso, os estudantes aprendem 
a teoria e a prática da sanfona, e atende 
tanto quem nada sabe sobre o instru-
mento como aqueles que desejam se 
aperfeiçoar e até, se desejar, tocar em or-
questra sanfônica. Quanto às oficinas de 
toque de rabeca e percussão, serão ofer-
tadas 10 vagas para cada.

De acordo com Joana Alves, a Asso-
ciação Cultural Balaio Nordeste, sediada 
na Rua Maciel Pinheiro, 32, no térreo da 
Associação Comercial da Paraíba, vem 
funcionando para o público de segun-
da a sexta-feira, nos turnos da manhã e 
tarde. “No entanto, para recebermos os 
visitantes, tomamos todas as medidas de 
segurança sanitária para evitar a aglo-
meração. Se for o caso de algum grupo, 
inclusive de turistas, por exemplo, é pre-
ciso agendar pelo número 3021-3165”, 
avisou a presidente.

No local se pode observar uma ex-
posição permanente que reúne 60 ima-
gens de folistas de oito baixos da Paraí-
ba, retratados pelo fotógrafo Guy Joseph, 
trabalho resultante do mapeamento que 
a Associação Cultural Balaio Nordeste 
realizou, em parceria com a Superinten-
dência do Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artístico (Iphan) na Paraíba, nos 
anos de 2018 e 2019.

Música

Balaio Nordeste retoma 
programação de cursos

Foto: Divulgação

Não nasceu em berço de ouro, mas sua vida foi bem 
facilitada pelo precoce trabalho de seus irmãos mais ve-
lhos. Em sua cidade natal, seu pai e irmãos eram todos 
feirantes e amealharam um bom dinheiro, tanto que 
construíram casa na cidade e reconstruíram a velha re-
sidência de taipa do sítio Mufumbo. Não faltava nada à 
mesa, a carne era comprada de manta, secada ao sol e 
defumada em riba do fogão de lenha. Mesmo assim, ela 
resolve tentar a sorte na cidade grande. Lá, Conceição 
monta um restaurante e rapidamente consolida uma boa 
clientela e tudo ia muito bem. 

Certa vez, chegou para almoçar um caixeiro viajan-
te, olhos alvos, pele trigueira, educado, falava e se por-
tava muito bem. Na semana seguinte, ele retornou e de 
imediato fez uma proposta a jovem Conceição: – Você 
quer se juntar comigo? Estou voltando agora mesmo para 
o Piauí e queria te levar. Me apaixonei e não posso viver 
sem você... Não deu tempo de avisar a família, vendeu o 
ponto do restaurante e juntos seguiram a longa viagem 
até Teresina. Alguns dias depois Pedro foi ao banco com 
a desculpa de tirar um pouco do dinheiro de Conceição e 
lá transfere tudo para a sua conta pessoal sem ela saber, 
sem ela notar. Excesso de zelo, cuidado, ou má intenção? 
Ele tinha uma fabriqueta de porcelana e uns poucos fun-
cionários. Dedicada e amorosa, Conceição põe a mão na 
massa e logo aprende o mister da produção daquelas lin-
das peças utilitárias. Os dias passam e ela é tomada por 
enjoos cada vez mais constantes, descobre que está grá-
vida. Passa a ficar reclusa em casa. O mais estranho é que 
sempre que ele saía, trancava a porta e levava a chave. 
De início, ela entende estar sendo coberta de cuidados, 
até ocorrer dele sair e voltar no outro dia com cheiro de 
bebida e manchas de batom no colarinho. 

Temendo coisa pior, ela tenta argumentar e ele nada 
responde. Ela veste a roupa da empresa e diz que está se 
sentindo bem e pronta para trabalhar, até que grosseira-
mente é jogada na cama, bate com a cabeça no espelho e 
machuca a nuca. Chora copiosamente enquanto escuta o 
perverso rodar da chave. Agarrada aos lençóis e traves-
seiros, deixa cair um pranto tão puro e profundo, mistu-
rando remorso de ter vindo embora sem avisar a família, 
tristeza por deixar um empreendimento que estava tão 
bem e as amizades que já tinha feito em dois anos de ati-
vidade no restaurante. Ao meio-dia em ponto ele chega 
perguntando pelo almoço e a encontra dormindo depois 
de banhar a cama de tristeza e dor. Pedro, então, a acorda 
bruscamente a puxando pelos pés e vociferando: – Não 
estava pronta para trabalhar, cadê o almoço? 

Ele a agride com a trave da janela, esmurra seu ros-
to. A agride moralmente: – Se não fosse tão longe, a joga-
ria em sua cidade. – Então me deixa ir embora pelo amor 
de nosso Senhor. Respondeu ela. – Me dê o meu dinheiro 
e eu vou embora. – Seu dinheiro? Hahahaha, já gastei, não 
existe mais nem 50 réis. Após o espancamento e as hu-
milhações, ele vai embora e só no outro dia pela manhã 
retorna, toma banho, a olha e nada diz. Se veste e vai para 
a fabriqueta. Ela toma um banho e lava a alma, repara 
seus ferimentos e resolve escavacar todas as gavetas, até 
que encontra uma cópia da chave e sai imediatamente. 
Vai até a vizinha amiga e abre o jogo. Pede desesperada-
mente o dinheiro da passagem para Campina Grande e 
prontamente é deixada na rodoviária. Ao entrar no ôni-
bus, sente a dor do fracasso, mas a leveza da liberdade. 
No Juazeiro do Pe. Cícero sente-se mal e perde o bebê, 
tudo que tinha naquele momento. Em Campina, passa na 
calçada do restaurante que era seu e vê que virou um bar 
de quinta categoria. Caminha até a casa de Gerusa, amiga 
que fez no primeiro dia que chegou na cidade. Desabafa, 
conta tudo. Recebe guarida e vai atrás de emprego. Lavar 
roupa, faxina, limpar mato, sem sucesso. Época de crise é 
assim, dinheiro parado, oportunidade zero. 

Já se passou o primeiro mês, o marido de Gerusa re-
clama: – Mais uma boca pra comer e nada de retorno! É 
quando Gerusa a chama no quarto, mostra-lhe um vesti-
do vermelho e diz: – Mulher, esse é o vestido da sorte. Vá 
a estação e arranje uma companhia, não tem outro jeito. 
Já fui dessa lida por alguns anos, Marco me tirou. Se não 
ganhei muito, não passei fome. Vá, você se acostuma. 

Lembrou de seus pais, seus irmãos, do quanto era feliz 
e não sabia... Se no Piauí foi por amor, ali tinha que ser pela 
dor e depois de muito chorar, foi. Até que um cliente envol-
vente a quis levar para casa com mil promessas; Conceição 
melindrada, não quis. Alguns meses depois, entregou o ves-
tido a Gerusa, o dinheiro de dois meses de aluguel e voltou 
para o sítio com uns trocados, para dali não mais sair. 

Quantas Conceições, Marias, Amélias não exis-
tem país a fora convivendo com todo tipo de violência 
e abusos?

O vestido
da sorte 

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaborador

Em março, a Associação Cultural Balaio Nordeste 
retomará, com todos os cuidados de biossegurança, 
o curso de sanfona e abrirá inscrições para toque 
de rabeca e percussão

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

Na Internet

Funesc exibe hoje segunda edição da 
programação de férias para crianças

A Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba exibe 
neste sábado, a segun-
da parte de uma série de 
vídeos voltados para as 
crianças. O conteúdo traz 
uma compilação de me-
lhores momentos de pro-
gramas exibidos ao longo 
do ano de 2020 em seu 
canal oficial no Youtube (/
funescpbgov).

Com o título ‘Janei-
ro na Funesc (on-line)’, a 
programação gratuita está 
dividida em cinco partes. 
As próximas exibições 
acontecerão nos dias 23, 
30 e 31, sempre a partir 
das 15h. A apresentação 
fica por conta da jornalis-
ta Amanda Falcão.

Nesta segunda se-
mana do projeto, o foco 

é a contação de histórias, 
com exibição dos vídeos 
Contação Sustentável, por 
Loma Dutra. Em segui-
da, Amanda Viana entra 
em cena com o teatro de 

bonecos As Histórias da 
Dona Chica. Na sequên-
cia, Arly Arnaud apre-
senta A Onça e o Bode 
Cantada por Cantos da 
Carochinha.

Os vídeos fizeram par-
te da programação do edital 
‘Meu Espaço’. A estreia do 
projeto aconteceu no últi-
mo sábado (dia 9) com três 
videoaulas de circo.

Uma das atrações é o teatro de bonecos da artista paraibana Amanda Viana com ‘As Histórias da Dona Chica’

Foto: Divulgação



Diversidade

Amor e companheirismo melhoram a qualidade de vida e autoestima, deixando o relacionamento mais leve e experiente 

Relação amorosa na terceira
idade traz benefícios a idosos

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

Não existe fórmula pronta 
nem prazo de validade para o 
amor, a gente apenas reconhe-
ce esse sentimento tão genuíno 
quando encontra. Ter uma re-
lação de amor e companheiris-
mo na terceira idade ocasiona 
muitos benefícios ao idoso, pois, 
além de torná-lo mais ativo e 
disposto socialmente, melhora a 
qualidade de vida e autoestima, 
traz a vantagem de um relacio-
namento mais leve, experiente 
e sem cobranças.

De acordo com a psicóloga 
e sexóloga, Danielle Azevedo, 
a relação amorosa bem estru-
turada tende a se transformar 
na terceira idade atingindo a 
maturidade afetiva. “As marcas 
da vida representam uma his-
tória entre você e seu cônjuge, 
mesmo numa fase em que você 
não se sinta tão jovem, bonito e 
atraente, né? Então quando isso 
é bem estruturado, o casal atin-
giu a maturidade afetiva e sexual 
de uma forma muito bonita e 
prazerosa, baseada em muito 
diálogo”, explicou.

O casal Salomé Luna e 
Milton Lucena, 67 e 74 anos, 
se conheceram na juventude 
e hoje colhem os frutos de um 
casamento feliz que completará 
45 anos de matrimônio. “Nos 
conhecemos em um acampa-
mento de jovem da igreja e já 
voltamos namorando. Foram 
oito anos construindo o nosso 
relacionamento, entre namoro 
e noivado, até concretizarmos 
a união. Quatro anos depois ti-
vemos Laura, a nossa primeira 
filha; em seguida Rebeca e al-
guns anos depois Eudo, o mais 
novo”, relembrou Salomé.

Para Salomé, o segredo de 
uma união sólida é cultivar sen-
timentos como respeito, amor, 
cuidado e companheirismo ao 
longo desses anos. “Ninguém 
é perfeito, mas sempre fomos 
muito parceiros, o que falta em 
um o outro complementa. A ju-
ventude e a beleza física passam, 
mas o que permanece são esses 
sentimentos”, afirmou.

Danielle Azevedo revela, 

baseada em sua experiência 
de consultório, que já acompa-
nhou pacientes extremamente 
preocupados com o tempo que 
conseguiam sustentar a ereção 
na terceira idade, no entanto, 
procura desmitificar a ideia de 
incapacidade sexual quando as 
limitações surgirem. 

“Muitas coisas mudarão 
durante a relação sexual para 
esses pacientes, mas nem por 
isso os casais devem deixar 
de vivenciar, obviamente que 
sempre respeitando o desejo 
de ambos. Vivenciar a sexua-
lidade vai além da penetração 
e/ou ejaculação, é o clímax da 
intimidade de um casal. Ainda 
mais se tratando de uma relação 
que atingiu a maturidade atra-
vés dos anos de convivência e 
experiências compartilhadas”, 
explanou.

Cidade Madura
A idosa Maria Alves, conhe-

cida como Nevinha, 70 anos, não 
esperava encontrar um novo 
amor depois que ficou viúva. Ela 
conheceu João Batista, 75 anos, 
no Condomínio Cidade Madura, 
localizado no Cidade Verde, em 
João Pessoa.

“Os moradores do con-
domínio são muito receptivos 
quando chega algum novato. 
Todo mundo veio me receber, 
mas ele ficou só observando. 
No outro dia se apresentou e 
disse que era solteiro, que nunca 
tinha se casado, apesar de ter 
três filhos”, disse. 

Antes da pandemia, a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Humano (Semdh) organizava 
muitos passeios, disponibi-
lizando um ônibus para os 
idosos. Por ser ministra da 
eucaristia, Nevinha sempre 
gostou de fazer uma oração 
com suas amigas pedindo 
proteção a Deus nos passeios.  
No momento da oração, João 
Batista foi o único homem que 
tirou o chapéu, deixando-a 
surpresa. “Eu fiquei admirada. 
Achei um gesto tão bonito 
e respeitoso, então, passei a 
olhá-lo de maneira diferente”, 
relembrou.

Aos poucos foram se co-

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Arquivo pessoal

nhecendo e em uma dessas 
andanças escapuliu de re-
pente “do jeito que você me 
olha, vai dar namoro”, contou 
sorridente. Ela ficou tão enca-
bulada que quando parou para 
processar o que tinha dito, 
ficou três dias sem comparti-
lhar as áreas de socialização 
do condomínio. 

 Só que o namoro come-

çou no mesmo dia em que 
os idosos foram assistir um 
filme no Teatro Pedra do 
Reino. Ela não consegue se 
lembrar o nome do filme, 
mas tinha algumas cenas de 
sexo que animou o grupo. 
“As meninas começaram a 
mexer comigo dizendo que 
a gente estava gostando do 
filme por perceberem o cli-

ma de paquera, aí nesse dia 
‘no escurinho do cinema’ 
aconteceu o primeiro beijo”. 

Desde, então, não se 
desgrudaram mais. Em ju-
nho do ano passado, Nevi-
nha e João Batista deram um 
passo maior no relaciona-
mento como qualquer casal 
apaixonado, tornaram-se 
noivos. “Eu fui muito bem 

casada com o meu primei-
ro marido, o Adélio. Se al-
guém me dissesse que eu 
encontraria um novo amor 
não acreditaria, mas a vida 
surpreende a gente, pois o 
amor não tem idade. Somos 
muito felizes, estar em sua 
companhia tem me ajudado 
a enfrentar a pandemia”, 
concluiu.

