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Editorial

A campanha de vacinação agora é 
realidade. Cabe à população paraibana continuar 

obedecendo as orientações das autoridades 
sanitárias, no que diz respeito às precauções 

contra o contágio do coronavírus.  Página 2

Economia
Vacinação anima setores 
da economia na Paraíba
Comércio, indústria e turismo projetam crescimento a partir 
do início da imunização contra covid no estado. Página 17

Foto: Flickr/Joe Biden

Joe Biden e Kamala Harris 
serão empossados hoje
Durante discurso de despedida, Donald Trump diz ‘orar’ para a próxima 
administração, ignorando o novo presidente dos Estados Unidos. Página 16

Reforma vai adiar o início dos 
trabalhos na Câmara de JP
Piso do plenário terá que ser trocado. Retorno estava 
previsto para o dia 2 de fevereiro. Página 13

Colunas

Estado vai implantar Distrito 
Industrial Metropolitano
Parte da Usina São João será desapropriada para dar 
lugar ao distrito, na BR-230, em Santa Rita. Página 3

Georgina Luna

O ano está apenas começando e você 
não pode deixar de acompanhar as 

principais tendências do mercado para 
oferecer ao consumidor tudo aquilo que ele 

procura.  Página 17
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Governo quer vacinar 1,2 milhão 
de paraibanos até o mês de julho
Campanha de vacinação é aberta na PB, e logística garante distribuição do imunizante em todo o estado. Páginas 5 e 6

O mercado da bola Anúncio 
de contratações movimenta a pré-tem-
porada do Campeonato Paraibano de 
Futebol, e times como Botafogo (foto) e 

Treze já estão com a formação 
de seus elencos bem 

adiantada. Página 21

Produção Um dos mais importantes escritores da Paraíba, Sérgio de Castro 
Pinto prepara duas antologias, uma de ensaios e outra de poesia. Página 9

Foto: Roberto Guedes

Um dia histórico: Marineide Gouveia (C) foi a primeira paraibana a tomar o imunizante contra a covid; doses chegaram na noite de segunda-feira (E) e, na manhã de ontem, João e Cícero (acima) abriram a campanha de vacinação
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Terça-feira, 19 de janeiro de 2021, um dia histórico na Paraíba. 
Nessa data, o governador João Azevêdo iniciou, na cidade de João 
Pessoa, a vacinação contra a covid-19. O gestor estadual assistiu 
pessoalmente, ele e seus auxiliares, notadamente da área da Saú-
de, à primeira aplicação do imunizante. Os dois primeiros contem-
plados foram, respectivamente, a técnica de enfermagem Marinei-
de Gouveia e o indígena Genildo Alencar.

Prontamente, como é do estilo do governador, também foi 
iniciada a distribuição da vacina para os 223 municípios do 
estado, em um esquema que incluiu transporte aéreo. Mais 
de 50 mil pessoas, em toda a Paraíba, estão recebendo o imu-
nizante, obedecendo a um escalonamento que contempla, na 
primeira fase, trabalhadores da Saúde, indígenas aldeados, 
pessoas idosas em instituições e pessoas com deficiência ins-
titucionalizadas.

João Azevêdo não escondeu a emoção e alegria de estar teste-
munhando o êxito do esforço despendido por vários profissionais, 
no sentido de garantir que a população paraibana também fosse 
contemplada, no menor espaço de tempo possível, com o imuni-
zante que se transformou na grande esperança da humanidade de, 
finalmente, reverter a situação de emergência em saúde, ocasiona-
da pela pandemia do novo coronavírus.

As palavras do governador revelam sintonia com o senti-
mento das pessoas que se ressentiam dos males provocados 
pela covid-19, desde os mais graves, como a perda de entes 
queridos, aos contratempos provocados pelos protocolos de 
segurança sanitária: “Esse momento representa a esperança 
e o caminho de que voltaremos a uma nova normalidade, com 
condições de termos uma convivência parecida com a que tí-
nhamos antes da pandemia”. 

A campanha de vacinação agora é realidade. Cabe à popu-
lação paraibana continuar obedecendo às orientações das au-
toridades sanitárias, no que diz respeito às precauções con-
tra o contágio do coronavírus, até que a imunização atinja seu 
ponto máximo e a vida se normalize, com as pessoas se rela-
cionando de maneira segura, em todas as dimensões sociais. 
Por enquanto, é comemorar a chegada da vacina, porém sem 
baixar a guarda. 

Um dia histórico Breathe
Respire, respire o ar... é assim que 

a primeira frase do álbum “Dark Side 
of the Moon” da banda inglesa Pink 
Floyd começa. Algo simples, um ato 
mecânico que nos faz viver. Ato esse 
que possibilita sentir o cheiro das f lo-
res ou o perfume da pessoa amada. 
Respiramos oxigênio, tão abundante 
em nosso planeta, mas o que aconte-
ce quando ele falta? O que acontece 
quando não temos ar em nossos pul-
mões? Asfixia.

No dia 27 desde mês, completarão 
76 anos da libertação dos prisioneiros 
de Auschwitz e Birkenau. Nesse dia, 
em 1945, a infantaria soviética liber-
tava milhares de 
sobreviventes dos 
campos de concen-
tração da Alemanha 
nazista. Os campos 
foram criados para 
um único propósito: 
o extermínio de se-
res humanos inde-
sejados pelo regime 
nazista. O método 
usado pelos nazis-
tas era a câmara de 
gás, onde dezenas 
de pessoas eram as-
fixiadas.

Sob o comando da SS, a polícia na-
zista, milhares de pessoas foram leva-
das para os campos. Como se não fos-
se o bastante, a SS forçava os próprios 
prisioneiros, em sua grande maioria 
judeus, a levarem seus compatriotas 
às câmaras e, depois, a inspecionarem 
os corpos atrás de implantes de valor. 
Esses prisioneiros eram chamados de 
Sonderkommando.

Setenta e seis anos depois dos 
horrores dos campos de concentração 
nazista, nos chegam notícias que re-
montam aquele terror. Notícias de que 

pessoas morreram por falta de oxigênio 
nos chegam como uma visão dos horro-
res dos campos. Ficamos sem fôlego de 
pensar no descaso pela vida humana. 
As UTIs em Manaus se transformaram 
em câmaras de gás, ceifando vidas.

O que acontece em Manaus mos-
tra o descaso com a pandemia de um 
governo genocida, que nada deve as 
hordas hitleristas. Os relatos nos as-
sombram. Ver os médicos tendo que 
escolher quem vive e quem morrer é 
desesperador. Quem vai cuidar des-
ses profissionais depois de tamanho 
trauma?

Os profissionais de saúde, até cer-
to ponto, se tornam 
Sonderkommandos 
desse governo fas-
cista, vendo seus 
compatriotas mor-
rerem sem nada 
poderem fazer. Mas 
não são apenas pa-
ralelos sombrios 
que podemos fazer 
com aquele janeiro 
de1945.

Assim como a 
esperança veio na 
cor vermelha para 

os prisioneiros dos campos, cor do es-
tandarte da infantaria soviética, para 
nós, a esperança vem, não da infan-
taria, mas da vacina, oriunda de uma 
país que ostenta em seu estandarte 
a cor, que outrora foi símbolo e bas-
tião da luta contra o nazi-fascismo das 
hordas hitlerista.

Chegamos a um momento crucial, 
onde a luta se torna inevitável. Deve-
mos honrar os que tombaram nesse 
árduo caminho e manter acessa a cha-
ma da esperança. 

Manaus, respire. Brasil, respire, 
respire o ar...

Resistência tem nome: Maranhão
Quando aceitei a ideia de compar-

tilhar de um perfil em livro sobre o 
senador José Maranhão, previa a crí-
tica aberta ou discreta de alguns bons 
companheiros de profissão e mesmo 
amigos. Não era sem razão: o perfila-
do ainda sentava na cadeira de gover-
nador e não é fácil escrever sobre um 
poderoso sem omitir os seus defeitos. 
“Livro encomendado? Desses eu não 
leio.” Tive de ler e ouvir de um meio 
irmão. 