Maria Alves conheceu 
João Batista no Condomínio 
Cidade Madura, localizado 
no Cidade Verde, em JP

O casal Milton Lucena e Salomé Luna 
se conheceram na juventude e hoje 
colhem os frutos de um casamento 
feliz que completará 45 anos

“Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo 
rei. Transformai as velhas formas do 
viver”. 
       Assim - em página na Internet - 
escreveu o compositor Gilberto Gil, que 
continuou: 
       “O tempo não para e não nos deixa 
parar. Só nos resta ir com ele e curtir 
toda mudança que ele nos dá. Algumas 
no nosso interior e outras que ficam, 
literalmente, na cara”. 
         Na montagem desta coluna, à es-
querda uma foto de Gil durante o exílio 
em Londres, em 1969, e à direita uma 
de hoje em dia.

nnnnnnnnnn

        Aqui um trecho significativo de 
uma entrevista de Gilberto Gil, que 
conservo em meu arquivo:
       “O importante hoje é o dia trans-
correr para tudo e para todos ao meu 
redor e dormir um sono para mim. 
       “Hoje, eu silencio com mais quie-
tude para ouvir o barulho do mundo, 
para compreendê-lo. Talvez minha úl-
tima grande obrigação, em que ainda 

Gil e “as velhas formas do viver” 
sou tentado a comprometer o ego, é a 
produção da boa morte. Passo a vida 
tentando me livrar do mal.
       “Como eu disse numa música, ‘se 
a morte faz parte da vida / se vale 
a pena viver / então, morrer vale a 
pena’. Esse é o haikai que definiria 
meu perfil existencial hoje”.
          

nnnnnnnnnn

         As “questões” levantadas por 
Gil na travessia vida-morte (e, por 
que não, morte-vida, e, por que não, 
morte-morte ou vida-vida?) explodem 
bem nestas suas palavras de simplici-
dade filosófica:   
         “Se eu estou cada vez mais en-
volvido no processamento da minha 
morte, em viver bem para morrer 
melhor, então eu vejo a morte do meu 
filho”.
         (Lembro do filho do compositor, 
o baterista Pedrinho, procemente 
morto num acidente de automóvel, 
e do meu pai, Sebastião Ferreira de 
Macedo, que suicidou-se inexplica-
velmente, mas sem que esse suicídio 
entre no processo da minha morte 

e, por consequência da 
minha vida, como hoje 
raciocino).
          

nnnnnnnnnn

         Voltando a Gilberto Gil:
        “Claro que há muita 
dor, como há no dentis-
ta que eu fui na semana 
passada. É a mesma 
coisa, só que uma é física 
e outra é moral, e eu sou 
mais corajoso para a dor 
moral. Um corte na mão 
por uma lâmina de bar-
bear me assusta mais do 
que uma humilhação”.

nnnnnnnnnn

          As pessoas mais in-
felizes são aquelas que só 
compreendem o infinito 
e a eternidade para a frente; não acei-
tam infinito e eternidade para trás. 
          Isso traz infelicidade constante, 
quando as infelicidades devem ser 
circunstanciais para melhorar o nosso 

largo e comum aprendizado cósmico.
          Basta sentir o quanto é curto o tem-
po que adotamos e que nos dividem em 
fusos horários enquanto a Terra gira em 
torno do Sol.

Sara Gomes 
saragomesilva@gmail.com



Política
Copa do Brasil
A CBF divulgou um regulamento específico para a Copa do Brasil em 2021. O torneio 
ganhou uma mudança importante no formato de disputa e terá uma fase a menos. 
Treze e Campinense são os representantes da Paraíba na competição.  Página 16
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Desde o registro dos primeiros casos de infectados pelo novo coronavírus, Brasil já registrou mais de 60 mortes

Pelo menos 62 políticos 
morreram em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus 
no Brasil, de acordo com um le-
vantamento da CNN. Na Paraíba, 
o “número oficial” levantado pelo 
Jornal A União já chega a 17 polí-
ticos que perderam a vida devido 
às complicações causadas pela 
covid-19. Esse número pode ser 
bem maior, tanto no país quanto 
na Paraíba, já que muitos casos 
não vieram a público ou a causa 
da morte não foi revelada.

Dos 62 casos apontados 
pela CNN, 25 políticos que mor-
reram ocupavam a posição de 
prefeito. Entre eles estava Ma-
guito Vilela (PSDB), prefeito li-
cenciado de Goiânia. Ele estava 
internado desde outubro em 
estado grave e morreu devido 
às complicações da doença na 
quarta-feira (13). Morreram 

também dois vice-prefeitos: 
João Gilberto Ripposati, de Ube-
raba (MG); e José Francisco de 
Aguiar, de Jacinto Machado (SC), 
além de onze ex-prefeitos.

Entre os mortos está o ex-
governador da Paraíba Wilson 
Braga (PSD). Ele morreu em 17 
de maio de 2020, e sua esposa, a 
ex-deputada Lúcia Braga (PSD), 
também morreu em decorrên-
cia da doença nove dias antes 
do marido. O senador Arolde de 
Oliveira (PSD-RJ) também foi um 
dos mortos pela covid-19. Ele 
morreu em 21 de outubro, aos 
83 anos.

Já entre os deputados está 
Nelson Meurer, ex-deputado e 
primeiro político condenado na 
‘Operação Lava Jato’. Também 
morreram devido à doença Gil 
Vianna (PSL-RJ), Caio Nárcio 
(PSDB-MG) e Sálvio Dino, pai de 
Flávio Dino (PCdoB), governa-
dor do Maranhão, entre outros.
Em relação aos vereadores, dez 
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Ao menos 17 políticos morreram 
devido à covid-19 na Paraíba

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Posto em Lucena
A população do município de Lucena, que 
integra a Comarca de Cabedelo, será bene-
ficiada com a instalação do Posto Avançado 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (PATJ), 
que será inaugurado ainda este mês e vai 
funcionar na avenida principal da cidade. 
A data ainda está sendo agendada e terá 
a participação do presidente do TJPB, 
desembargador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, em solenidade virtual.

Obras de restauração
As obras de restauração do sistema de 
cobertura do Palácio da Justiça, em João 
Pessoa, serão retomadas a partir da se-
gunda-feira (18), com trabalhos realizados 
por nova empresa vencedora de licita-
ção promovida pela Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvolvimento do 
Estado (Suplan). Representantes da em-
presa responsável e da Suplan visitaram 
na quarta-feira (13) o prédio histórico do 
Poder Judiciário estadual.

Correição anual
O corregedor-geral de Justiça, desem-
bargador Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira, encaminhou aos magistrados do 
Poder Judiciário estadual o Ofício Circu-
lar 04/2021, informando que o próximo 
dia 25 de janeiro é o prazo final para a 
realização da Correição Geral Anual das 
Serventias Extrajudiciais referente ao ano 
de 2020. A Correição será realizada pelos 
juízes por meio de questionário eletrônico 
disponível no próprio site da Corregedoria 
Geral de Justiça.

Convênios firmados
Três convênios firmados vão viabilizar a 
instalação de Postos Avançados de Aten-
dimento (PATJs) nos municípios de Cubati, 
São Vicente do Seridó e Olivedos – termos 
da comarca de Soledade. Os documentos 
foram assinados pelo juiz diretor do Fó-
rum da Comarca de Soledade, Philippe 
Guimarães Padilha Vilar, e os gestores das 
respectivas prefeituras. O prazo previsto 
no convênio para instalação dos instru-
mentos é de 30 dias.

Liberdade a vereador
A Justiça da 1ª Vara da Comarca de Sousa 
concedeu liberdade ao vereador Fábio 
Júnior Alves de Andrade (Progressistas) – 
Fábio de Nego Chico –, de 37 anos, eleito 
pelo município de Marizópolis nas Eleições 
2020, com 194 votos. A decisão foi tomada 
nessa sexta-feira (15). O pedido de revoga-
ção da prisão em favor de Fábio foi acatado 
pelo juiz José Normando Fernandes, após 
parecer do promotor de Justiça Manoel 
Pereira de Alencar. Ele havia tomado posse 
na cadeia.

Acesso às plataformas
Os prefeitos precisam manter o combate 
à covid-19 e oferecer serviços básicos à 
população em favor de uma melhor quali-
dade de vida. E isso diz respeito aos dados 
da assistência social para acesso às plata-
formas de informação do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas), uma plata-
forma de fluxo de dados nas operações, 
armazenamento e financiamento para 
as prefeituras. Para isso, os municípios 
precisam se cadastrar para ter acesso às 
plataformas do Suas.

Recadastramento
A Secretaria de Serviços Públicos da Pre-
feitura de Patos vai abrir, a partir da pró-
xima segunda-feira (18), novo prazo para 
recadastramento e regularização de con-
cessões de túmulos, jazigos, terrenos e ga-
vetas, desocupados ou não dos cemitérios 
da cidade e do Distrito de Santa Gertrudes. 
O prazo será para os proprietários que não 
realizaram o recadastramento ocorrido 
anteriormente.

• Adelson Benjamim (PSDB), prefeito de Areial: em 4 de 
dezembro foi internado em decorrência da contaminação 
pelo novo coronavírus.
• Anderson Maia (PSB), vereador de Campina Grande: 
acometido pela doença em novembro do ano passado.
• Benilton Lucena (PV), ex-vereador de João Pessoa: foi 
diagnosticado em dezembro do ano passado.
• Bruno Farias (Cidadania), vereador de João Pessoa: testou 
positivo para a covid-19 em maio do ano passado.
• Edna Henrique (PSDB), deputada federal: apresentou 
sintomas da doença e foi internada logo após as eleições de 
2020.
• Francisco Dutra “Barão” (PL), prefeito de Brejo do Cruz: 
internado no dia 24 de novembro em João Pessoa e depois 
em São Paulo. Foi curado.
• Hervázio Bezerra (PSB), deputado estadual e secretário 
estadual de Esportes: apresentou positivo para a doença em 
dezembro.
• Inácio Falcão (PCdoB), deputado estadual e candidato 
a prefeito de Campina Grande: testou positivo para o novo 
coronavírus no início da campanha eleitoral.
• José Maranhão (MDB), senador: diagnosticado com a 
doença em novembro do ano passado; já foi curado, mas 
permanece internado e intubado em São Paulo.
• Mersinho Lucena (Republicanos), vice-prefeito de Cabedelo: 
contraiu a covid-19 no início de dezembro e se curou.
• Micheila Henrique (PSDB), candidata a prefeita de 
Monteiro: testou positivo para a covid-19 e foi internada em 
João Pessoa.

já morreram, incluindo nomes 
como Jair Marcelino (PSD), de 
Curitiba; Jaspe Bastos de Olivei-
ra, ex-presidente da Câmara dos 
Vereadores de Praia Grande (SP), 
e Salvador Philomeno Poli, de 
Itupeva (SP).

Já entre os pré-candidatos 
e candidatos às eleições muni-

cipais de 2020 que morreram 
durante ou poucos dias antes da 
corrida eleitoral, segundo a CNN, 
estão Edileusa Lóz (MDB), parai-
bana candidata a vice-prefeita de 
Boa Vista; Ricardo Nunes Batista, 
pré-candidato à prefeitura de 
Palmas, e Kadu Castro, pré-can-
didato a prefeito de Coaraci (BA).

Wilson e Lúcia Braga foram acometidos pela doença e morreram em maio do ano passado

Foto: Os Guedes

• Antônio Martins (sem partido), ex-prefeito de Imaculada: 
morreu no dia 25 de dezembro; estava internado em Patos.
• Dinaldo Wanderley (MDB), ex-deputado estadual e ex-prefeito 
de Patos: morria no dia 24 de maio de 2020, em João Pessoa.
• Eurídice Moreira da Silva (sem partido)– Dona Dida –, ex-
prefeita de Itabaiana e ex-deputada estadual: morreu em 1º de 
julho de 2020.
• Fábio Fernandes (PSDB), ex-prefeito de Mamanguape: morreu 
no dia 28 de dezembro, em João Pessoa.
• Francisca Santa Nóbrega Oliveira (sem partido), ex-prefeita 
de Vieirópolis: morreu no dia 25 de novembro; foi notificada com a 
doença no dia 5 do mesmo mês.
• Geraldo Paulino Terto (sem partido), ex-prefeito de Cacimbas: 
morreu no dia 12 de dezembro, vítima de complicações da 
covid-19, em Campina Grande.
• João Bosco dos Santos (Podemos) – Bosco Soldado –, vereador 
de Bonito de Santa Fé: morreu, vítima de covid-19 no dia 3 de 
novembro.
• João Henrique (PSDB), deputado estadual: morreu no dia 12 de 
janeiro; estava internado desde de 7 de dezembro, em São Paulo.
• José Medeiros Dantas (sem partido) – Zezinho Preá –, ex-
prefeito de Cubati: morreu acometido pela covid-19 no dia 29 de 
maio do ano passado.
• Lúcia Braga (PSD), ex-deputada federal e estadual: morria no 
dia 8 de maio, nove dias antes do marido, Wilson Braga.
• Manoel Batista Chaves Filho (PSD)– Manoel da Lenha –, 
prefeito de Ingá: morreu em 16 de julho de 2020, depois de onze 
dias internado em Campina Grande.

MORTOS PELA COvID-19 NA PARAíBA

CASOS DE POLíTICOS PARAIBANOS INFECTADOS PELO NOvO CORONAvíRuS

Zenóbio Toscano estava no mandato 
de prefeito de Guarabira

Deputado estadual Raniery Paulino 
foi infectado duas vezes

Deputado estadual João Henrique 
morreu no último dia 12

Senador José Maranhão permanece 
internado em São Paulo

• Nivaldo Manoel (Progressistas), ex-deputado estadual e ex-
vereador de João Pessoa: morreu no dia 16 de julho, na capital 
paraibana.
• Orlando Inácio dos Santos (sem partido) – Calango –, ex-
vereador de Santa Rita: morreu no dia 1º de maio do ano passado.
• Pinto do Acordeon (PSDB), ex-vereador de João Pessoa: 
morreu no dia 21 de julho do ano passado e teve confirmada a 
contaminação pela covid-19 depois de sua morte.
• Terluiz Baracuhy Cruz (sem partido) – Seu Bebé –, ex-prefeito 
de Tacima: morreu no dia 6 de julho devido a complicações 
decorrentes da covid-19.
• Wilson Braga (PSD), ex-governador da Paraíba: morreu no dia 
17 de maio de 2020, em João Pessoa, depois de 16 dias internado.
• Zenóbio Toscano (PSDB), prefeito de Guarabira e ex-deputado 
estadual: morreu no dia 14 de junho do ano passado pela 
covid-19.

• Nael Rosa (MDB), prefeito de Malta: anunciava em 9 de 
dezembro que havia testado positivo para o novo coronavírus.
• Ney Suassuna (Republicanos), senador: outro paraibano 
acometido pela covid-19 no ano passado, ficou em tratamento 
domiciliar.
• Pimentel Filho (PSD), vereador de Campina Grande: em 
novembro do foi diagnosticado com a doença e transferido 
para um hospital de João Pessoa.
• Raniery Paulino (MDB), deputado estadual: por duas vezes 
foi infectado com a doença; na reinfecção, teve os pulmões 
atingidos.
• Rodrigo Ramos (PSD), vereador de Camina Grande: 
também diagnosticado em novembro do ano passado.
• Tovar Correia Lima (PSDB), deputado estadual: foi 
diagnosticado com covid-19 em outubro de 2020.
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Pacientes com covid do AM são 
transferidos para estados e DF
Amazonas vive hoje crise sanitária ainda pior do que a que foi registrada no auge da pandemia, com falta de oxigênio

O Ministério da Saúde 
informou ontem que pacien-
tes com a covid-19 internados 
em Manaus começaram a ser 
transferidos para hospitais de 
oito capitais. O Amazonas vive 
uma crise sanitária ainda pior 
do que a que foi registrada no 
auge da pandemia da covid-19 
em 2020. O número diário de 
novas internações é o mais alto 
já registrado, tendo duplicado 
nas últimas duas semanas. Ma-
naus concentra a maior parte 
das hospitalizações no estado e 
enfrenta falta de oxigênio para 
atender a todos os pacientes.

“As transferências ocor-
rerão por via aérea e já estão 
garantidos - de imediato - 149 
leitos: 40 em São Luís-MA; 30 
em Teresina-PI; 15 em João 
Pessoa-PB; 10 em Natal-RN; 
20 em Goiânia-GO; 4 em For-
taleza-CE; 10 em Recife-PE; e 
20 no Distrito Federal”, afirma 
a Saúde.

Os voos partem a partir 
desta sexta-feira, ainda con-
forme nota do ministério. A 
estimativa do governo do Ama-
zonas é de que até 700 pacien-
tes podem ser transferidos nos 
próximos dias.

O ministério afirma que 
a Empresa Brasileira de Ser-
viços Hospitalares (Ebserh), 
responsável pela gestão de 

Foto: Divulgação-FAB

Combate ao coronavírus

Governo reabre crédito extraordinário 
de R$ 1,6 bi para aquisição de vacinas

O presidente Jair Bolso-
naro editou decreto ontem 
que reabre crédito extraordi-
nário no valor de R$ 1,68 bi-
lhão para custear o ingresso 
do Brasil no Instrumento de 
Acesso Global de Vacinas Co-
vid-19 (Covax Facility), inicia-
tiva conjunta da Organização 
Mundial de Saúde para aqui-
sição de imunizantes. 

Inicialmente, o crédito 
total de R$ 2,5 bilhões foi 
aberto por meio da Medida 
Provisória (MP) 1.004, mas 
como o governo não chegou 

a executar todo o recurso 
até o fim do exercício orça-
mentário do ano passado, 
foi preciso autorizar esse 
crédito extra.  

“A reabertura do crédito 
extraordinário é necessária 
em face da exiguidade de 
tempo no exercício anterior, 
tendo em vista que a edição 
da MP de abertura de crédi-
to, no valor de R$ 2,5 bilhões, 
ocorreu próximo ao final do 
último ano. Vale ressaltar 
que o atual decreto possui 
previsão constitucional, sen-
do exceção à regra do teto de 
gastos”, informou a Secreta-

ria Geral da Presidência. 
Segundo a pasta, a exe-

cução desse saldo remanes-
cente de R$ 1,6 bilhões de-
penderá da disponibilização 
de doses pelo consórcio da 
OMS e da opção de compra 
pelo governo brasileiro.

Em setembro de 2020, o 
Governo Federal anunciou a 
adesão ao Covax Facility, com 
o objetivo de adquirir imuni-
zantes para cerca de 10% da 
população, que é a cobertura 
mínima oferecida pelo pro-
grama. Neste domingo (27), 
uma reunião da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa) vai bater o marte-
lo sobre os pedidos de uso 
emergencial de vacinas por 
parte do Instituto Butantan, 
responsável pela dose da far-
macêutica chinesa Sinovac, e 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), em parceira com o 
consórcio AstraZeneca/Un-
versidade de Oxford. Se fo-
rem aceitos, a campanha de 
vacinação deverá começar 
ainda este mês, segundo in-
formou o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazeullo, mas ape-
nas para grupos prioritários, 
como profissionais de saúde 
e idosos.

hospitais universitários fe-
derais espalhados pelo país, 
também disponibilizou leitos 
aos pacientes.

“O transporte será feito 
em parceria com o Ministé-
rio da Defesa por duas aero-
naves da Força Aérea Brasi-
leira com capacidade de 25 
pacientes deitados em macas 
dentro de voos”, afirma a Saú-
de. Também é avaliado reali-
zar o transporte em aerona-
ves civis. “O deslocamento 
será realizado com a presen-

ça de profissionais médicos, 
enfermeiros e técnicos de 
enfermagem para prestar 
atendimento aos pacientes”, 
completa a pasta.

O ministério afirma que 
o Governo Federal enviou 
nesta semana 5 mil metros 
cúbicos de oxigênio ao esta-
do. A demanda diária é de 70 
mil metros cúbicos, segundo 
o governo local. “Tanto pe-
quenas quanto médias em-
presas que envasam o gás 
pelo país informaram que 

incrementarão suas produ-
ções para suprir a demanda”, 
afirma a Saúde.

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, deixou Ma-
naus na quarta-feira (13), em 
meio à crise pela covid-19. 
Na cidade que vive novo co-
lapso, o general apresentou 
como solução o “tratamento 
precoce”, que, no vocabulário 
do Governo Federal, significa 
o uso de medicamentos sem 
eficácia comprovada, como a 
cloroquina e a ivermectina.

Agência Brasil

Agência Estado

Há determinadas passagens na literatura que sem-
pre nos põe a pensar. Quando a pandemia do covid-19 
se alastrou no Brasil e no mundo, lembrei-me de um 
livro muito louco do Ignácio Loyola de Brandão: “Não 
verás país nenhum” (1981). Um romance que li quan-
do ainda jovem adulto, mais para adolescente ainda. 
Era como se tivesse que mergulhar propositadamente 
em um pesadelo. O Brasil nos primórdios da década 
de 1980, havia muita efervescência política e poucos 
horizontes econômicos, sobretudo alvissareiros.

Na atualidade, quatro décadas depois e a situação 
é de total cegueira política e de inferno econômico, de 
crise sanitária aguda e de total falta de perspectiva 
futura. Muito se fala do “novo normal”. Não obstante, 
parece-me mais o coroamento de um reino repleto 
de impossibilidades. Se ao menos fossemos conduzi-
do pela mão de Alice, menos mal. No entanto, somos 
conduzidos muito mais por ideologias provadamente 
fracassadas, do que por utopias que nos façam andar 
como na visão de Eduardo Galeano, nosso irmão e es-
critor uruguaio.

Neste turbilhão de agora, pelo qual todos nós pas-
samos, estamos sofrendo bastante: são perturbadoras 
as insanidades e a falta de empatia de Bolsonaro e de 
seus filhos, como também as esquizofrenias de seus 
ministros, principalmente as de Paulo Guedes. Por 
conseguinte, recordei de uma passagem do livro “Na-
ção Crioula” (2010), do escritor e também irmão ango-
lano José Eduardo Agualusa. Trata-se de uma história 
contada de um amor secreto sobre a misteriosa ligação 
entre o aventureiro português Carlos Fradique Men-
des – cuja correspondência Eça de Queiroz recolheu 
– e Ana Olímpia Vaz de Caminha, que, tendo nascido 
escrava, foi uma das pessoas mais ricas e poderosas de 
Angola. Acrescenta Agualusa, ter se passado tal histó-
ria, nos finais do século XIX, em Luanda, Lisboa, Paris e 
Rio de Janeiro, misturam-se personalidades históricas 
do movimento abolicionista, escravos e escravocratas, 
lutadores de capoeira, pistoleiros a soldos, demiurgos, 
numa luta mortal por um mundo novo. Na verdade, o 
“novo normal” daquela época.

O protagonista Fradique Mendes, em carta a Eça 
de Queiroz, conta que no ano de 1877, após comprar 
o Engenho Cajaíba, em São Francisco do Conde, no re-
côncavo baiano, resolveu conceder carta de alforria a 
todos os cativos daquela propriedade por ele adquiri-
da. Na ocasião houve uma grande festa comemorativa 
com a presença de várias autoridades importantes da 
região, e os trabalhadores optaram, na sua maioria, 
por permanecer no mesmo serviço. Pela razão do novo 
proprietário do engenho oferecer a todos os alforria-
dos o mesmo que nas províncias do Sul se pagava aos 
colonos europeus, e ainda se responsabilizando pela 
saúde de todos e a educação dos filhos.

Em continuação, narra Fradique Mendes que um 
dos poucos homens que não quis ficar foi Cornélio, um 
velho hausa (do tronco negro Yorubá) que esteve pre-
sente e também no combate na Revolta Malê de 1835, 
no recôncavo e em Salvador. O velho escravo, com o 
antigo orgulho da raça, lhe falou que pretendia regres-
sar a África, e visitar a Meca, e depois morrer. Disse 
Cornélio: “A vida de um escravo é uma casa com muitas 
janelas e nenhuma porta. A vida de um homem livre é 
uma casa com muitas portas e nenhuma janela”. Ainda 
tentaram dissuadi-lo a desistir de seu propósito, mas 
ele mostrou-se inflexível: “Na terra dos hausas já nin-
guém se lembra de si”. Disse-lhe uma amiga. O velho 
encolheu os ombros: “Não vou a procura dos outros”, 
respondeu: “Vou a procura de mim”.

O Brasil é um país misturado, a miscigenação de 
etnias principalmente no nosso Nordeste é uma ver-
dade inconteste. Em nome do sangue dos Malês que 
com certeza corre em nossas veias, tenhamos a dig-
nidade do escravo Cornélio: no “novo normal” ou nos 
pós pandemia, que com certeza culminará com o fim 
do governo Bolsonaro (nossa carta de alforria é a saída 
de Bolsonaro do poder), não vamos cair na lábia dos 
novos colonizadores. 

Não vamos à procura de receituários de outrem, 
mas sim da procura de nós mesmo e do que possamos 
construir de futuro e para o futuro das novas gerações 
de brasileiros e brasileiras. Esse tempo logo chegará.

Alforria esperada: 
fim do bolsonarismo

Agência Brasil

O número de mortes 
em consequência de um tre-
mor de terra na Ilha de Ce-
lebes, na Indonésia, que cau-
sou o desabamento de um 
hospital, chega a pelo menos 
34, informaram as autorida-
des. As buscas prosseguem 
nos escombros do hospital e 
de outros edifícios.

“Segundo as informa-
ções mais recentes, há 26 
mortos, todos na cidade de 
Mamuju”, a capital da pro-
víncia abalada pelo sismo, 
disse à AFP o responsável 
pela agência local de gestão 
de catástrofes, Ali Rahman. 
Além desses, mais oito pes-

soas morreram em Majene, 
uma localidade próxima.

Um balanço inicial in-
dicava três mortos e 24 fe-
ridos na cidade de 110 mil 
habitantes, onde desabou 
o hospital, deixando doen-
tes e profissionais de saúde 
presos nos escombros.

“O hospital está des-
truído. Ruiu. Há doentes e 
pessoal do hospital presos 
nos escombros e estamos 
retirando”, disse o represen-
tante dos serviços de socor-
ros na cidade de Mamuju.

Entre dez e 20 pesso-
as podem estar presas nos 
escombros e há centenas 
de feridos, de acordo com 
as autoridades locais.

Terremoto em ilha da
Indonésia mata 34

Agência Estado

O governo do primeiro-
-ministro Mark Rutte renun-
ciou ontem, após erros de 
autoridades fiscais que leva-
ram milhares de famílias à 
ruína financeira na Holanda. 
Um inquérito parlamentar 
descobriu no mês passado 
que funcionários do serviço 
de impostos acusaram erro-
neamente famílias de fraude 
em subsídios para creches, 
causando uma “injustiça sem 
precedentes”.

“Erros foram cometi-
dos em todos os níveis que 
geraram grande injustiça 
para milhares de famílias. 
Pessoas inocentes foram 
criminalizadas e suas vidas 

destruídas”, disse Rutte em 
entrevista coletiva.

Cerca de 10 mil famílias 
foram obrigadas a reembol-
sar dezenas de milhares de 
euros, em alguns casos le-
vando ao desemprego, falên-
cias e divórcios. Muitas das 
famílias foram visadas com 
base em sua origem étnica 
ou dupla nacionalidade, dis-
se a administração fiscal no 
ano passado.