O ideal de qualquer autor digno 
desse nome é laborar no sacrifício, es-
crever às próprias custas, e, caso agra-
de, sair como galinha 
a bicar de grão em 
grão o que possa cair 
no caixa do livreiro e, 
dependendo da sorte, 
repercutir no próprio 
bolso. Por aí, eu não 
teria passado do pri-
meiro livro. 

Nestes dias an-
gustiantes do interna-
mento de Maranhão, 
voltei a repassar as 
páginas do livro. E vejo que não entrou 
um único adjetivo que não fosse neces-
sário ao substantivo. Tivemos esse cui-
dado, sob a supervisão de Ângela Be-
zerra de Castro, sua amiga de infância 
e adolescência, sem prejuízo do senso 
crítico. 

Se houve tintas para realçar de 
forma enfática o comportamento do 
personagem foram as que tentaram 
reproduzir o ambiente que influiu e 
marcou a sua visão política. Desde o 
da influência paterna, no ambiente de 
trabalho e de liderança empresarial, ao 
que eclodiu na alma do povo, refletido 
na carta de quem saía da vida para en-
trar na História. Está no livro, confis-

são que expressa o pensamento de uma 
vida inteira: 

“Getúlio simbolizava o nacionalis-
mo brasileiro e eu fui daqueles que sa-
íram às ruas para brigar pelos grandes 
projetos nacionais, o petróleo é nosso, 
a grande siderurgia, enfim todas as 
bandeiras que pugnavam pela sobera-
nia econômica nacional. Getúlio foi, de 
fato, uma liderança que me influenciou 
de forma definitiva pelo seu nacionalis-
mo de resultados.”

Estreando, em 1953, no PTB de Ge-
túlio, só veio sair com a extinção dos 
partidos, indo para o MDB, a oposição 

possível, convertido 
no PMDB a que se ali-
nhou até hoje. 

“Por que continu-
amos nacionalistas?” 
– ele se pergunta. 
Porque o país conti-
nua submetido a inte-
resses internacionais 
(...) Não sei se a minha 
geração ainda vai as-
sistir à volta do esta-
do nacional e sobera-

no. Mas todos os grandes estados – e o 
Brasil com tudo para ser um deles – em 
qualquer tempo, são isto: nacionais e 
soberanos. Para muitos, isso é ideia 
de dromedário, mas não é dromedário 
o historiador inglês Tony Judt, que vê 
com sucesso a política econômica da 
União Europeia, combinando a sobera-
nia dos Estados ao poder de novas ins-
tituições transnacionais”. 

Envelhecidomas não entregue, re-
sistindo com todos os meios a seu al-
cance ao furor de um virus gerado só e 
só contra o gênero humano, ele parecia 
antever, vinte anos atrás: “Não sou dos 
que apostam na globalização como sal-
vaçãodo mundo”. 

 76 anos depois dos horrores 
dos campos de concentração nazista, 
nos chegam notícias que remontam 

aquele terror. Notícias de que 
pessoas morreram por falta de 

oxigênio nos chegam como uma 
visão dos horrores dos campos.   

 Se houve tintas para 
realçar de forma enfática o 

comportamento do personagem 
foram as que tentaram reproduzir 
o ambiente que influiu e marcou 

a sua visão política.   

Eduardo Augusto
eduardomelosocial@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Projeto irá ocupar área de 149,96 hectares situada às margens da BR-230 entre Santa Rita e Cruz do Espírito Santo

Uma área de 149,96 
hectares situada às mar-
gens da BR-230 entre as ci-
dades de Santa Rita e Cruz 
do Espírito Santo será de-
sapropriada para a implan-
tação do Distrito Industrial 
Metropolitano da Paraíba. 
De acordo com o Decreto 
nº 40.983 de 18 de janeiro 
de 2021, o primeiro publi-
cado na edição de ontem 
(19) do Diário Oficial do 
Estado (DOE), um total de 
1.499.624,72 metros qua-
drados de terras foi decla-
rado de utilidade pública 
para a realização da obra.

Conforme o documen-
to, a área de terras em 
forma de um polígono ir-
regular com 1.499.624,72 
metros quadrados - apro-
ximadamente 149,96 hec-
tares – tem um  perímetro 
de 5.389,62 metros e está 
localizada entre os Km 46 
e Km 49 da BR-230, uma 
parte localizada no muni-

cípio de Santa Rita e outro 
trecho na cidade de Cruz do 
Espírito Santo. Este espaço 
foi declarado de utilidade 
pública, para fins de desa-
propriação.

Esta região compreen-
de a propriedade Rural En-
genho Central que limita-se 
ao norte, sul, e oeste com 
áreas remanescentes des-
ta e ao leste com a BR-230. 
Tal área de terras é de pro-
priedade da Usina São João 
e, segundo o decreto do 
governador João Azevêdo, 
será destinada à implanta-
ção do Distrito Industrial 
Metropolitano da Paraíba 
para a promoção do desen-
volvimento econômico e so-
cial do estado.

Além disso, o docu-
mento atribui o caráter de 
urgência à desapropriação 
prevista para fins de imissão 
de posse da área. A despesa 
decorrente da indenização 
será quitada por intermédio 
de recursos financeiros da 
Companhia de Desenvolvi-
mento da Paraíba (Cinep).

Assim, a Procuradoria 
do Domínio da Procura-
doria Geral do Estado em 
conjunto com a Cinep são 
as entidades autorizadas a 
adotarem as providências 
relativas à desapropriação 
amigável ou judicial da área 
de terras declarada de utili-
dade pública, necessárias à 
incorporação desta ao acer-
vo patrimonial imobiliário 
da Companhia de Desenvol-
vimento da Paraíba.

A Cinep será o órgão res-
ponsável pelas ações para im-
plantação do projeto. Segundo 
a direção da entidade, em bre-
ve, será possível fornecer mais 
informações sobre a iniciativa.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Estado vai implantar o Distrito 
Industrial Metropolitano da PB

A menos de duas semanas 
para deixar o cargo de pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia não parece disposto a 
desengavetar nenhum dos 
processos de impeachment 
contra Bolsonaro. Mas acha 
que o assunto virá à tona, 
adiante: “Eu acho que esse 
tema, de forma inevitável, 
será discutido pela casa, no 
futuro”.  

“Será diScutido no futuro”
Presidente da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa, Dinho 
(Avante) negou que tenha a 
pretensão de candidatar-se 
a deputado estadual na elei-
ção do próximo ano. Numa 
emissora de TV, disse “que o 
futuro a Deus pertence”, mas 
ressaltou: “Não, vou apenas 
ajudar os amigos [que serão 
candidatos]. Não tenho essa 
intenção”.   

Ricardo Barbosa retirou de tramitação 
da ALPB o projeto de lei que determi-
nava a vacinação compulsória contra 
a covid-19 na Paraíba. As questões re-
lacionadas ao envio de vacinas, pelo 
Governo Federal, à Paraíba, ainda 
em quantidade insuficiente à deman-
da, foi a justificativa para a decisão. A 
Paraíba recebeu quase 115 mil doses. 
o que representará a imunização de 
57 mil paraibanos, num primeiro mo-
mento.

Projeto de lei retirado

Veneziano: “o PreSidente cometeu crime de
reSPonSabilidade durante a Pandemia e outrora”

“não tenho eSSa intenção”

Semana passada, grafei que existiam mais de 30 pedidos de impeachment contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) na Câmara dos Deputados. Errei. Na verdade, a coisa é mais contundente. 
São mais de 60 pedidos protocolados; 61 para ser mais exato, em mais de dois anos de gestão. 
Cinco destes foram arquivados, enquanto outros 56, engavetados – ou seja, somente teriam pros-
seguimento se assim decidir o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (Democratas). Levantamento 
feito nas redes sociais pelo movimento ‘Vem Pra Rua’, que monitora as redes sociais dos deputados, 
revela quantos parlamentares se posicionaram sobre o assunto. No ‘Termômetro do Impeachment’, 

110 se declararam a favor, 349 não opinaram e 54 se manifestaram contra – são necessários 342 
votos para o processo ser admitido pela casa. Dos 12 deputados da bancada paraibana, 

nenhum consta como a favor do impedimento do presidente – porque não se mani-
festaram nas redes sociais – e quatro aparecem como contrários: Wellington Roberto 

(PL), Efraim Filho (DEM), Gervásio Maia (PSB) e Damião Feliciano (PDT). O senador 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB) (foto) foi provocado a falar sobre o tema, numa 
emissora de TV: “Não gosto de me precipitar, mas os elementos são robustos 
[para o impeachment]. O presidente cometeu crime de responsabilidade, não só 
durante a pandemia, mas também outrora. Juristas enxergam isso”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O vereador Dinho reconhece que “a crítica 
construtiva” é importante para uma ges-
tão, mas considera que o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (PP), “praticamente 
não tem oposição” na Câmara Municipal. 
E ressalta a boa relação entre o prefeito 
e os vereadores. O vereador oposicionista 
Marcos Henriques (PT), por exemplo, votou 
no prefeito. 

cícero e a relação amiStoSa
com a câmara municiPal

eleição da câmara

há um contraPonto

Ruy Carneiro (PSDB) reafirmou apoio a Ar-
thur Lira (PP) como candidato a presidente da 
Câmara dos Deputados – seguem com essa 
mesma preferência Wellington Roberto (PL), 
Edna Henriques (PSDB), Julian Lemos (PSL) 
e Wilson Santiago (PTB). O candidato Baleia 
Rossi (MDB) tem o apoio de Aguinaldo Ribeiro 
(PP), Efraim Filho (DEM), Frei Anastácio (PT), 
Damião Feliciano (PDT) e Gervásio Maia.

Falando pelo PSDB, Ruy Carneiro tem a expectativa 
de se aproximar do MDB para possível aliança, em 
2022. Numa emissora de rádio, sugeriu que havia 
uma disposição do senador José Maranhão, no pas-
sado, em levar isso adiante. Há um contraponto no 
partido: o senador Veneziano Vital do Rêgo apoia a 
reeleição do governador João Azevêdo (Cidadania). 
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“Retalhos que conectam vidas” é o tema da 32ª edição do evento, que este ano acontece de forma virtual

Foto: Secom-PBSalão do Artesanato

‘Lives’ de capacitação serão 
realizadas a partir de hoje

O 32° Salão do Artesana-
to Paraibano, que nesta edição 
ocorre de forma virtual e tem 
como tema “Retalhos que co-
nectam vidas”, vai oferecer, a 
partir de hoje, uma série de 
consultorias via lives para 
artesãos e interessados em 
geral. Quem abre a progra-
mação, que vai ocorrer toda 
quarta-feira até o dia 3 de 
março, é Fabrício Feitosa, se-
cretário executivo do Progra-
ma Empreender. A mediação 
é da gestora do Programa do 
Artesanato da Paraíba (PAP), 
Marielza Rodriguez. 

Para assistir às lives, basta 
acessar o site do evento www.
salaodoartesanatoparaibano.
com.br, a partir das 17h. Um 
dos destaques é a oportuni-
dade também de o público 

conhecer as artesãs homena-
geadas desta edição do Salão 
do Artesanato, que trabalham 
com as tipologias do fuxico e 
patchwork. A primeira artesã 
é Odaísa Aires da Silva.

“É mais um grande mo-
mento neste Salão inovador, 
que teve de se reinventar por 
conta das circunstâncias, por 
conta da pandemia. O artesana-
to paraibano tem conquistado 
todo esse espaço porque o go-
vernador João Azevêdo, a pre-
sidente de Honra do Programa 
do Artesanato da Paraíba, Ana 
Maria Lins, todos nós que fa-
zemos o PAP acreditamos na 
capacitação para oferecer um 
produto cada vez melhor. Esta 
é a grande importância destas 
lives que iniciamos a partir des-
ta quarta-feira”, disse Marielza, 

agradecendo a parceria com 
o Empreender-PB e o Sebrae, 
entre outros parceiros.

Fabrício Feitosa, secretá-
rio executivo do Empreender
-PB, destacou que o programa 
vai oferecer uma série de ser-
viços para os artesãos durante 
a live, que vai abordar dos de-
safios do mundo digital para o 
empreendedor. “Vamos levar 
informações sobre a linha de 
crédito Empreender Arte-
sanato. Estamos oferecendo 
uma para os participantes do 
Salão virtual, renovação de li-
nha de crédito para quem já é 
cliente e novas inscrições”, dis-
se, acrescentando que outro 
grande destaque é o mutirão 
de renegociação para o arte-
são que estiver em situação de 
inadimplência.

Decreto determinando 
a desapropriação da área 

onde será implantado 
o Distrito Industrial foi 

publicado no Diário 
Oficial do Estado. 

A juíza Adriana Barreto 
Lossio de Souza, da 9ª Vara 
Cível da capital, entendeu 
que houve falha na prestação 
de serviço por parte do Ban-
co do Brasil, que bloqueou 
a conta bancária de um cor-
rentista, bem como seu car-
tão de crédito, sem nenhuma 
comunicação prévia, motivo 
pelo qual deverá pagar uma 
indenização por danos mo-
rais no valor de R$ 8 mil.

No processo, a parte au-
tora alega que viajou de fé-
rias para o Rio de Janeiro no 
período de 10 à 18 de janeiro 

de 2017, levando o cartão de 
crédito de sua conta no Ban-
co do Brasil para adimple-
mento de suas despesas du-
rante a viagem. Ocorre que, 
quando lá chegou, tentou sa-
car dinheiro no caixa eletrô-
nico e não conseguiu, porque 
acusava a mensagem “Conta 
com CPF irregular. Procure a 
agência”.

Logo, não conseguiu 
sacar valores, fazer ou re-
ceber transferências e, nem 
mesmo, pagar suas contas 
agendadas. Ela alega que não 
pediu o bloqueio dos servi-

ços. Diante do ocorrido, se 
viu obrigado a pegar dinhei-
ro emprestado para adimplir 
as despesas referentes às 
necessidades básicas de ali-
mentação, higiene até finda 
a viagem. 

O Banco, por sua vez, 
alegou não existir nenhum 
defeito ou vício na prestação 
de serviço.

Na sentença, a juíza 
afirma que cabia ao banco, 
enquanto fornecedor de ser-
viços, especificar os motivos 
que levaram ao respectivo 
bloqueio, o que não o fez.

Banco terá que indenizar em 
R$ 8 mil cliente por dano moral 
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Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 3.912 pessoas morreram e 133.894 pacientes se recuperaram em todo o estado

Com a divulgação de no-
vos 238 casos de contamina-
ção pela covid-19 e 10 óbitos 
em decorrência de compli-
cações da doença, a Paraí-
ba chegou a 178.081 casos 
confirmados, sendo 133.894 
pacientes considerados recu-
perados e 3.912 vítimas do 
novo coronavírus. Até o mo-
mento, 567.264 testes para o 
diagnóstico da doença foram 
aplicados, registrando casos 
em todos os municípios e 
mortes em 196 dos 223.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
53 (22,26%) dos novos casos 

são pacientes hospitalizados 
e 185 (77,74%) são consi-
derados casos leves, que se 
recuperam em suas residên-
cias. Cerca de 38 pacientes 
deram entrada em hospitais 
entre a segunda-feira e on-
tem, segundo o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar.

Entre os falecimentos, 
seis aconteceram entre o in-
tervalo de tempo de horas, 
entre a segunda-feira e a 
terça-feira. Os óbitos confir-
mados no boletim ocorre-
ram entre 14 e 19 de janeiro 
de 2021, acometendo cinco 
homens e cinco mulheres, 
com faixa etária entre 52 e 
98 anos. Dois não possuíam 
comorbidades e os demais 

apresentaram cardiopatia 
como a patologia de fator de 
risco associada à covid-19 
com maior frequência. Duas 
mortes aconteceram em hos-
pitais privados e oito em hos-
pitais públicos.