Orlando Kadir, um ad-
vogado que representa cerca 
de 600 famílias em um pro-
cesso contra políticos, disse 
que as pessoas foram visadas 
“como resultado de perfis 
étnicos por burocratas que 
escolheram seus nomes de 
aparência estrangeira”.

Escândalo derruba o
governo da Holanda

Com o colapso no sistema de saúde de Manaus, a transferência de pacientes começou a ser realizada ontem

Alberto Madeira
Acilino 

criticadamidias@gmail.comamadeiraneto@gmail.com
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Gerente de futebol, Josimar Barbosa, confirma a apresentação dos jogadores para o dia 24, no Presidente Vargas

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Treze deve fechar o elenco
até a próxima segunda-feira

Auckland desiste do
Mundial de Clubes

O Auckland City, da Nova Ze-
lândia, avisou à Fifa ontem 
que não vai participar da 
próxima edição do Mundial de 
Clubes, em fevereiro, no Catar. 
O time vencedor da Copa dos 
Campeões da Oceania seria o 
representante do continente 
no torneio, porém preferiu se 
retirar como medida de pre-
venção à pandemia do novo 
coronavírus. A competição terá 
agora seis equipes em vez de 
sete. Segundo comunicado da 
Fifa, a entidade  ainda  tentou 
um acordo, mas as aurorida-
des da Nova Zelândia não 
aceitaram de forma alguma.

Zidane nega crise
no Real Madrid

O Real Madrid não começou 
bem o ano de 2021 e logo 
de cara foi eliminado nas 
semifinais da Supercopa da 
Espanha, além de ver o ri-
val Atlético de Madrid abrir 
vantagem na liderança do 
Campeonato Espanhol. Após 
a derrota por 2 a 1 para o 
Athletic Bilbao, o treinador 
francês Zinedine Zidane re-
bateu os rumores envolvendo 
uma possível crise dentro do 
clube. "Não é um fracasso. 
Fracasso é não tentar, não 
dar tudo em campo A vida 
é assim, não se pode ganhar 
sempre", disse o técnico.

Olimpíadas ainda
sem confirmação

Uma das maiores autorida-
des políticas do Japão admi-
tiu ontem, que há um clima 
de incerteza no país com 
relação aos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, adiados em 
um ano por conta da pan-
demia do novo coronavírus. 
Ministro da Reforma Admi-
nistrativa e pessoa-chave 
no governo, Taro Kono não 
excluiu a eventualidade de 
a Olimpíada ser cancelada, 
já que Tóquio e outros 10 
departamentos japoneses 
decretaram estado de emer-
gência até 7 de fevereiro 
para interromper a propa-
gação da covid-19.

Pituca vai defender
o Kashima Antlers

O volante Diego Pituca está 
de saída do Santos. Ontem, 
o presidente Andrés Rueda 
confirmou que o clube acei-
tou a proposta do Kashima 
Antlers pelo meio-campista. 
Ele vai se transferir ao fute-
bol japonês após a disputa da 
final da Copa Libertadores, 
no próximo dia 30, diante 
do Palmeiras, no estádio do 
Maracanã, no Rio de Janeiro. 
“Vale ressaltar que o valor 
que eles estão pagando é por 
50% do Pituca. Não gosta-
ríamos que ele deixasse o 
clube, mas vocês sabem como 
é. O jogador tem o direito de 
crescer financeiramente”, dis-
se o dirigente.

Curtas
Foto: Instagram/Treze

O diretor de futebol do Treze, Josimar Barbosa, confirma a política do “bom e barato” para as competições desta temporada e aguarda o Jurídico

O Treze pretende finali-
zar o processo de contratação 
do novo elenco até a próxima 
segunda-feira. A informação 
é do gerente de futebol, Josi-
mar Barbosa. Segundo ele, a 
partir daí, começará a se tra-
çar a logística para a chegada 
dos atletas com a apresenta-
ção oficial do elenco no dia 
24 deste mês. Os treinos já 
vão começar no dia seguinte, 
25 de janeiro.

“Quando eu resolvi acei-
tar o convite para voltar ao 
clube, já tinham contratados 
5 ou 6 jogadores e o setor 
defensivo já estava pratica-
mente pronto. A partir daí, 
comecei a trabalhar para 
conseguir atletas para o 
meio campo e para o ataque. 
A nossa pretensão é traba-
lhar com um grupo de 22 ou 
23 jogadores inicialmente, e 
deixar uns 4 ou 5 atletas para 
completar o grupo, após o 
início dos trabalhos. O ideal 
com muitas competições é 
trabalhar com um grupo de 
26 ou 27 atletas, por causa 
de suspensões e contusões”, 
disse Joba.

O dirigente confirmou 
que a política do bom e ba-
rato está em vigor por causa 
do delicado momento finan-
ceiro que atravessa o clube e 
não está fácil contratar. 

“Olha, a situação é bem 
pior do que quando eu assu-
mi antes. Na época, tínhamos 
a base para completar o elen-
co, hoje não temos. Outro as-

pecto ruim é o bloqueio das 
cotas de participação do clu-
be em 100 por cento. As no-
tícias se espalham rápido e 
os atletas ficam receosos de 
assinar contrato com o Tre-
ze e não receber por causa 
disto. Eu não entendo muito 
da parte jurídica, mas nunca 
vi uma justiça bloquear mais 
do que 30 por cento das re-
ceitas de um clube e no caso 
do Galo, foi toda a receita, 
não entendi. Teoricamente 
teríamos uma arrecadação 
na casa de 3 milhões de reais, 
o que seria suficiente para 

ter um grande e qualificado 
elenco neste ano. Quando 
perguntam se é possível fa-
zer um time bom e barato, 
digo que sim, porque já fiz 
no próprio Treze, nos anos 
de 2013 e 2015. Mas a situa-
ção agora é bem pior. Porém, 
quando resolvi topar o desa-
fio já sabia do tamanho e es-
tamos aqui esperando que o 
Jurídico consiga desbloquear 
parte dos recursos”, acres-
centou.

Nos próximos dias serão 
divulgadas mais contrata-
ções. À medida que os atletas 

vão assinando e devolvendo 
os contratos, os nomes são 
divulgados no site oficial 
do clube, como forma de se 
evitar especulações. Joba fez 
questão de elogiar a partici-
pação da torcida do Treze, 
que o surpreendeu.

“Os torcedores do Treze 
deram uma demonstração de 
amor ao clube e de como esta 
torcida é grande. Não é brin-
cadeira um time do interior 
do Brasil conseguir superar, 
no último mês do ano pas-
sado, a arrecadação na Ti-
memania dos maiores times 

do país, como Flamengo e 
Corinthians por exemplo. Foi 
um feito maravilhoso que co-
locou o Galo no primeiro gru-
po da Timemania, com uma 
cota de recursos muito alta, 
mas pena que toda esta ver-
ba também está bloqueada. 
Agora, é esperar que o clube 
tenha êxito junto à Justiça do 
Trabalho para que possa di-
minuir as dívidas e ao mes-
mo tempo ter recursos para 
honrar os compromissos”, 
concluiu o dirigente, que é 
considerado um pé quente 
pelos trezeanos.

Futebol de cinco

Paraibanos voltam a ser convocados para
treinos visando Paralimpíadas de Tóquio

A Seleção Brasileira 
de Futebol de 5, que tem 
como treinador o parai-
bano Fábio Vasconcelos, 
após quase um ano sem se 
reunir para treinamentos, 
por conta da paralisação 
dos esportes e parades-
portos diante da pande-
mia, irá voltar a treinar no 
mês de fevereiro no Centro 
de Treinamento Paralím-
pico Brasileiro na cidade 
de São Paulo-SP focando 
na preparação para as Pa-
ralimpíadas de Tóquio no 
Japão. Na convocação da 
equipe realizada no último 
dia 14, dos quinze paratle-
tas chamados quatro são 
paraibanos. 

Além do técnico Fábio 
Vasconcelos que é natural 
de Campina Grande, o time 
ainda conta na equipe 
técnica com mais quatro 
profissionais da Paraíba e 
da Rainha da Borborema, 
são eles: Josinaldo Costa 
Sousa (auxiliar técnico e 
preparador de goleiros), 
Halekson Barbosa (fisio-
terapeuta), Edson Júnior 
(preparadores físico e cha-
mador) e Alexandre Sérgio 

(fisiologista). Da comissão 
que é formada por seis 
profissionais, apenas a 
nutricionista Vivian Ma-
ria, natural de Valinhos-SP,  
não é paraibana.

Entre os atletas con-
vocados, a Paraíba conta 
com dois goleiros, Luan 

Lacerda e Matheus Bu-
mussa que prometem uma 
boa briga pela titularidade 
da posição. Além deles, a 
equipe brasileira também 
terá o ala Lucas Caetano 
e o zagueiro fixo, Damião 
Róbson que aos 47 anos 
de idade é o jogador mais 

velho da equipe, mas se-
gue jogando em alto nível 
e, por isso, mais uma vez 
está presente em uma con-
vocação da seleção tendo a 
oportunidade de disputar 
a sua 4ª Paralimpíada.

Sobre essa nova con-
vocação da seleção de-

pois de um longo tempo 
de pausa, o experiente 
Damião afirmou que está 
ansioso para retornar aos 
treinamentos com a sele-
ção e que acredita que a 
equipe conseguirá recupe-
rar o tempo perdido rapi-
damente para ficar pronta 
em tempo para a disputa 
dos Jogos de Tóquio. De-
cano da equipe e campeão 
nas três Paralimpíadas 
que disputou, ele se disse 
feliz por novamente ser 
lembrado pela comissão 
técnica e que aguarda com 
ansiedade esse retorno 
das atividades. 

“É um sentimento de 
alegria voltar a ser convo-
cado, especialmente de-
pois dessa pandemia que 
tornou esse ano muito difí-
cil para todos. Diante disso, 
ser lembrado na primeira 
convocação de 2021 rumo 
a Tóquio é muito bom. Mi-
nha expectativa é a melhor 
possível, estou muito an-
sioso para a chegada desse 
momento de poder voltar a 
estar junto dos companhei-
ros da seleção visando essa 
medalha de ouro em Tó-
quio que pode ser a quarta 
na minha carreira”, afirmou 
Damião.

O técnico Fábio Vasconcelos e o zagueiro Damião, ambos paraibanos da Seleção Brasileira de Futebol de 5

Fotos: CBDV/Divulgação
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Fluminense tenta reabilitação contra o Sport, no Maracanã; enquanto o Vasco recebe o Coritiba, em São Januário

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Brasileirão abre a 30a rodada
com dois jogos no Rio de Janeiro

O Campeonato Brasilei-
ro da Série A prossegue nes-
te sábado com a realização 
de dois jogos, válidos pela 
trigésima rodada da compe-
tição. No Maracanã, Flumi-
nense x Sport, às 19 horas, 
no Rio de Janeiro. Também 
no Rio, jogam Vasco x Coriti-
ba, em São Januário, a partir 
das 21 horas.

Na primeira partida da 
noite, o Fluminense, que está 
na sétima posição, com 43 
pontos, tenta se recuperar 
do vexame da última rodada, 
quando perdeu para o Co-
rinthians de 5 a 0, em jogo 
disputado em São Paulo. Já 
o Sport vem de uma derrota 
polêmica contra o Palmeiras, 
por 1 a 0, na Ilha do Retiro 
em Recife, com a diretoria do 
Leão reclamando de muitos 
erros do VAR. Com este re-
sultado, o Rubro-negro está 
na décima quarta posicão 
com 32 pontos e ainda corre 
risco de rebaixamento.

No outro jogo da noite, 
o Vasco quer mostrar que a 
boa fase sob o comando de 
Vanderlei Luxemburgo está 
apenas começando. Depois 
de empatar fora de casa con-
tra o Atlético-GO, o Gigante 
da Colina goleou o Botafogo 
por 3 a 0. O clube saiu da zona 
de rebaixamento e agora é o 
décimo quinto colocado, com 
32 pontos. O Coritiba já está 
virtualmente rebaixado. O 
Coxa é o lanterna do campeo-
nato, com apenas 22 pontos, 
mas conseguiu um empate 
na última rodada, no clássico 
contra o Athletico. 

Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Jogos dE hoJE 
n série A
19h
Fluminense x  Sport
21h
Vasco x Coritiba
n série B
16h30
CSA x   Avaí
19h
Juventude x  Cruzeiro
21h
Oeste x  Confiança
n série C
17h
Ypiranga-RS x  Pay-
sandu
Remo x  Londrina
n série d
18h
Floresta x  Novorizon-
tino
Amanhã
Série A
16h
Santos x  Botafogo
Athletico-PR x  São 
Paulo
18h15
Atlético-MG x  Atlético-
GO
20h30
Internacional x  Forta-
leza
Ceará x  Bragantino
Série B
16h
Ponte Preta x  Náutico
Vitória x  Chapecoense
Série C
18h
Santa Cruz x  Brusque
Ituano x  Vila Nova
Série D
16h
Mirassol  x  Altos
Série A
Segunda-feira
20h
Goiás x  Flamengo

CRitéRios dE ClAssiFiCAção

n Com sete classificados para a libertadores
- 7 clubes classificados para Conmebol Libertadores
- 1 clube campeão da Copa do Nordeste 2020
- 1 clube campeão da Copa Verde 2020
- 1 clube campeão da Série B 2020
- 2 clubes disputantes do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, cuja chamada respeitará a ordem de classificação
n Com oito classificados para a libertadores
- 8 clubes classificados para Conmebol Libertadores
- 1 clube campeão da Copa do Nordeste 2020
- 1 clube campeão da Copa Verde 2020
- 1 clube campeão da Série B 2020
- 1 clube disputante do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, cuja chamada respeitará a ordem de classificação
n Com nove classificados para a libertadores
- 9 clubes classificados para Conmebol Libertadores
- 1 clube campeão da Copa do Nordeste 2020
- 1 clube campeão da Copa Verde 2020
- 1 clube campeão da Série B 2020

Esses e outros detalhes sobre o formato de disputa da Copa do Brasil para 2021 podem ser conferidos no Regulamento Específico da 
Competição, que está disponível, assim como o Regulamento Geral de Competições de 2021, no site www.cbf.com.br.