Os dez falecimentos são 
de residentes em Campina 
Grande (5), João Pessoa, La-
goa Seca, Pocinhos, Santa 
Rita e Uiraúna (com um óbito 
cada). Outras 26 mortes estão 
em investigação.

Neste momento, de acor-
do com o boletim diário da 
SES, a ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 54%, nas enfermarias 
48% dos leitos estão ocupa-

dos. A Região Metropolitana 
de João Pessoa tem  a taxa de 
ocupação em UTI que chega a 
53% e 57% em enfermarias. 
Já em Campina Grande, estão 
ocupados 62% dos leitos de 
UTI e 37% de enfermarias 
adulto e no Sertão, as taxas 
chegam a 74% dos leitos de 
UTI para adultos e 34% nas 
enfermarias. 

Concentram 68,90% 
dos novos casos: João Pessoa 
com 65 novos casos; Campi-
na Grande com o acréscimo 
de 54 casos; Barra de San-
ta Rosa registrou 19 novos 
casos; Cuité teve 18; e Água 
Branca confirmou 8. 

A lista de maior concen-
tração de casos, considerando 

o montante acumulado acima 
de mil, conta com 31 muni-
cípios. São eles: João Pessoa 
(45.219), Campina Gran-
de (16.426), Patos (7.562), 
Guarabira (5.376), Cabedelo 
(4.328), Santa Rita (4.315), 
Sousa (4.117), São Bento 
(4.045), Cajazeiras (3.697), 
Mamanguape (2.986), Ba-
yeux (2.711), Ingá (1.839),  
Queimadas (1.839), Pom-
bal (1.776),  Alagoa Grande 
(1.775), Monteiro (1.764), 
Itabaiana (1.560), Rio Tinto 
(1.523), Sapé (1.483), Pedras 
de Fogo (1.434), Catolé do 
Rocha (1.412), Sumé (1.363),  
Esperança (1.326), Mari 
(1.306), Itaporanga (1.246), 
Belém (1.192), Caaporã 

(1.162), Itapororoca (1.151), 
Alagoinha (1.124), Conde 
(1.094), Solânea (1.056) e 
Brejo do Cruz (1.021).

Com exceção das cidades 
que concentram a maioria 
dos casos, apenas São Ben-
to (7 casos), Patos (6 casos), 
Cajazeiras (5), Santa Rita e 
Sousa (4 casos), Guarabira 
(3 casos) confirmaram mais 
de um caso. Oito cidades no-
tificaram apenas uma nova 
confirmação e 16 não noti-
ficaram novos casos entre a 
segunda-feira e a terça-feira. 
Segundo a SES, a baixa no re-
gistro de casos ainda está re-
lacionada a troca de equipes 
nas secretarias e vigilâncias 
municipais.

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Paraíba chega a 178 mil 
contaminados por covid-19

“Fiz uma excelente escolha”
O servidor público El-

derlando Nicolino Lamarão, 
de 47 anos, é outro paciente, 
instalado no Hospital Uni-
versitário Lauro Wanderley, 
vindo de Manaus. Em áudio 
enviado para seus familiares 
no Amazonas, com voz ainda 
trêmula, ele garantiu que ser 
transferido para João Pessoa 
foi a melhor opção que ele 
tomou para seu tratamento.

“Aqui temos estrutu-
ra, fui muito bem atendido, 
estou num leito super con-
fortável, com apenas duas 
pessoas no quarto. Não tem 

comparação com o corredor 
em que eu estava, não vou ou-
vir o maqueiro ser chamado, 
fiz uma excelente escolha”, 
explicou o servidor público 
que trabalha na Universidade 
Federal do Amazonas.

Em quadro clínico con-
siderado estável, conforme 
boletim publicado ontem, o 
paciente explicou que desde 
sua chegada no hospital uni-
versitário da Universidade 
Federal da Paraíba, no do-
mingo (17), foi atendido com 
uma bateria de profissionais. 
“Até psicóloga eu tenho, não 

tem comparação de onde eu 
tava”, comentou o paciente.

A cerca de 2,8 mil km de 
distância dos parentes, El-
derlando Nicolino Lamarão 
vai passar a se comunicar 
com a família por videocha-
madas feitas com a ajuda da 
psicóloga, porque seu celular 
vai ser recolhido durante o 
tratamento para evitar con-
tágio. “Vou completar meu ci-
clo de tratamento aqui, bem, 
com a cabeça bem mais tran-
quila”, garantiu o servidor 
público.

Pacientes transferidos de Manaus
De acordo com boletim emitido 

pelo Hospital Universitário Lauro 
Wanderley no fim da tarde de on-
tem, três dos 15 pacientes vindos 
de Manaus tiveram piora no quadro 
clínico e precisaram ser levados para 
a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Os demais pacientes com covid-19 
provenientes de hospitais do Amazo-
nas estavam em quadro estável nas 
enfermarias do hospital.

Envio cancelado
A Prefeitura de Campina Gran-

de havia separado 20 leitos, sendo 
10 no Hospital Universitário Alcides 
Carneiro, e 10 no Complexo Hospi-
talar Pedro I, porém, de acordo com 
a Secretaria de Saúde de Campina 
Grande em contato feito ontem, o 
Ministério da Saúde informou que o 
Aeroporto de Campina Grande não 
comportava a aeronave que faz a 
transferência dos pacientes. Os leitos 
que tinham sido separados voltam a 
integrar a rede de atendimento co-
vid-19 para pacientes do município.

Transporte público

Passageiros reclamam de superlotação nos ônibus

Eliane Batista diz que 
tem medo de usar o trans-
porte coletivo. Cuidadora 
de idosos, a moradora do 
Bairro das Indústrias conta 
que pega em média quatro 
ônibus todos os dias e que, 
em horários de pico, a lota-
ção é garantida. “Principal-
mente no 1001 e no Bairro 
das Indústrias. Nem parece 
que a gente tá no meio de 
uma pandemia, os ônibus 
são cheios do mesmo jeito”. 
Eliane conta que quando 
chega no trabalho capricha 
na higienização, toda a as-
sepsia é realizada antes mes-
mo de entrar no local. “Me 
dirijo para um lugar específi-
co onde tomo banho e mudo 
a roupa, só entro depois da 
limpeza completa, tudo para 
evitar que os idosos peguem 
a covid-19”.

São as primeiras horas 
do dia e da noite as mais crí-
ticas, segundo a estudante 

de biomedicina Silvana Nó-
brega. Tanto para ir a facul-
dade quanto para a clínica 
de estética onde trabalha, 
Silvana se vale do transporte 
público. Cada ônibus uma 
aventura e o risco iminente 
de contrair a doença que não 
para de fazer vítimas. “O re-
cipiente de álcool dos ônibus 
muitas vezes não tem nada. 
Pessoas sem máscara, com 
máscara no queixo… pes-
soas muito próximas, sem 
nenhum distanciamento. 
Claro que a gente de sente 
insegura”.

O Sindicato das Empre-
sas de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros no 
Município de João Pessoa 
(Sintur- JP), informou, atra-
vés da assessoria, que re-
conhece que em horários 
considerados ‘de pico’, há 
veículos circulando com ex-
cesso de passageiros. Afir-
mou também que há mo-
nitoramento e que novas 
viagens serão acrescentadas 
para reduzir a concentração.

Ainda segundo o órgão, 
protocolos sanitários como 
embarque obrigatório com 
uso de máscara; álcool em 
gel em toda a frota à dis-
posição dos passageiros e 
reforço da higienização dos 
veículos antes do início das 
viagens, são realizados des-
de o início da pandemia.

Frota reduzida
Atualmente a frota de 

João Pessoa está operando 
com 80% da capacidade 
total. Pelo menos 26 linhas 
de ônibus ainda estão de-
sativadas, sendo necessá-
rio que o usuário utilize li-
nhas alternativas. Segundo 
a Secretaria de Mobilidade 
Urbana (Semob) a reto-
mada dos ônibus coletivos 
está sendo gradual e de 
acordo com a demanda, 
aferida através da utiliza-
ção do Passe Legal. Ainda 
segundo a assessoria da 
Semob, 67 linhas em fun-
cionamento operam com 
todos os veículos.