Copa do Brasil

CBF divulga mudanças na competição
A CBF divulgou o Re-

gulamento Específico da 
Competição (REC) da Copa 
do Brasil para 2021. Nesta 
nova edição, o torneio mais 
democrático do país ganhou 
uma mudança importante 
no formato de disputa e terá 
uma fase a menos. Com isso, 
o grupo de clubes da Liber-

tadores e campeões da Série 
B, Copa do Nordeste e Copa 
Verde, que entrava a partir 
das oitavas de final, agora 
ingressará na Terceira Fase 
da Copa do Brasil, juntan-
do-se a outras 20 equipes 
no torneio. Treze, campeão 
paraibano, e Campinense, 
vice-campeão, serão os re-
presentantes da Paraíba no 
Torneio.

A primeira fase terá 80 
clubes distribuídos em 40 
confrontos. Na segunda serão 
40 clubes distribuídos em 20 
confrontos e na terceira fase 
vem a novidade com a entra-
da dos 12 clubes que, antes, só 
entravam nas oitavas de final. 
Eles se juntam a mais 20 clu-
bes em 16 confrontos. Depois 
vem as oitavas, quartas, semi-
finais e finais da competição.

Critérios de classificação
Para que possa en-

trar na terceira fase da 
Copa do Brasil, o grupo 
de equipes previamen-
te classificadas teve que 
aumentar de 11 para 12 
times, seguindo os cri-
térios de classificação: 
clubes participantes da 
Conmebol Libertadores, 
campeão da Série B, cam-

peão da Copa do Nordes-
te e campeão da Copa 
Verde. Para preencher 
as 12 vagas será também 
critério de acesso no 
Campeonato Brasileiro 
da Série A.

Por conta dessa alte-
ração, também, o número 
de equipes participantes 
da Copa do Brasil subiu 
de 91 para 92.

CBF

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Depois de golear o Botafogo por 
3 a 0, o Vasco busca, hoje, se 
afastar ainda mais da zona de 
rebaixamento diante do Coritiba



Cristina Indio do Brasil
Da Agência Brasil 

O Boletim de Comércio Ex-
terior (Icomex) divulgado, on-
tem, pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getúlio 
Vargas (FVG/Ibre) aponta que o 
único resultado positivo em 2020 
no setor foi o superávit comer-
cial. A análise foi feita diante do 
cenário de superávit da balança 
comercial de US$ 50,9 bilhões, 
dos investimentos estrangeiros 
no país de janeiro a novembro de 
US$ 33 bilhões e da previsão de 
recuo no Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos no país) de 4,7%. 
Mesmo positivo, o superávit co-
mercial contribuiu para a queda 
do déficit em conta-corrente em 
um momento de retração da en-
trada de capital no país.

De acordo com o Icomex, a 
China contribuiu com US$ 33,6 
bilhões no superávit, enquanto 
entre os principais parceiros a 
contribuição dos Estados Uni-
dos foi negativa. O saldo com a 
União Europeia foi positivo em 
US$ 1,5 bilhão, no entanto, o valor 

é abaixo dos países da América do 
Sul, inclusive Argentina, de US$ 6 
bilhões, e do restante da Ásia.

Na edição de dezembro, o 
boletim do Icomex estimava um 
superávit de US$ 55 bilhões. A 
diferença entre a previsão e o 
fechamento, segundo o Ibre, foi 
provocada por uma importação 
de US$ 4,8 bilhões de plataformas 
de petróleo, que provocou um 
déficit na balança comercial de 
dezembro de US$ 41,6 milhões. 
“Sem as plataformas, o superávit 
em dezembro seria de US$ 4,7 bi-
lhões e a nossa estimativa para o 
ano estaria correta”, diz o boletim.

A análise destaca também 
que mesmo excluindo as plata-
formas, as importações aumen-
taram na comparação interanual, 
o que também ocorreu no mês 
de novembro. “Esse resultado 
sinaliza um movimento de om-
pras positivo e, logo, de alguma 
melhora no nível de atividade”.

Commodities
O desempenho das com-

modities, na avaliação do Ibre, 
explica os 66% do valor expor-
tado em 2020, o que representa 

o maior percentual da série his-
tórica iniciada em 1998, quando 
foi de 40%. O valor das expor-
tações de commodities cresce-
ram 0,5% de 2019 para 2020 e 
das não commodities recuaram 
18,5%. Em volume, as commo-
dities cresceram 7,4% e as não 
commodities recuaram 13,5%.

Com o aumento de volume 
de 7,4%, o setor agropecuário foi 
líder nas exportações brasileiras 
em 2020, explicada pelo aumen-
to do volume das exportações 
para a China (17%). A participa-
ção do país saiu de 28,1% para 
32,3% de 2019 para 2020. Os 
demais países da Ásia também 
registraram contribuição posi-
tiva de 11,1%, e explicam 14,9% 
das exportações brasileiras. 

Ainda na comparação 
anual, todos os outros princi-
pais parceiros recuaram nas ex-
portações. No mês de dezembro 
repetiu-se o comportamento do 
mês de novembro, quando foi 
registrado aumento das vendas 
para a Argentina, demais países 
da América do Sul e outros paí-
ses da Ásia.

De 2019 para 2020, o vo-

lume importado teve queda em 
todos os setores e a indústria 
extrativa registrou a maior que-
da, de 16,1%. Em dezembro, a 
indústria de transformação foi 
destaque com variação positiva 
de 12,7% nas vendas externas e 
aumento de 66,8% nas compras. 
“Aqui, no entanto, é preciso des-
contar o efeito das plataformas 
[de petróleo]. Sem as compras 
de plataformas, a variação foi de 
21,2%”, diz o boletim.

A queda nas importações 
puxada pela recessão do nível de 
atividade influenciou o superávit 
da balança comercial, como tam-
bém o aumento nas exportações 
de commodities direcionadas 
para a China, que reduziu a que-
da nas vendas externas em um 
ano de forte retração na deman-
da mundial, diz ainda o Icomex.

Previsões para 2021
O boletim indica que as in-

certezas relacionadas à pande-
mia ainda não desapareceram 
dos cenários mundial e do Brasil, 
mas alguns pontos sugerem con-
dições positivas para as exporta-
ções brasileiras. 
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Ministro da Saúde condicionou o começo da vacinação no Brasil na próxima quarta-feira à chegada do imunizante indiano

Itamaraty confirma que Índia 
atrasará entrega de vacinas

INSS

Prazo para recorrer de auxílio-doença 
negado no ano passado termina hoje
Wellton Máximo 
Da Agência Brasil

O segurado do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) que teve o auxílio-
doença negado em 2020 
pode agendar uma nova pe-
rícia médica até hoje (16). O 
pedido deve ser feito pelo 
aplicativo Meu INSS ou pelo 
telefone 135.

Pode recorrer da de-
cisão quem pediu o adian-
tamento do auxílio e teve 
o benefício negado e quem 
requereu o auxílio-doença 

a partir de 1º de fevereiro 
de 2020, mas não conseguiu 
passar pela perícia médica.

Desde setembro, as 
perícias voltaram a ser pre-
senciais nas 491 agências do 
INSS em todo o país, após 
meses de atendimento vir-
tual por causa da pandemia 
da covid-19. Apenas os mé-
dicos peritos pertencentes a 
grupos de risco – como pes-
soas com mais de 60 anos, 
grávidas, lactantes e pessoas 
com doenças graves – con-
tinuam trabalhando remo-
tamente.

Ao ir para a perícia, o 
segurado deverá levar todos 
os documentos que compro-
vem o motivo do afastamen-
to do trabalho, como laudos, 
exames, atestados e receitas 
médicas. O auxílio-doença 
é pago a empregados que 
não podem ir ao trabalho 
por mais de 15 dias em de-
corrência de enfermidade 
ou de acidente.

Para evitar a aglome-
ração de pessoas nas agên-
cias, o INSS antecipou, entre 
março e novembro, parte do 
auxílio doença. O segurado 

recebeu um adiantamento 
de até R$ 1.045 – valor do 
salário mínimo no ano pas-
sado – sem a necessidade de 
perícia. Após a confirmação 
do benefício pelo médico pe-
rito, a quantia recebida ante-
cipadamente seria desconta-
da dos futuros pagamentos.

De acordo com o INSS, 
a diferença entre o salário 
mínimo e o valor do auxílio 
doença, caso este seja supe-
rior ao mínimo, foi paga em 
dezembro. Eventuais ajustes 
estão sendo feitos neste iní-
cio de 2021.

Alex Rodrigues
Da Agência Brasil 

O cronograma de entre-
ga dos dois milhões de doses 
da vacina da AstraZeneca/
Oxford contra a covid-19 que 
o Ministério da Saúde afirma 
ter adquirido do laboratório 
indiano Serum Institute so-
frerá atraso. A informação 
foi confirmada ontem pelo 
Ministério das Relações Ex-
teriores (Itamaraty).

Segundo a pasta, o mi-
nistro Ernesto Araújo telefo-
nou para o chanceler indiano 
Subrahmanyam Jaishankar 
anteontem (14), dia em que 
o site Hindustan Times pu-
blicou uma notícia informan-
do que, segundo fontes do 
governo indiano não iden-
tificadas na matéria, ainda 
não há previsão de quando 
a Índia autorizará o forne-
cimento dos imunizantes a 
outros países, incluindo o 
Brasil.

De acordo com o Itama-
raty, Jaishankar manifestou 
a intenção de atender ao 
pedido brasileiro “nos pró-
ximos dias”, mas não indicou 
uma data para que as doses 
da vacina sejam liberadas. 
O chanceler indiano atri-
buiu o atraso na liberação 
a “problemas logísticos” 
decorrentes das dificulda-
des de conciliar o início da 
campanha de vacinação no 
país de mais de 1,3 bilhão de 
habitantes ao fornecimento 
de imunizantes para outras 
nações. Mas conforme lem-
brou o Hindustan Times em 
sua reportagem, o porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores da Índia, Anurag 
Srivastava, já tinha dito, esta 
semana, que devido ao início 
da vacinação nacional, neste 
sábado (16), era cedo para 
falar em fornecimento a ou-
tros países.

“Você deve se lembrar 
que o primeiro-ministro 
[Jaishankar] já disse que a 
produção e a capacidade de 
entrega da Índia serão usa-
dos para o benefício de toda 
a humanidade para comba-
ter a esta crise, mas o proces-
so de vacinação na Índia está 

apenas começando. É muito 
cedo para dar uma resposta 
específica sobre a destinação 
para outros países enquanto 
estivermos analisando nos-
sos cronogramas de produ-
ção e entrega. Tomaremos 
essa decisão no tempo de-
vido, declarou o porta-voz, 
segundo o site indiano.

Apesar da indefinição 
quanto ao fornecimento 
das vacinas, o Ministério da 
Saúde informou que a pre-
visão de que o avião comer-
cial adaptado para ir a Índia 
buscar os insumos da Serum 
Institute partisse ontem à 
noite, de Recife (PE).

Inicialmente o voo esta-
va previsto para decolar na 
noite de anteontem (14), às 
23h, mas a viagem foi adiada. 
Segundo o Ministério da Saú-
de, por “questões logísticas 
internacionais”. A aeronave 
pertencente à empresa aérea 
Azul partiu ontem a tarde do 
Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP), com destino 
a Recife, de onde deve pros-
seguir viagem.

Anteontem, durante 
uma videoconferência com 
prefeitos de todo o Brasil, o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello condicionou o co-
meço da vacinação contra a 
covid-19 no Brasil na próxi-
ma quarta-feira (20) à che-
gada dos 2 milhões de doses 
da vacina indiana e à aprova-
ção, ainda amanhã (17), dos 
pedidos de uso emergencial 
dos imunizantes apresenta-
dos pelo Instituto Butantan e 
pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz).

Luciano Nascimento
da Agência Brasil

Em sua edição de on-
tem (15), o Diário Oficial da 
União (DOU) publicou o edi-
tal do concurso para a Po-
lícia Federal (PF). No total, 
serão ofertadas 1,5 mil va-
gas para os cargos de agente, 
escrivão, papiloscopista e 
delegado. Os interessados 
deverão se inscrever no site.

Os salários iniciais va-
riam de R$ 12 mil a R$ 23 
mil. As inscrições terão iní-
cio em 22 de janeiro e ter-
minam no dia 9 de fevereiro.

Os valores da inscrição 
variam conforme a carrei-
ra: R$ 180 para os cargos de 
agente, escrivão e papilosco-

pista e R$ 250,00 para dele-
gado. O pagamento deverá 
ser efetuado até 3 de março.

Candidatos que dese-
jam solicitar a isenção da 
taxa de inscrição poderão 
fazê-lo em link específico no 
site da banca organizadora, 
no período das inscrições.

Além das 1,5 mil vagas, 
o certame ainda vai reservar 
500 vagas para a formação 
de cadastro de reserva.

O concurso será com-
posto por provas objetiva e 
discursiva, além de demais 
etapas: teste de aptidão fí-
sica, avaliação médica, ava-
liação psicológica e outras.

As provas objetiva e 
discursiva estão previstas 
para 21 de março de 2021.