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Foto: Roberto Guedes

Prontovida atende casos de síndrome respiratória
No dia em que João Pes-

soa começou a vacinar os pri-
meiros profissionais de saúde 
contra a covid-19, o prefeito 
Cícero Lucena anunciou a 
abertura do Hospital Pronto-
vida para atender a população 
com sintomas de síndrome 

respiratória aguda. O anún-
cio foi feito ontem, durante a 
apresentação do Comitê Cien-
tifico de Combate à Covid-19, 
que vai unificar informações, 
analisar dados e sugerir de-
cisões relacionadas à doença. 

O secretário municipal 

de Saúde, Fábio Rocha, expli-
cou que o objetivo é desafo-
gar o fluxo de atendimento 
dos outros equipamentos de 
saúde do município, como as 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs), que estão rea-
lizando atendimento híbrido 

à população. O Prontovida 
atendia exclusivamente casos 
de covid-19. 

“Importante ressaltar 
que as pessoas devem procu-
rar o Prontovida apenas com 
síndromes gripais, não adian-
ta querer atendimento para 

outros casos, como dores es-
tomacais, dor de cabeça, entre 
outros. Temos, no Prontovida, 
desde a entrada do paciente 
com sintomas, ambulatório 
e até UTI, ou seja, um pronto 
atendimento”, explicou Fábio 
Rocha. 

Objetivo é desafogar 
o fluxo de atendimento 

dos outros equipamentos 
de saúde do município

Veículos têm reforço de higienização 
antes do início das viagens na capital
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Equipe do Governo do Estado garante celeridade 
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Expectativa do Governo do Estado é imunizar, até julho, cerca de 1,2 milhão de paraibanos

Vacinação é uma 
realidade na Paraíba
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n Com seis horas de atraso, as 114 mil doses da CoronaVac 
chegam ao Aeroporto Castro Pinto, na Região Metropolitana de 
João Pessoa, em voo comercial, direto de São Paulo.

n Logística de distribuição feita pela Secretaria de Estado 
da Saúde garante recebimento das vacinas em cerca de 
12 horas nas 12 gerências regionais de saúde.

n Na manhã de terça-feira (19), a Paraíba inicia 
campanha de vacinação que prevê a imunização 
de 54.689 paraibanos na primeira fase. 

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@gmail.com 

Seis horas separaram 
a previsão da chegada das 
vacinas produzidas pelo 
Instituto Butantan da ater-
rissagem da aeronave com 
mais de 114 mil doses da 
vacina CoronaVac no Aero-
porto Castro Pinto, na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa. O atraso provocado 
por problemas na logística 
do Ministério da Saúde (MS) 
causaram muito mais expec-
tativa em que aguardava o 
desembarque histórico do 
que contratempos no esque-
ma montado pelas Secretaria 
de Saúde e da Segurança e 
Defesa Social, esta última 
responsável por manter con-
tato com a logística do MS.

A aeronave vinda dire-
tamente de São Paulo, em 
voo comercial, com destino 
à Paraíba era prevista para 
pousar na capital por volta 
das 15h40 da segunda-feira 
(18), entretanto, houve o en-
vio de uma nova informação 
do MS dando conta de que 
o avião chegaria de fato às 
21h30, como de fato ocorreu. 
Poucas horas depois da che-
gada, as doses começaram a 
ser encaminhadas para todas 
as 12 gerências regionais de 
saúde. As vacinas chegaram 
antes do meio-dia de ontem 
a todas as regiões do estado.

A distribuição das doses 
pôs fim à espera de milhares 
de paraibanos pelo início do 
programa de imunização ao 
novo coronavírus no estado. 
A expectativa do governador 
João Azevêdo é de que, até 
julho deste ano, o estado 
atinja a meta maior de va-
cinar 1,2 milhão de pessoas 
na Paraíba.

“E a pandemia da covid 
passar a ser apenas história 
e não ser um mal tão grande 
que já levou mais de 3.700 
paraibanos. Isso é o que 
realmente importa nesse 
momento. Obrigado a toda 
equipe da saúde pela deter-
minação, quase uma obses-
são em salvar vidas. Essa foi a 
meta estabelecida para 2020 
e será ainda em 2021, o com-
promisso dessa equipe que 
não descansa”, afirmou João 
Azevêdo durante a abertura 
da Campanha de Vacinação 
contra a Covid, ontem.

A Autarquia Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur) 
e a Secretaria de Meio Am-
biente (Semam) da Prefei-
tura Municipal de João Pes-
soa (PMJP) realizam ações 
de limpeza no Ginásio de 
Esportes “O Ronaldão”, no 
bairro do Cristo Redentor. 
O local será utilizado para 
a realização da vacinação 
contra a covid-19, prevista 
para iniciar nesta quarta-
feira (20).

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@gmail.com

Francisco José
chicodocrato@gmail.com

O governador do Estado, João Azevêdo, e o prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena, acompanharam a aplicação da 
primeira dose da vacina CoronaVac na Paraíba. A primeira a 
receber o imunizante foi a enfermeira Marineide Rodrigues, do 
Hospital Clementino Fraga. Aos 60 anos de idade, hipertensa, 
ela teve que assinar um termo de responsabilidade por fazer 
questão de continuar trabalhando na linha de frente. 

“Infelizmente, nem todos tiveram a oportunidade que 
eu estou tendo hoje. Para mim, é uma honra muito grande. A 
vacina está aí e vai ter vacina para todos. Existe uma logística e 
vai ser, aos poucos, dimensionada para todos os grupos, classes 
sociais, postos de saúde, atendendo a toda a população”, decla-
rou. Ela trabalha no hospital há 17 anos e não teve a doença.

O indígena potiguara Genildo Alencar, 44 anos, também foi 
vacinado. “Esse momento, para mim, é um momento sublime, 
não só para mim, mas para todo o povo potiguara da Paraíba, 
os outros indígenas tabajaras que se localizam no Conde e 
especialmente à nossa Paraíba. Para mim, por ser diabético e 
hipertenso e fazer parte do grupo de risco, a vacina me trouxe 
mais alegria. Eu sonhava a cada instante com a vacina”, disse. 
Em ambos, a vacina foi aplicada por Keila Campos, enfermeira 
do Núcleo de Imunização da Paraíba. 

Na rede municipal de saúde de João Pessoa, a técnica em 
enfermagem Leila de Souza, com mais de dez anos de profissão 
e na linha de frente desde maio de 2020, foi a primeira a rece-
ber o imunizante. “O trabalho é estressante, vidas perdidas, 
também a perda de colegas e familiares. Com a vacina cremos 
que isso vai passar e voltaremos à normalidade”, declarou. 

Em Campina Grande
O técnico de enfermagem Joseildo Batista, servidor da 

Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, foi o primei-
ro a receber o imunizante, ao meio-dia de ontem, no Hospital 
Municipal Pedro I, referência na assistência aos pacientes 
acometidos da doença.

No início da pandemia, Joseildo Batista, 33, foi notícia nacio-
nal, ao tomar a iniciativa de dormir no terraço de sua casa, para 
não infectar a mãe dele, que sofre de asma, tem problemas de 
pressão alta e sofreu um infarto.  O fato aconteceu em abril de 2020.

Atuando na linha 
de frente contra a 
covid-19, Marineide 
Rodrigues, de 60 
anos, foi a primeira 
pessoa a ser vacina-
da na Paraíba, na 
presença do gover-
nador João Azevêdo 
(D) e do prefeito 
Cícero Lucena (E)

Genildo Alencar 
foi o primeiro 
indígena vacinado 
na Secretaria de 
Estado de Saúde

Na rede municipal 
de saúde da 

capital, a técnica 
em enfermagem 

Leila de Souza 
recebeu a 

primeira dose

Joseildo Batista, 
técnico em 
enfermagem, que 
chegou a dormir no 
terraço para não 
contaminar a mãe, 
foi o primeiro a 
receber a vacina em 
Campina Grande

Foto: José Marques/Secom-PB

Foto: Sérgio Lucena/Secom-JP

Foto: Codecom-CG

Foto: José Marques/Secom-PB

Foto: Divulgação/SES Foto: José Marques/Secom-PB Foto: Divulgação/SES
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Após chegada do imunizante à Paraíba, na segunda-feira, Governo do Estado fez ontem a distribuição para os 223 municípios

Segunda dose da vacina deve ser
aplicada 28 dias após a primeira

O governador João Aze-
vêdo deu início, ontem, na 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES), em João Pessoa, à 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19 e à distribui-
ção das doses dos imunizan-
tes para todos os municípios 
paraibanos. Neste momento, 
54.689 pessoas receberão as 
primeiras doses da vacina, 
sendo 42.925 trabalhadores 
da Saúde, 10.432 indígenas al-
deados, 1.212 pessoas idosas 
em instituições e 120 pessoas 
com deficiência institucionali-
zadas, atendendo os critérios 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde. 

A segunda dose da va-
cina deverá ser aplicada 28 
dias após a primeira. Duran-
te solenidade de abertura da 
campanha de vacinação contra 
a covid-19 no estado foram 
imunizados a técnica de en-
fermagem Marineide Gouveia 
e o indígena Genildo Alencar. 

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
a alegria de testemunhar o 
resultado do esforço coletivo 
de vários profissionais para 
oferecer à população vacinas 
eficazes contra o novo vírus. 

“Essa foi uma luta muito 
grande que tivemos, inclusive 
para incluir a CoronaVac no 
Programa Nacional de Imu-
nização, que hoje está sendo 
distribuída no Brasil inteiro. 
Esse momento representa 
a esperança e o caminho de 
que voltaremos a uma nova 
normalidade, com condições 
de termos uma convivência 
parecida com a que tínhamos 
antes da pandemia. A campa-
nha de vacinação também é 
fundamental para a economia 
para que tenhamos a geração 
de emprego e renda cada vez 
mais forte. Eu tenho plena 
convicção de que esse passo 
que estamos dando hoje de 
forma simbólica irá proteger 
o nosso povo”, frisou.

Ele também evidenciou 
a estrutura organizada pela 
gestão estadual para garantir 
a chegada das doses da vacina 
para todas as regiões do esta-
do ainda hoje. “As vacinas já 
começaram a ser distribuídas. 
O avião já saiu do aeroporto 
em direção a Cajazeiras, Patos 
e a Serra Talhada para distri-
buir para a região de Prince-
sa Isabel e o que queremos é 
fazer chegar a vacina o mais 
rápido possível a cada parai-
bano”, acrescentou.

A presidente do Conse-
lho de Secretarias Municipais 
de Saúde, Soraya Galdino, 
parabenizou o empenho da 
equipe do Governo do Esta-
do para garantir a celeridade 
na distribuição das doses da 
vacina para os municípios. “É 
muito emocionante para nós 
gestores estarmos hoje saben-
do que podemos contar com 
essa vacina tão sonhada por-
que estamos vivendo desde 
março de 2020 uma luta diá-
ria e desigual contra o vírus”, 
comentou.

O prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena, o vice-prefei-
to Léo Bezerra, os deputados 
estaduais Ricardo Barbosa, 
Wilson Filho e João Gonçal-
ves e auxiliares do Governo 
da Paraíba e da Prefeitura de 
João Pessoa prestigiaram a 
solenidade.

Geraldo Medeiros destaca valor da vacinação
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br 

“Nós só poderemos con-
ter essa pandemia a partir do 
momento em que alcançarmos 
uma imunidade coletiva a partir 
de 70%. Se não alcançarmos 
esses números, nós perpetuare-
mos a pandemia”, disse o secre-
tário de Estado da Saúde, Ge-
raldo Medeiros, que agradeceu 

à imprensa pela contribuição 
em informar à população e à 
sociedade sobre a importância 
dos cuidados e da vacinação. 
“Era esse realce que gostaria de 
fazer do trabalho da imprensa, 
mostrando informações sobre 
a importância de aderir a esse 
programa de vacinação”, co-
mentou. 

O secretário enfatizou que 
a realidade é de uma tragédia 

sanitária que já matou mais de 
200 mil brasileiros. “É funda-
mental que as pessoas que não 
fazem parte da área da saúde 
tenham a exata dimensão do 
que ocorreria se nós não tivés-
semos a vacina”. 

Ele destacou que, caso a va-
cina não tivesse sido produzida 
em todo o mundo num período 
tão curto, certamente o número 
de mortes no Brasil chegaria 

a 1 milhão. Na Paraíba, con-
forme o secretário, o inquérito 
sorológico realizado com 10 
mil paraibanos apontou que só 
10% da população tiveram con-
tato com o vírus. Ele garantiu 
ainda que os 223 municípios e 
todas as unidades de saúde do 
estado serão contemplados ao 
mesmo tempo para a vacinação 
e enfatizou que não haverá 
privilégios. 

Prefeitura de JP cria Comitê de Combate à Covid-19
O prefeito de João Pessoa, 

Cícero Lucena, e o vice-prefeito, 
Leo Bezerra, acompanharam, 
na manhã de ontem, a vacina-
ção dos primeiros servidores 
da saúde municipal contra a 
covid-19. O ato ocorreu no 
Hospital Prontovida. Logo em 
seguida, o gestor oficializou a 
criação do Comitê de Combate 
à Covid-19. 

“O dia de hoje é muito im-
portante por estarmos dando 
um passo que renova a fé e a 
esperança de voltarmos ao nor-
mal. Hoje vacinamos o primeiro 
servidor e devemos comemo-
rar, mas o motivo de festa será 
quando o último paraibano for 
vacinado”, afirmou. De acordo 
com o prefeito, todos os servi-
dores no fronte da luta contra a 
covid-19 serão vacinados com 
prioridade.

A técnica em enfermagem 
Leila de Souza, com mais de 10 
anos de profissão e na linha de 
frente desde maio de 2020, foi a 
primeira a receber o imunizante. 
“O trabalho é estressante, vidas 
perdidas, também a perda de 
colegas e familiares. Com a va-
cina cremos que isso vai passar 
e voltaremos à normalidade”, 
declarou. O técnico de manu-
tenção de equipamentos, Isaque 

Bezerra, de 47 anos, recebeu a 
dose logo em seguida. “É uma 
esperança para todos nós de ter-
mos uma vida melhor. Acredito 
que isso vai nos ajudar, porque 
do jeito que está não podemos 
continuar”, declarou.

Continuando os esforços, o 
prefeito lançou em seguida, no 
Paço Municipal, o Comitê Mu-

nicipal de Combate à Covid-19, 
que vai ter o objetivo de unificar 
Informações, analisar dados e 
sugerir decisões relacionadas à 
doença. “Este grupo tem a fun-
ção de monitorar número de 
casos, variações e, dessa forma, 
nos dar sugestões e condições 
para que tomemos decisões. 
Eles vão orientar a Prefeitura 

sobre como agir e esperamos, é 
claro, que elas sejam no sentido 
de voltarmos à normalidade”, 
explicou Cícero.

O secretário municipal da 
Saúde, Fábio Rocha, afirmou que 
o grupo foi formado para que 
haja um pensamento coletivo 
e a criação da integração para 
que sejam tomadas decisões 

baseadas em evidências cientí-
ficas. Ele integra o comitê junto 
à secretária executiva da Saúde, 
Rossana Sá, a secretária munici-
pal da Educação, América Assis, 
o farmacêutico Fernando Virgo-
lino, o médico sanitarista Felipe 
Proencio. O grupo é presidido 
pelo médico infectologista Fer-
nando Chagas.