PF publica edital 
de concurso público

China contribuiu com mais da metade 
do superávit comercial do Brasil

O site Hindustan Times 
publicou uma notícia 

informando que, segundo 
fontes do governo 

indiano, ainda não há 
previsão de quando 
a Índia autorizará o 

fornecimento a 
outros países

Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Desde setembro, as perícias voltaram a ser presenciais nas agências do INSS em todo o país, após meses de atendimento virtual por causa da covid-19
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

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: Aquisição de 3 (Três) veículos tipo pick up, 
cabine dupla “zero quilômetro”, comercializado pelo fabricante ou concessionária autorizada, para 
atender diversas Secretárias do Município. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 28 de 
Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 10:01 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, consideradas as altera-
ções 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, 15 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

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: Contratação de prestação de serviços especializados 
em mecânica, alinhamento, balanceamento e auto elétrica. Abertura da sessão publica: 14:00 horas 
do dia 28 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 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, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 15 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 02 de fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de Pavi-
mentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assunção-PB, 
através do Convênio SICONV n.º 885595/2019 - Operação CEF n.º 1064784-45/2019. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 15 de janeiro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 
Especializada para locação de 01 Caminhão Coletor/compactador de lixo e resíduos sólidos para 
prestar serviços na coleta e transporte de lixo, atendendo a demanda da secretaria de Infraestrutura, 
conforme Termo de Referência. 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 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 14 de Janeiro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 29 de 
Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
de Medicamentos de A a Z da linha farma (Ético, genérico e Similares), através da oferta de maior 
percentual de desconto sobre a tabela da ABC Farma com solicitação diária e entrega imediata, 
nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município visando atender a 
população mais carente. 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 005/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 13 de Janeiro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00002/2021, que objetiva: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
recebimento e disposição de resíduos sólidos produzidos pelo Município de Areia/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS LTDA – EPP - R$ 350.000,00.

Areia - PB, 15 de Janeiro de 2021
SILVIA CESAR FARIAS DA CUNHA LIMA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00004/2021, 
onde se lê: “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.”; leia-se: “Abertura da sessão publica: 14:00 
horas do dia 28 de Janeiro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 horas do dia 28 de Janeiro de 
2021.”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 
- Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bananeiras - PB, 15 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00003/2021, onde 
se lê: “do tipo menor preço, para:”; leia-se: “do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para:”;onde se lê: “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:”; leia-se:”Abertura da sessão publica: 15:30 horas do dia 28 de Janeiro de 2021. Início da fase 
de lances: 15:31 horas do dia 28 de Janeiro de 2021:”.Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, na Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 991557660. 
E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bananeiras - PB, 15 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de matérias de 
expediente e didáticos diversos, destinado a esta prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 15 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 11:00 horas do dia 27 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços e for-
necimento de refeições diversas, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. Edital: http://www.baiadatraicao.
pb.gov.br/portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 15 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de cestas básicas. 
Data de abertura: 28/01/2021 às 11h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida 
Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações 
pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é aquisição de água mineral. Data 
de abertura: 28/01/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos per-
tinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa 
Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 15 de Janeiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: IMPLANTAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE (PORTAL DE COMPRAS – BRCO-
NECTADOS) CUSTOMIZADO, COM IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GM TECNOLOGIA E 
INFORMACAO LTDA - R$ 16.599,96.

Cuité - PB, 14 de Janeiro de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de 05 (cinco) má-

quinas copiadoras/impressoras/scanner, duplex de primeiro uso para atender as Secretarias de: 
Administração e Finanças; Saúde; Assistência Social e a de Educação e Cultura do município de 
Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00033/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/
PB(RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00001/2021 - 04.01.21 - COPY LINE COMERCIO E 
SERVICOS LTDA - EPP - R$ 24.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00036/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de Água Mineral Natural não gasosa de forma parcelada destinados 
a manutenção das atividades referentes ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração 
e Finanças, Infraestrutura, Educação e Cultura e a de Assistência Social da Prefeitura Municipal 
de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA – EPP - R$ 30.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Janeiro de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Água Mineral Natural não gasosa de 

forma parcelada destinados a manutenção das atividades referentes ao funcionamento das Secre-
tarias de Saúde, Administração e Finanças, Infraestrutura, Educação e Cultura e a de Assistência 
Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFE-
RÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS). VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: 
CT Nº 00004/2021 - 04.01.21 - FLAVIO LUCIANO DE ALCANTARA SILVA - EPP - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2020, que objetiva: Contratação de empresa 
para o fornecimento de Botijão para acondicionamento de p13 glp (botijão para gás liquefeito de 
petróleo – glp) e recarga de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades referentes 
ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, Educação e Cultura e a 
de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALDRINA DE ALCANTARA 
SILVA EPITACIO - R$ 232.500,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Janeiro de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de Botijão para acondicionamento de 

p13 glp (botijão para gás liquefeito de petróleo – glp) e recarga de forma parcelada, destinados a 
manutenção das atividades referentes ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração e 
Finanças, Educação e Cultura e a de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de Den-
tro, para o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2020. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/
PB (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO/RECEITA 
DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/RECURSOS ORDINÁRIOS). 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00003/2021 - 04.01.21 - ALDRINA DE ALCANTARA SILVA 
EPITACIO - R$ 232.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00033/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para a prestação de serviços de locação de 05 (cinco) máquinas copiadoras/impressoras/
scanner, duplex de primeiro uso para atender as Secretarias de: Administração e Finanças; Saúde; 
Assistência Social e a de Educação e Cultura do município de Cacimba de Dentro/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: COPY LINE COMERCIO E SERVICOS 
LTDA – EPP - R$ 24.000,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 04 de Janeiro de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2021, para o dia 29 
de Janeiro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Juviniano Gomes 
de Lima, SN - Centro - Damião - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3635–1013. E-mail: damiaoprefeitura@gmail.com. 

Damião - PB, 15 de Janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Janeiro  de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de 
materiais elétricos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB, 15 de janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item,para: Aquisição parcelada 
de material médico hospitalar. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

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

Damião - PB,15 de Janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, 
que objetiva: ontratação de empresa para prestação de serviços técnicos contábeis especializados na 
elaboração de balancetes mensais, com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do 
TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, 
financeiros e trabalhistas desta Prefeitura; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA – ME - R$ 85.800,00.

Dona Ines - PB, 13 de Janeiro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ontratação de empresa para prestação de serviços técnicos contábeis especializados na 

elaboração de balancetes mensais, com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do 
TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos fiscais, 
financeiros e trabalhistas desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 03.030– SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04.123.1001.2007. Elemento de Despesa:3390.39.99 – 
OUTROS SERV. DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 13/01/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00004/2021 - 13.01.21 - ASTEC 
GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - R$ 85.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos contábeis especializados 
na elaboração dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas 
do TCE/PB, pareceres especializados contábeis e financeiros, esclarecimentos sobre assuntos 
fiscais, financeiros e trabalhistas inerentes a execução do serviço; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S 
LTDA – ME - R$ 35.750,00.

Dona Inês - PB, 13 de Janeiro de 2021
TARCIANA LUCENA NUNES

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

LICITANTES HABILITADOS:BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI, JE EMPREENDI-
MENTOS, WCB ENGENHARIA E PROJETOS.

LICITANTE INABILITADO: ANTONIO GOMES EIRELI.
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a Sessão Pública para abertura 

dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/01/2021, às 10h, no mesmo local da 
primeira reunião.

Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Especial de Licitação, Rua Antenor 
Navarro, nº837 - Centro Administrativo, Esperança - PB, no horário das 08h às 12h dos dias úteis, 
ou por meio da Central de Atendimento da Prefeitura: www.esperanca.1doc.com.br/atendimento

Os procedimentos para eventuais recursos devem obedecer às diretrizes constantes da publi-
cação no Diário Oficial da União datado de 14/12/2020, em razão das restrições impostas como 
medidas de enfrentamento a disseminação do novo coronavírus.

Esperança - PB, 15 de janeiro de 2021.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: TOMADA DE PREÇOS 11.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 063/2020 datado de 03/02/2020 e com término de vigência em 03/02/2021, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para execução de pavimento em paralelepípedos graníticos e assentamento de meio-fio granítico 
em diversas ruas do município, apenas mão de obra, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXLCUSIVA EIRELE – CNPJ: 17.809.782/0001-07

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 15/01/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 04/02/2022 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 06.2020.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 86.2019.
REF: TERMO DE CONTRATO 00005/2020
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, a prorrogação por mais 

01 (hum) mês, contados do término do prazo de vigência do Termo de Contrato de nº 00005/2020 
datado de 02/01/2020 e com término de vigência em 31/12/2020, celebrado inicialmente entre as 
partes, objetivando a Aquisições parceladas de combustíveis destinados a atender a frota veicular 
própria e/ou locada a edilidade para exercício de 2020.

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de serviços continuados e por mostrar vantajoso para administração
DATA TERMO ADITIVO: 29/12/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 31/01/2021
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 29 de Janeiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: LOCAÇÃO DE VEI-
CULOS PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Aquisição do edital: http://www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 15 de Janeiro de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00001/2021, do tipo menor preço por item, contratação de empresa para construção 
de uma creche pré-escolar, Tipo 2 no Município de Ibiara-PB, localizada na Rua Eneas Rodrigues 
Leite, s/nº, bairro Ibiarinha, atendendo ao Termo de Compromisso n° 202003671-1, celebrado 
junto ao Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a 
Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, cuja abertura será no dia 01.02.2021 às 08:30 horas, na sala de 
licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho 
Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, contatos 
pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail cplibiara@hotmail.com. Aquisição pelos sites: www.
tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara - PB, 14 de Janeiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, 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 contratação de serviços técnicos 
especializados na área de saúde e outros, cuja abertura será no dia 01.02.2021 às 10:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail cplibiara@hotmail.com. Aquisição pelos sites: 
www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara - PB, 14 de Janeiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

blico para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00003/2021, do tipo menor preço por item, para 

contratação de serviços médicos especializados, cuja abertura será no dia 01.02.2021 às 15:00 
horas, na sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no 
endereço, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail cplibiara@hotmail.com. Aquisição 
pelos sites: www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara - PB, 14 de Janeiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO 

Presidente da CPL

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

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.003/2021/SEINFRA (LOTE 03) – DO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 07.008/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: Distribuidora MACBRAZ Ltda., CNPJ Nº 07.190.090/0001-70
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Aquisição de Tijolos Cerâmicos de 8 Furos      

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$ 13.800,00 (TREZE MIL, OITOCENTOS REAIS)
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5146.1.072 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

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

tribuidora MACBRAZ Ltda.
DATA DA ASSINATURA: 11/01//2021

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

Secretário Municipal de Infra Estrutura/PMJP
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SEMOB/JP
Superintendência

AVISO DE PUBLICAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2021

Referência:
Pregão Eletrônico-SRP nº 14/2020
Processos Administrativos ns. 2020/040950 e 2020/107844
Partes:
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB/JP, CNPJ nº 

09.154.915/0001-26 (Contratante) e DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI-EPP, 
inscrito(a) no CNPJ nº 27.490.346/0001-71 (Contratada).

Objeto:
Constitui objeto do contrato: Aquisição de bobina termo sensível amarela, conforme anexo do 

contrato e Termo de Referência. 
Valor:
O valor Global do contrato é de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais).
Dotação:
As despesas correrão por conta da classificação orçamentária n. 02.202.26.782.5020.2048.

3.3.90.30
Vigência:
O prazo de vigência do Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de 

12/01/2021 e encerramento em 31/12/2021, podendo ser prorrogado caso se enquadre em uma 
das exceções previstas no art. 57 da Lei 8.666/93.

Publique-se e Cumpra-se.
João Pessoa, 12 de janeiro de 2021. 

GEORGE VENTURA MORAIS 
Superintendente – Semob/JP 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2020/004483
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09080/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09025/2020                 PROCESSO ADM. Nº. 2020/004483
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS, 

EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO 
ANO LETIVO DE 2020, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09025/2020 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO
CNPJ: 11.366.017/0001-83
FONE/FAX: (31) 3357-4947
END.: RUA CASTANHEIRA, Nº. 208, BAIRRO ARVOREDO-CONTAGEM/MG.
CEP: 32.113-240
EMAIL: equipe_vendas@hotmail.com
Valor Total: R$ 3.475.892,33 (Três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 

noventa e dois reais e trinta e três centavos).
OBS.: Ata de Registro de Preços publicada na íntegra no Semanário Municipal.

 João Pessoa, 12 de janeiro de 2020.
*Republicado por incorreção

Maria América de Assis Castro
Secretária de Educação

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

Secretaria de Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2020/004483
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09080/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09025/2020                       PROCESSO ADM. Nº. 2020/004483
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS, 

EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO 
ANO LETIVO DE 2020, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09025/2020, 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO
CNPJ: 11.366.017/0001-83
FONE/FAX: (31) 3357-4947
END.: RUA CASTANHEIRA, Nº. 208, BAIRRO ARVOREDO-CONTAGEM/MG.
CEP: 32.113-240
EMAIL: equipe_vendas@hotmail.com

ITEM UNID. PRODUTO / 
DISCRIMINAÇÃO QUANT. VL. UNIT. VALOR 

TOTAL MARCA

01 Par

SANDÁLIA 
PAPETE INFANTIL 

TAMANHOS 17 
AO 32

16.196

R$ 24,99
(Vinte e quatro 

reais e no-
venta e nove 

centavos).

R$ 404.738,04
(Quatrocentos 
e quatro mil, 
setecentos e 
trinta e oito 

reais e quatro 
centavos).

EQUIPE
PAPETE

ESCOLAR

02 Par
TÊNIS ESCOLAR
TAMANHOS 28 

AO 46
53.827

R$ 56,66
(Cinquenta 
e seis reais 
e sessenta 

e seis centa-
vos).

R$ 
3.049.837,82
(Três milhões, 

quarenta e 
nove mil, oito-
centos e trinta 
e sete reais e 
oitenta e dois 

centavos).

EQUIPE
TÊNIS

ESCOLAR

04 Par

SANDÁLIA 
PAPETE INFANTIL 

TAMANHO 17 
AO 32

853

R$ 24,99
(Vinte e quatro 

reais e no-
venta e nove 

centavos).

R$ 21.316,47
(Vinte e um 

mil, trezentos 
e dezesseis 
reais e qua-
renta e sete 
centavos).

EQUIPE
PAPETE

ESCOLAR

Valor Total: R$ 3.475.892,33 (Três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos 
e noventa e dois reais e trinta e três centavos).