O prefeito Cícero 
Lucena lançou o 
Comitê no dia de 
ontem, no Paço 
Munipal. O grupo 
tem por objetivo 
monitorar e ser 
norteador para 
decisões

Foto: Codecom

Avião saiu ontem do Aeroporto Castro Pinto, com lotes da vacina CoronaVac, em direção a Cajazeiras, Patos e Serra Talhada para distribuir as doses do imunizante na região de Princesa Isabel

Foto:  José Marques/Secom-PB
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Unidade fará o monitoramento eletrônico e contará com câmeras para identificação facial de motoristas e pedestres

Até o final do primeiro 
semestre de 2021, vai es-
tar em funcionamento em 
Campina Grande, o Centro 
Integrado de Comando e 
Controle  da Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa 
Social da Paraíba.  As obras 
de construção do complexo 
que vai abrigar esse novo 
serviço já foram iniciadas 
na área onde funcionou a 
antiga Central de Polícia Ci-
vil, ao lado do 2º Batalhão 
de Polícia Militar, na Aveni-
da Dom Pedro I, no bairro 
de São José.

O engenheiro Israel 
Costa, gerente do Escritório 
da Suplan (Superintendên-
cia do Plano de Obras) do 
Estado em Campina Gran-
de, explicou que o objetivo 
do Centro Integrado de Co-
mando e Controle, é fazer o 
monitoramento eletrônico 
de toda a região central; e 
das vias de acesso ao centro 
da cidade.

Segundo ele, o projeto 
prevê a integração das Po-
lícias Civil e Militar, Servi-
ço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU 192); 
Coordenadoria de Defesa 
Civil; e a Superintendência 
de Trânsito e Transpor-
tes Públicos do município 
(STTP).  O sistema de mo-
nitoramento terá papel 
importante no controle do 
trânsito; e será, igualmente, 
uma ferramenta de apoio 
às ações das forças de segu-
rança pública.

Israel Costa exemplifica 
que, o sistema será impor-
tante quando das ocorrên-
cias de acidentes de veícu-
los. Com o funcionamento 
do Centro, será possível 
encaminhar  o mais rápido 

possível, as informações 
destinadas, tanto à STTP, 
quanto à Companhia de Po-
liciamento de Trânsito (CP-
tran), da Polícia Militar;e ao 
Samu, para o atendimento 
às vítimas. 

Da mesma forma, o 
CICC vai atuar em caso de 
ocorrência de alagamentos 
provocados por chuvas for-
tes na Rainha da Borbore-
ma.  O sistema de monitora-
mento eletrônico terá todas 
as condições de informar à 
Coordenadoria de Defesa 
Civil do Município informa-
ções das áreas críticas a se-
rem atendidas pelo órgão.

Câmeras de alta resolução
O Centro Integrado de 

Comando e Controle vai ser 
equipado com câmeras de 
alta resolução. Elas terão 
capacidade para identifi-
cação facial de motoristas, 
transeuntes e de placas de 
veículos. Dessa forma, vai 
facilitar o trabalho do po-
liciamento, nas ações para  
coibir as infrações de trân-
sito. Na avaliação do enge-
nheiro Israel Costa, o CICC 
vai propiciar a tomada de 
decisões em curto espaço 
de tempo.

Ele lembrou que o sis-
tema a ser implantado em 
Campina Grande, tomou 
como modelo, o Centro 
Integrado de Comando e 
Controle de Salvador (BA). 
Uma equipe da Suplan es-
teve na capital baiana para 
conhecer o serviço ali im-
plantado e constituído 
de 40 telões, nos quais é 
possível visualizar o mo-
vimento de veículos nas 
principais avenidas sote-
ropolitanas. O Governo do 
Estado está investindo R$ 
4,5 milhões no empreen-
dimento.

Chico José 
chicodocrato@gmail.com

CG terá Centro de Controle
da Secretaria de Segurança

Perseguição, amea-
ças e vítima de um estu-
pro são as alegações de 
Maria Alcione da Silva 
para justificar o assas-
sinato do presidiário 
Wanderley Santos Ca-
valcante, do regime se-
miaberto, de 45 anos, 
ocorrido no final da 
manhã dessa terça-feira 
(19), no bairro de Man-
gabeira, em João Pessoa. 
A mulher foi presa em 
flagrante por uma guar-
nição da Polícia Militar 
e autuada pelo delegado 
Ademir Fernandes. 

Ao ser interrogada 
pelo delegado, na Cen-
tral de Polícia, Maria 
Alcione disse que havia 
sido vítima de estupro 
por parte de Wanderley, 
que chegou a ser preso. 
Depois ele matou seu 
marido e em seguida 
passou a persegui-la e 
praticar ameaças contra 
ela e um filho seu.

Vingança
Ela narrou ainda que 

estava guardando dinhei-
ro para comprar uma 
moto, pois precisava do 
veículo para seu trabalho, 
no entanto, o ex-presidiá-
rio, que usava tornoze-
leira, descobriu onde ela 
trabalhava, começando as 
perseguições. Inclusive, 
revelou, seu filho deixou 
o trabalho por conta das 
ameaças. Na delegacia, 
Alcione não demonstrou 
arrependimento.

Mulher mata 
ex-detento 
com um tiro 
por vingança

Mandacaru

PM cerca bairro e prende 
envolvidos em tiroteios

Um homem de 27 
anos, que seria responsá-
vel por tiroteios no bairro 
de Mandacaru com parti-
cipação também em assas-
sinatos registrados já este 
ano, naquela localidade, 
está entre os oito suspeitos 
de participarem de grupos 
criminosos que praticam o 
terror e causam pânico na 
população. A prisão acon-
teceu na localidade conhe-
cida como Vila da Rua das 
Missões e foi realizada por 
policiais do Batalhão Espe-
cializado em Policiamento 
com Motocicletas (BEPMo-
tos), ao ser flagrado com 
drogas e munições.

Desde o fim da semana 
passada o bairro de Man-
dacaru está ocupado por 
equipes da Polícia Militar 

realizando operações com 
a presença de tropas es-
pecializadas atuando em 
várias modalidades de poli-
ciamento. “Quem tiver qual-
quer informação e quiser 
colaborar com o trabalho 
da Polícia Militar para pro-
teger os moradores, deve 
ligar para o 190”, alerta o 
tenente-coronel Cristovão 
Lucas, comandante do 1º 
BPM, responsável pelo po-
liciamento.

As ações policiais estão 
ocorrendo desde a quinta-
feira (14) e, além de tropas 
especializadas, o Grupo Tá-
tico Aéreo com o helicópte-
ro Acauã realiza o monito-
ramento pelo ar em busca 
de criminosos que se escon-
dem das ações policiais. 

Também por envolvi-

mento em crime de homi-
cídio, três suspeitos, com 
idades entre 20 e 28 anos, 
foram presos em flagrante 
logo após o assassinato de 
um homem de 36 anos, na 
tarde da sexta-feira (15), 
na Rua José Augusto Seba-
delhe, em Mandacaru.

Na mesma região, ain-
da na área de Mandacaru, 
a Polícia Militar prendeu 
uma quadrilha que arrom-
bou uma loja de roupas e 
recuperou todos os pro-
dutos do estabelecimento, 
bem como o carro usado 
na ação, que era roubado. 
O grupo, composto por 
quatro suspeitos, usou 
uma marreta e uma pica-
reta para praticar o crime. 
As ferramentas também fo-
ram apreendidas.

Foto: Heberton Costa

Helicóptero está sendo utilizado nas ações realizadas pela Polícia Militar em Mandacaru e adjacências

Polícia investiga as causas de 
acidente que matou delegado

O delegado Cristiano 
Santana, da Delegacia de 
Homicídios de Esperança, 
está investigando as causas 
do acidente que provocou a 
morte do delegado Eriberto 
Paulino da Costa Filho, de 67 
anos, ocorrido na manhã de 
domingo (17), no quilômetro 
239,2, da BR-230, nas proxi-
midades do sítio Ilha Grande, 
município de Juazeirinho. O 
motorista do veículo Corsa 
Wind, Porciano Pereira de 
Morais, segundo o delegado 
vai responder por homicídio 
culposo (quando não tem a 
intenção de matar).