 
   João Pessoa, 12 de janeiro de 2021

Maria América de Assis Castro
Secretária de Educação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 02/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.038/2018/SEPLAN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
CONTRATADA: PLANES Engenharia e Construção Ltda., CNPJ 21.084.632/0001-50 
OBJETO: Implantação do Terminal de Integração do Valentina, no Bairro do Valentina Figueiredo, 

em João Pessoa/Pb.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 02/2019 a partir de 

10/12/2020, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 08 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
Secretaria de Educação e Cultura
Comissão Setorial de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 2020/004483
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 09080/2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09025/2020                 PROCESSO ADM. Nº. 2020/004483
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E MEIAS, 

EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS EFETIVAMENTE MATRICULADOS NO 
ANO LETIVO DE 2020, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JOÃO PESSOA.

A Secretária de Educação do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N. º 09025/2020 
devidamente homologado, RESOLVE, nos termos da Lei nº. 8.666/93, do Decreto nº. 3.931/2011, 
do Decreto Municipal nº. 7.884/2013, do Decreto Municipal nº. 9.280/2019 e das demais normas 
legais aplicáveis, tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do presente Pregão:

EMPRESA: VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO
CNPJ: 11.366.017/0001-83
FONE/FAX: (31) 3357-4947
END.: RUA CASTANHEIRA, Nº. 208, BAIRRO ARVOREDO-CONTAGEM/MG.
CEP: 32.113-240
EMAIL: equipe_vendas@hotmail.com
Valor Total: R$ 3.475.892,33 (Três milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e 

noventa e dois reais e trinta e três centavos).
OBS.: Ata de Registro de Preços publicada na íntegra no Semanário Municipal.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2020.
*Republicado por incorreção

Maria América de Assis Castro
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa GL ARAÚJO COMBUSTÍVEIS EIRELI, 
CNPJ nº 10.632.526/0001-48.

OBJETO: Aquisição de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos do Município 
de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 127.927,00 (Cento e vinte e sete mil novecentos e vinte e sete reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, FPM, ICMS e DIVERSOS.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 14/01/2020 – Republicado por incorreção. 

Juarez Távora(PB), 13 de janeiro de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 01/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: GL ARAÚJO COMBUSTÍVEIS EIRELI, CN´PJ nº 10.632.526/0001-48.
OBJETO: Aquisição de combustíveis, para abastecimento da frota de veículos do Município de 

Juarez Távora e veículos locados.
VALOR TOTAL: R$ 127.927,00 (Cento e vinte e sete mil novecentos e vinte e sete reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB, QSE, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 45 dias.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 14/01/2020 – Republicado por incorreção. 

Juarez Távora(PB), 13 de janeiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10h00min HORAS DO DIA 02 
DE FEVEREIRO DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA E AM-
PLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 15 de Janeiro de 2021
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PA-

RALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES (SITIO PAU FERRO, MINEIRO E GRAVATÁ), NA 
ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA/PB - RECURSOS PROPRIOS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00112/2020 - 
TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 2º Aditivo - prorroga o prazo 
por mais 90 dias, ficando o referido contrato com validade até 06 de Março de 2021. 

Lagoa Seca – PB, 04 de Dezembro de 2020
FÁBIO RAMALHO SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE EDITAL - Leilão n.º 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA torna público para conhecimento dos interessados 
nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade ON LINE E 
PRESENCIAL SIMULTÂNEO Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2021 do tipo maior lance, 
que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor ROBERTO JACINTO PINHO JUNIOR JUCEP 
N.º 006/2009. O leilão será realizado no dia 02/02/2021 às 10h00min horas na Sede da Prefeitura. 
Maiores informações serão disponíveis na sala da CPL (83) 3273-2687, com o Leiloeiro Oficial (81) 
99961-5822 ou no site: www.vipleiloes.com.br

Lagoa Seca - PB, ¬¬¬¬15 de Janeiro de 2021.
Fábio Ramalho da Silva
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00020/2021

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 DP00020/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19 – TES-
TE RÁPIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID–19; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
EIRELI - R$ 17.100,00.

Lagoa Seca – PB, 15 de janeiro de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19 – TESTE 

RÁPIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFE-
RENTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DP00020/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS / FE-
DERAIS. VIGÊNCIA: até 14/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00023/2021 – 15.01.2021 - COBERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
EIRELI - R$ 17.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 10h00min do dia 28 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Combustível, 
destinado ao atendimento da Frota Veicular pertencente e/ou locada a esta edilidade e ao Fundo 
Municipal de Saúde, no exercício 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 
12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br

Mulungu - PB, 15 de Janeiro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial 

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00001/2021, em favor da empresaPOSTO DE COMBUSTIVEL SOARES 
E SANTOS SS LTDA - ME; CNPJ nº 27.810.814/0001-48,tendo como objeto a Contratação de 
empresa para a aquisição de combustível para atender as necessidades de todas as Secretarias 
da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 290.050,00 (duzentos 
e noventa mil, e cinquenta reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo 
contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, 11 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00001/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA - ME; CNPJ nº 

27.810.814/0001-48.
OBJETIVO: Contratação de empresa para a aquisição de combustível para atender as neces-

sidades de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB.
Valor Global Estimado:R$ 290.050,00 (duzentos e noventa mil e cinquenta reais).

Piancó-PB, 11 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0011/2020
 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 0011/2020, tipo 
menor preço por item, a partir das 14:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  29/01/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especia-
lizada para prestar serviços de recolhimento e destinação final de lixo hospitalar da secretaria de 
Saúde do Município de Piancó-PB, 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
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00010/2021, - 
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 SAVIO RAULAN LIBERALINO 
DE LACERDA – ME - CNPJ Nº 31.259.052/0001-00, com o valor mensal de R$ 1.725,00 (um 
mil,setecentos e vinte e cinco reais), e Valor Global R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), 
com objeto aContratação de empresa para prestação dos serviços de atendimento odontológico 
para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicos), referente a chamada pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 15 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 00011/2021, - 
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 IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI 
– ME - CNPJ nº 36.023.551/0001-18, 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 15 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 00012/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa JOSE JAILTON PEREIRA ALVES – 
ME - CNPJ Nº 31.319.159/0001-05, com o valor mensal de R$ 1.725,00 (um mil,setecentos e vinte 
e cinco reais), e Valor Global R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais), com objeto aContratação 
de empresa para prestação dos serviços de atendimento odontológico para o CEO (Centro de 
Especialidades Odontológicos), referente a chamada pública 00001/2021.

Piancó-PB, em 15 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00008/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME - CNPJ nº 

31.549.779/0001-22.
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 15 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00009/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:M & L SERVICOS MEDICOS LTDA – ME- CNPJ nº 19.858.654/0001-89.
OBJETIVO: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.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 16.000,00 (dezesseis milreais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: R$ 192.000,00 (cento e noventa e dois mil reais).

Piancó-PB, em15dejaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00010/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA – ME - CNPJ Nº 31.259.052/0001-00.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de atendimento odontológico 

para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicos), referente a chamada pública 00001/2021.
VALOR MENSAL: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais).
VALOR GLOBAL: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais).

Piancó-PB, em 15 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00011/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI – ME - CNPJ nº 36.023.551/0001-18.
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 15 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00012/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:JOSE JAILTON PEREIRA ALVES – ME - CNPJ Nº 31.319.159/0001-05.
OBJETIVO:Contratação de empresa para prestação dos serviços de atendimento odontológico 

para o CEO (Centro de Especialidades Odontológicos), referente a chamada pública 00001/2021.
VALOR MENSAL: R$ 1.725,00 (um mil, setecentos e vinte e cinco reais).
VALOR GLOBAL: R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais).

Piancó-PB, em 15 de janeiro 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site https://bll.org.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de janeiro de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto Municipal 
nº 013/19; 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) 
33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /
https://tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br. 

Queimadas - PB, 15 de janeiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLI-

CA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Remígio: 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 02010 04 122 
2002 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 3390 39 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PJ FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00006/2021 - 14.01.21 - CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME - R$ 91.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 

JURIDICA DO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 14/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLICA; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAIR & LEITAO CONTA-
BILIDADE PUBLICA LTDA – ME - R$ 91.000,00.

Remígio - PB, 14 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 12:00 horas do dia 06 de Fevereiro de 2021, na sala da referida secretaria de Educação, sediada 
na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, s/n - Centro - Remigio - PB. Neste mesmo local, data e 
horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
legislação e normas pertinentes. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remigio - PB, 15 de Janeiro de 2021
ROBERVAL DA SILVA PEREIRA

Presidente da Comissão

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de 02 carros pipas para prestação de serviços de transportes de carradas 

de água com capacidade mínima de 10 (dez) m³ para realizarem viagens que forem necessárias 
para atender as necessidades de pessoas carentes da zona rural deste município (Manguape de 
Cima, Manguape de baixo, Camucá, Tanques, Alto do Braz, Imbe, Caracol, Canta Galo e Tabuleiro). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02.080 – Sec. de Agricultura Abastecimento e 
Irrigação 02080.20.605.2012.2041 – Abastecimento d�água através de carro pipa 33.90.36.00.00 
Outros Serviços de terceiros– Pessoa Física 001/940 – Fontes. VIGÊNCIA: até 13/06/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00003/2021 
- 13.01.21 - Adriano Rodrigues Silvano - R$ 25.000,00; CT Nº 00004/2021 - 13.01.21 - ANTONIO 
JOSE INACIO - R$ 25.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE IMPUGNAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que a impugnação impetrada sob o edital foi acatada e com isso o edital deste 
pregão sofrerá retificação, portanto, a realização realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, será ás 08:00 
horas do dia 27 de Janeiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE SOLEDADE–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. 
E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 14 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB (EXCLUSIVA ME E EPP). Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 15 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 10:30 horas do dia 02 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER 
A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–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; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 15 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, LEVANTAMENTOS, SENSORIAMENTO REMOTO, GEODÉSIA, 
LOCAÇÕES, CADASTROS, LEVANTAMENTOS BATIMÉTRICOS, RELACIONADOS DIRETA OU 
INDIRETAMENTE COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SOLE-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade 
a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade 
e: CT Nº 00086/2017 - Mapa Construcoes e Servicos Ltda - EPP - CNPJ: 15.102.028/0001-07 - 7º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 6 meses. ASSINATURA: 29.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para 

atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2021. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos – Dotações 
de 2021: Outros serviços de ter. pessoa física e Jurídica: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.0
0.00.00.1001 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.9
0.35.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2
.008.3.3.90.36.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00001/2021 - 14.01.21 - LEOMAR 
DA SILVA COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 57.600,00.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 16 de janeiro de 2021         20
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços técnicos e especializado em assessoria técnica junto a Comis-

são de Licitação, bem como, ao Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no cumprimento das leis vigentes 
e pertinentes, durante o exercício financeiro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00004/2020. DOTAÇÃO: RECURSO – DOTAÇÃO DE 2021 Outros serviços de ter. 
pessoa física e Jurídica: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.02.04.122.1003
.2.006.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.35.00.00.00.00.1001 02.03.0
4.122.1003.2.008.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.36.00.00.00.00.10
01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00002/2021 - 14.01.21 - ERIVELTO DA SILVA FERNANDES 
04195151430 - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para aten-

der as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2020. DOTAÇÃO: Recursos 2021 do Município 
de Sertãozinho e do I.P.M. de Sertãozinho: 03.01.09.122.1005.2.068.3.3.90.36.00.00.00.00.143
0 03.01.09.122.1005.2.068.3.3.90.39.00.00.00.00.1430 03.01.09.122.1005.2.068.3.3.90.35.00.00
.00.00.1430. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Entidade de Previdência de Sertãozinho e: CT Nº 00001/2021 - 14.01.21 - MARCOS EDSON DE 
AQUINO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 55.200,00.

  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

REVOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 00004/2020

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente a Tomada de Preços nº 00004/2020, que objetiva: Contratação de Empresa Especializada 
no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: Pavimentação 
da Rua Rosalina Pereira, localizada no Centro de Sertãozinho–PB; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: os valores do SINAPI estava acima do praticado e a própria 
GIGOV/JP esta sugerindo utilizar a Tabela do DER..

Sertãozinho - PB, 14 de Janeiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Janeiro de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de Materiais 
de Limpeza, Conservação, Higienização e descartáveis diversos, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 15 de Janeiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação para prestação de serviços de locação de um aparelho de analisador 
de bioquímica para múltiplos parâmetros totalmente automatizados em atendimento à Secretaria 
Municipal de Saúde de Santa Luzia-PB (Laboratório Municipal de Análise Clínica), conforme espe-
cificações no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO. 
DATA DA ABERTURA: 28/01/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura 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, 15 de janeiro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Chamada Pública nº 01/2021

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02 de Fevereiro de 2021, ás 09:00 horas, na sala de reuniões 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, Situada a Rua Coronel José Gomes de Sá, nº. 27-, 
Centro – Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Chamada Pública,  Objeto: prestação 
dos serviços de imagem tipo: Mamografia, através de Unidade móvel,de acordo com as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde, suprindo as necessidades da Prefeitura Municipal da Cidade de Sousa/PB. 
conforme termo referência do edital. Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital, no horário 
de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado e solicitado 
por email: cplsousa2017@yahoo.com e no portal da transparência no sitio: www.sousa.pb.gov.br

Sousa, 15 de janeiro de 2021.
João Bosco de Queiroga Júnior

Presidente da CPL/PMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
AVISO REVOGAÇÃO

COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020

O Prefeito Municipal de Sousa no uso de suas atribuições legais, com fulcrono artigo 49 da Lei 
Federal nº 8.666/93, determinou a REVOGAÇÃOdo processo licitatório em epígrafe, por motivos 
de conveniência e oportunidade, visando a prevalecer o interesse público. Para fins do disposto 
no artigo 109, I, “c”, da Lei nº 8.666/93, publique-se para conhecimento de todos os interessados.

Objeto: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais van-
tajosa será a de menor preço global, para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa na 
capital de João Pessoa/PB. Tão logo o procedimento esteja adequado, nova data será marcada 
para a realização da sessão. O processo está à disposição em todos os dias úteis, das 08h00min 
ás 12h00min na CPL, Rua Cel José Gomes de Sá, n° 27, Centro, Sousa-PB.

SOUSA, 15 de Janeiro de 2021.
JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR

PRESIDENTE DA CPL
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB
CONVOCAÇÃO DE EMPRESAS REMANESCENTES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020
Convocam-se as empresas remanescentes do processo em tela, para negociação de preço do 

serviço com objeto: Locações de veículos caminhão no toco (sem truque), reduzido e operacional 
(compactador), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. 
Ficando marcada a reunião com as remanescentes para o dia 19/01/2021, às 9h00min, na sala 
da CPL; sob pena do não comparecimento, de forma tácita, de que não deseja realizar o serviço. 
Informações: junto à CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB, das 07:00 às 
13:00h, dias úteis. E-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com

São José de Piranhas - PB, 15 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

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 ,”ONDE SE LER 26 DE JANEIRO, 
LEIA-SE  29 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 subsidia-
riamente 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, 15 de Janeiro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO

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,” ONDE SE LER 26 DE JANEIRO, LEIA-
-SE  29 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, 15 de janeiro de 2021
WILSON LOURENÇO DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N°. 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Ferreira, Nº. 05, Centro, São José do Bonfim/PB, às 14:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Chamada Pública, do tipo menor preço, para: Contratação de empresas 
e profissionais especializado por meio de credenciamento para prestação de serviços consultas, 
exames, pequenas cirurgias entre outros serviços médicos para o Município de São José do Bon-
fim /PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: portaria nº 1.286/1993 do 
Ministerio da Saúde, Lei 8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

São José do Bonfim - PB, 15 de Janeiro de 2021.
Joseildo Alves Monteiro
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 0001/2021
O Prefeito do Município de Sumé - PB, em de conformidade com a Lei nº. 8.666/93, suas 

alterações, Lei nº. 8.080/90 e 8142/90, Portarias nº. 358/2006, 2.488/2011 do Ministério da Saúde, 
e demais legislações aplicáveis, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados,a realiza-
ção de CHAMAMENTO PÚBLICO para de CREDENCIAMENTOde pessoas jurídicas, instituições 
privadas com ou sem fins econômicos ou filantrópicas, prestadoras de serviços médicos nas 
especialidade clínico geral e obstetra, atendendo as necessidades do Hospital e Maternidade 
Alice de Almeida, no município de Sumé-PB, conforme especificações constantes do anexo I do 
edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão 
de Licitação, localizada na Avenida Primeiro de Abril, 379 – Centro, no horário das 08:00 as 13:00 
h. Outras informações pelo Telefone (83) 3353-2274. Os interessados poderão inscrever-se para 
Credenciamento, a partir da data de 08 de fevereiro de 2021, no local supramencionado, sendo suas 
inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB,15de janeiro de 2021.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 28 de Janeiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO 
Nº 00036/20020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 15 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 28 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CON-
VÊNIO Nº 00036/20020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 15 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Janeiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços na realização de exames por imagem (Mamografia Bilateral), utilizando 
unidade móvel (Trailer adaptado com Equipamento), para atendimento aos usuários do SUS do 
Município de Sumé. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 15 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

Santa Rita - PB, 15 de janeiro de 2021. 
OSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃODO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO 

DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00034/2020, que obje-

tiva: 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, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI
CNPJ: 22.319.912/0001-63
Valor R$: 32.800,00
Publique-se e cumpra-se.

LUIZ EDUARDO ALENCAR ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 03 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO 
DAS OBRAS DEMANDADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: 
https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br. 

Santa Rita - PB, 15 de Janeiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VI-
SANDO A REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÕES/ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB

Torna público que foi protocolado pela empresaMALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ 08.597.968/0001-59, impugnação ao Edital em epígrafe o qual foi acatado pelaComissão 
Permanente de Licitação. O teor do parecer encontra-se a disposição a quem interessar. Comunica 
também nova data para a realização do certame: 05 de fevereiro de 2021, às 09:30 horas, na sede 
da CPL, sediada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita 
- PB. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; 
ww w.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 15 de Janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIA

Presidente - CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
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 08:30 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 ATENDIMENTO 
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: pmsrpregaoeletronico@
gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 15 de Janeiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-
nida José Duarte de Sá, 33 - Centro - Triunfo - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO NAS PRINCIPAIS RUA 
LOCALIZADA NO BAIRRO FRANCISCO LIBERATO, MUNICIPIO DE TRIUNFO–PB, CONFORME 
NOTA DE EMPENHO 2020NE800170 – MINISTERIO DA ECONOMIIA E PROGRAMA 0903 – OPE-
RAÇOES ESPECIAIS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DEC, – TRANSFERENCIAS 
ESPECIAIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35391369. E-mail: licitacaotriunfopb@gmail.com. Edital: http://www.
triunfo.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Triunfo - PB, 15 de Janeiro de 2021
FERNANDA SOARES DE ALMEIDA 

Presidente da Comissão

CNPJ(MF) Nº09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

que será realizada no dia 22 de janeiro de 2021, às 10h00 (dez horas) em primeira convocação e 
às10h30 (dez horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, 
localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta:

1- Eleição do Conselho de Administração da PBTUR HOTÉIS S/A.
João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS 
Representante do Acionista Majoritário

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR convidados 

a participarem da reunião que será realizada no dia 22 de janeiro de 2021, às 09h00 (nove horas) 
em primeira convocação e às 09h30 (nove horas e trinta minutos) em segunda convocação, a ser 
realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, 
Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição do Conselho de Administração da Empresa Paraibana de Turismo S/A. 
João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.

FÁBIO ANDRADE MEDEIROS 
Representante do Acionista Majoritário

CNPJ(MF) Nº09.291.030/0001-79
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da PBTUR HOTÉIS S/A convidados a participarem da reunião 

do Conselho de Administração, que será realizada no dia 22 de janeiro de 2021, às 12h00 (doze 
horas) em primeira convocação e às 12h30 (doze horas e trinta minutos) em segunda convocação, 
a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante Tamandaré, nº 100, Pavimento 
superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição dos Diretores da PBTUR HOTÉIS S/A; 
2- Deliberação sobre a Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes 

Relacionadas; Carta Anual de Governança Corporativa; Carta Anual de Compromissos; Relatório 
Integrado ou de Sustentabilidade e Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da 
PBTUR HOTÉIS S/A.

João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.
GUSTAVO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ(MF) Nº 08.946.006/0001-68
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
Ficam os Senhores conselheiros da EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A- PBTUR con-

vidados a participarem da reunião do Conselho de Administração, que será realizada no dia 22 de 
janeiro de 2021, às 11h00 (onze horas) em primeira convocação e às 11h30 (onze horas e trinta 
minutos) em segunda convocação, a ser realizada na sede da Empresa, localizada à Av: Almirante 
Tamandaré, nº 100, Pavimento superior, Bairro: Tambaú, para deliberarem sobre a seguinte pauta:

1- Eleição dos Diretores da Empresa Paraibana de Turismo S/A;
2- Deliberação sobre a Política de Divulgação de Informações; Política de Transações com Partes 

Relacionadas; Carta Anual de Governança Corporativa; Carta Anual de Compromissos e Relatório 
Integrado ou de Sustentabilidade da Empresa Paraibana de Turismo S/A - PBTUR.

João Pessoa/PB, 15 de janeiro de 2021.
GUSTAVO COSTA FELICIANO

Presidente do Conselho de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 14/2020
Registro CGE Nº 20-01435-7

JULGAMENTO FINAL 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, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/2020 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da PB-356, Trecho: Acesso à Comunidade de Pitombeira de Dentro, localizada no Município de 
Santana dos  Garrotes/PB) , que a Empresa SIGA CONSTRUTORA EIRELI convocada a apresentar 
nova proposta de preços, conforme determina Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 14.5.2 inciso 
14.5.2.1 e 14.5.3, respaldado nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regula-
mentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011, o fez em tempo hábil. Após análise detalhada 
na documentação da Proposta de Preços da mesma, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 e 14.00 no  item 5.4 sub item 5.4.1 “b” 
e “c” considera classificadas as Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: SIGA CONSTRUTORA 
EIRELI -  R$ 3.348.510,69; 2º lugar: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA - R$ 3.354.012,18; 3º lugar: 
CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA- R$ 3.461.380,15; 4º lugar F.SOUZA CAMARGO 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA – R$ 3.596.352,91; 5º lugar: CONSTRUTORA GURGEL SOA-
RES LTDA- R$ 3.882.235,85; 6º lugar: MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA - R$ 
3.928.498,04 e 7º lugar : CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO LTDA – R$ 3.930.705,63.

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.

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 ADMINISTRADORES DOS 
EXERCICIOS SOCIAIS DOS ANOS: 2018, 2019; 2)EXAMINAR, DISCUTIR E VOTAR AS DEMONS-
TRAÇÕES 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) DISTRI-
BUIÇÃO 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.

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.

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). 

COMARCA DA CAPITAL. JUÍZO DE DIREITO DA 16ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO 
COM O PRAZO DE 30 DIAS. O Dr. FÁBIO LEANDRO DE ALENCAR CUNHA, MM. Juiz de Direito 
desta 16ª Vara Cível, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, pelo presente cita o Promovido: Robson Nunes dos Santos, 
portador do do CPF n° CPF n° 618.130.525-49, que se encontram em lugar incerto e não sabido, 
para responder aos termos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão com pedido de liminar, Proc. 
nº 0002219-91.2009.8.15.2001, que se processa neste Juízo pela Serventia Judicial do 16º ofício, 
movida por JOSÉ AUGUSTO DANTAS, CPF n° 048.235.244-20, contra: ROBSON NUNES DOS 
SANTOS, CPF n° 618.130.525-49, no prazo de 15 dias, que correrá em cartório, após a terminação 
do prazo do edital. “ E para que chegue ao conhecimento dos interessados e não possam, no futuro, 
alegar ignorância, expedi o presente e outros iguais que serão publicados e afixados na forma da 
lei”. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, aos quatorze dias (14) dias do mês de setembro 
(09) do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, Orlandino Pereira Chaves, Técnico Judiciário, digitei

ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2025/2024 

A ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB, CNPJ 
08.451.523/0001-66, com sede em João Pessoa, Estado da Paraíba, através de sua PRESIDENTE 
SUANA GUARANI DE MELO, matrícula 155.140-0, DÁ PUBLICIDADE, por meio desse Edital, a 
todos os associados em pleno gozo de seus direitos, acerca do CALENDÁRIO DE ELEIÇÕES para 
nova diretoria no TRIÊNIO 2021-2024 (diretores executivos e conselho fiscal). Estará disponível 
no site da ASPOL (www.aspolpb.com.br), nas mídias sociais (facebook e instagram) e fixado nas 
Centrais de Polícia Civil. Segue abaixo o calendário:

Sede João Pessoa: Rua Empresário João Rodrigues Alves, 125 – Torre A – Sl 1401 - Edf. Delta 
Center - Bairro: Bancários - João Pessoa - 58.051-022 Em caso de dúvidas - Telefone: (83) 3506-
3429 / secretaria@aspolpb.com.br

SUANA GUARANI DE MELO
Presidente da ASPOLPB

Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral de Instalação do Beach Plaza Condomínio & Resort

Lucena -PB
João Pessoa, 11 de janeiro de 2021.

MORADA INCORPORAÇÕES EIRELI, pelo presente EDITAL, convoca todos os proprietários 
das unidades autônomas do BEACH PLAZA CONDOMÍNIO & RESORTa compareceremàAS-
SEMBLEIAGERALDE ENTREGA E INSTALAÇÃO  DE CONDOMÍNIO,na área aberta do próprio 
empreendimento, nas proximidades da área de lazer,designada paraserealizarem27defevereirode
2021(sábado),das 09hàs 11h30, às 09h em primeira convocação, e às 09h30em segunda e última 
convocação, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem doDia:

IMPORTANTE:
• Tendo em vista a relevância dos assuntos a serem tratados na Assembleia Geral, lembramos 

a necessidade da participação de todos os condôminos, a fim de obtermosumconsensonasdelibe-
raçõesaseremtomadasemproldopatrimônio comum;

• ÉlícitoaossenhorescondôminossefazeremrepresentarnaAssembleiaGeralora convocada por 
procuradores, munidos com procurações específicas, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS DA CON-
VENÇÃOCONDOMINIAL;

• Em cumprimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos órgãos sanitá-
rios, no tocante à prevenção da COVID-19, serão adotadas regras como distanciamento social de 
1,5 mt., aferição de temperatura de todos os participantes e disponibilização de álcool gel 70% e 
locais para higienização das mãos. Por este motivo, só será permitida a entrada e participação de 
01 (um) representante por lote.

Morada Incorporações EIRELI

3R ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75 Torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente, a Licença Prévia para um Residencial Multifamiliar – com 176 (cento 
e setenta e seis) unidades denominado de City Park Residence, situado a Rua Adonias de Azevedo 
Araújo, s/n – Planalto da Boa Esperança - João Pessoa/PB.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Secre-
taria do Meio Ambiente, a RENOVAÇÃO LICENÇA PRÉVIA para obra de EXECUÇÃO DE PONTE 
DE ESTRUTURA MISTA EM CONCRETO ARMADO E ESTRUTURA METÁLICA E ELEVAÇÃO DE 
GREIDE, LOCALIZADA NO BAIRRO CUIÁ, EM JOÃO PESSOA/PB.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO para obra de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
MARIA CÉLIA, NO BAIRRO PARATIBE, EM JOÃO PESSOA/PB.

GLADKASAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 29.789.910/0001-87, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Instalaçãoparaconstrução de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Bela 
Vista II, Quadra 06, Lote28– Cabedelo/PB.

A CASA DA MADEIRA LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 10.649.096/0001-77, SUTUADA NA ROB BR 
230, NO PORTAL DO POÇO – CABEDELO PB, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A 
SEMAPA -SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA A RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 0421/2018 PARA A ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.
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