O motorista está inter-
nado, sob custódia policial, 
no Hospital de Emergência e 
Trauma de Campina Grande, 
e o estado clínico dele é grave, 
estar entubado e sem condi-
ções de prestar depoimento. 
“Vou aguardar receber alta 
para formalizar o interroga-
tório”, disse Cristiano que tem 
dez dias para concluir o inqué-
rito, podendo ser prorrogado. 

O delegado informou 
que está com uma equipe de 
investigadores, em Juazeiri-
nho fazendo levantamento 

Policiais penais encontram 
droga dentro de salsichas

A tentativa de intro-
duzir drogas dentro de um 
estabelecimento penal foi 
mais uma vez frustrada du-
rante revista realizada por 
policiais penais da cadeia 
pública de São João do Rio 
do Peixe, no Sertão do esta-
do. A droga estava escondi-
da dentro de salsichas. 

De acordo com os po-
liciais que realizaram a 
apreensão, a droga foi levada 
por Juliana Silva Caldas que 

seria destinada a um parente 
dela. Não foi informada qual 
o grau de parentesco.

Detida, Juliana foi con-
duzida para a Delegacia de 
Polícia Civil de Cajazeiras 
por uma guarnição da Polí-
cia Militar, onde foi autuada 
por tráfico de droga.

A apreensão da droga 
aconteceu por volta das 11h 
de segunda-feira (18). Den-
tro das salsichas foram en-
contradas maconha. Juliana 

é natural de Cajazeiras.
No fim de semana, po-

liciais penais do Presídio 
Padrão de Cajazeiras ha-
viam flagrado um drone 
que estava sobrevoando o 
estabelecimento prisional 
para tentar introduzir dro-
ga no interior do presídio. 
Apesar de não identificar 
o local onde o equipamen-
to era monitorado, os poli-
ciais conseguiram abater e 
apreendê-lo.

A maconha era destinada a um detento da cadeia de São João do Rio do Peixe, no Sertão do estado
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Delegado Cristiano Santana é o responsável pelas ações de investigação

sobre a onde Porciano esteve 
no sábado à noite e madru-
gada de domingo. Segundo 
depoimentos já colhidos 
pela polícia, Porciano Morais 
apresentava sintomas de em-
briaguez. Uma pessoa infor-
mou que alguns minutos an-
tes ele quase provocava um 
primeiro acidente por conta 
do estado etílico. Outras pes-

soas ainda serão ouvidas. 
Testemunhas disseram 

a Polícia Rodoviária Federal, 
que esteve no local, que o 
delegado não teve tempo de 
evitar a colisão.

Eriberto Paulino resi-
dia em Campina Grande e 
nos fins de semana se dirigia 
para Juazeirinho, onde pos-
suía um sítio. 

Foto: Divulgação
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PMJP começou a regularizar a locação desses equipamentos na orla da capital para disciplinar o uso do solo urbano
A Prefeitura Municipal 

de João Pessoa (PMJP) ini-
ciou o cadastro de comer-
ciantes que trabalham com 
locação de triciclos, patins, 
patinetes e bicicletas, na 
orla da capital, para disci-
plinar o uso do solo urbano 
na região, garantindo o pas-
seio público do pedestre e a 
acessibilidade no espaço. O 
trabalho é coordenado pela 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano (Sedurb), em 
parceria com a Superinten-
dência Executiva de Mobi-
lidade Urbana (Semob), Se-
cretaria de Turismo (Setur) 
e Guarda Civil Municipal 
(CGM). O trabalho de orien-
tação junto aos empreen-
dedores já começou e vai 
proporcionar a execução do 
projeto de gestão da orla.

Ontem, a Sedurb reali-
zou uma reunião com 27 co-
merciantes do segmento e 
representantes das demais 
secretarias envolvidas. Os 
trabalhadores foram con-
vocados para participar do 
encontro, após fiscalização 
intensa que ocorreu no úl-
timo final de semana. Du-
rante o encontro desta ter-
ça, foram expostos alguns 
problemas que têm prejudi-
cado o convívio no espaço, 
como falta de respeito às 

normas de trânsito, ocupa-
ção indevida das calçadas e 
a instalação de plataformas 
em área de proteção am-
biental, por exemplo.

“O que a gente preten-
de é dar início ao projeto 
de gestão desse espaço. Se 
faz necessário esse acom-
panhamento de maneira 
eficaz, das atividades que 
estão sendo desenvolvidas 
no local. O cadastro de co-
merciantes que atuam nes-
sa área, até então, nunca 
foi feito. É a partir desse 
cadastro e levantamento do 
quantitativo, que podere-
mos orientar esses profis-
sionais sobre o cumprimen-
to do Código de Posturas 
do Município”, explicou o 
secretário executivo da Se-
durb, Ubaldo Pequeno.

Além da orientação 
dos agentes de controle 
urbano que atuam na orla 
diuturnamente, a Sedurb 
também colocou a Assesso-
ria Jurídica da pasta à dis-
posição dos comerciantes, 
que ainda não possuem a 
atividade regularizada pela 
PMJP. “Todos precisam ter a 
autorização do uso de solo 
público, do contrário, a ati-
vidade desenvolvida se tor-
na ilegal. A nossa intenção é 
ajudá-los nesse processo. A 

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

Uso de triciclos, bicicletas, patins 
e patinetes será regulamentado 

 Atendendo a solicitação do Ministério 
Público Procon-PB, a Fecomércio Paraíba 
recomenda que os empresários do comércio de 
todo  o  es tado  fiquem atentos  à  Lei 
11.772/2020 do Estado da Paraíba. A lei 
estabelece que 5% dos funcionários, ou no 
mínimo um funcionário (quando o percentual for 
menor que um), dos estabelecimentos utilizem a 
máscara acessível, feita com material 
transparente. Este tipo de máscara permite que 
as pessoas surdas consigam fazer a leitura 
labial. É importante destacar que este 
percentual se aplica aos estabelecimentos que 
realizam atendimento presencial ao público. A 
obrigação se estende durante o período de 
pandemia da Covid-19. 

Recomendação 
Máscara Acessível
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partir do cadastro, podere-
mos reforçar as normas do 
que a legislação municipal 
permite ou não”, explicou 
a assessora jurídica da Se-
durb, Moema Fiuza.

Os comerciantes tam-
bém tiveram oportunidade 
de expor suas preocupações 
atuais e, além do cadastra-

mento de todos junto ao Nú-
cleo de Cadastro de Áreas 
Públicas da Sedurb (Nucad), 
também foi criada uma co-
missão para deliberar sobre 
o trabalho na orla junto à 
Secretaria.

“Trabalhamos com trici-
clos há cerca de três anos no 
local, temos clientes de até 

80 anos de idade, que peda-
lam e aproveitam o espaço. 
Tem sido uma coisa admi-
rada também por todos os 
turistas, que elogiam a ati-
vidade. A reunião foi extre-
mamente produtiva, todos 
os representantes da Pre-
feitura se pronunciaram de 
maneira muito coerente com 

a iniciativa privada, onde 
foi colocada a necessidade 
de regulamentação da ativi-
dade, de forma que a gente 
consiga conciliar o interesse 
público e o bem comum de 
toda a população”, destacou 
Paulo Lacerda, comerciante 
e membro da comissão cria-
da pela categoria. 

Representantes da Semob, Setur e Guarda Municipal se reuniram ontem com comerciantes que trabalham com a locação deste tipo de veículos

Foto: Secom-JP

Até o dia 14 de janeiro de 
2021, O Hospital de Trauma 
de João Pessoa registrou 250 
acidentes envolvendo crianças 
de 0 a 13 anos. Ano passado, o 
hospital realizou 5.683 atendi-
mentos neste público, sendo 
os motivos de queda e corpo 
estranho, responsáveis por 
62,8% e 22,34% das ocorrên-
cias. Observa-se também uma 
redução de 18,93% do núme-
ro de atendimentos em 2020, 
comparado a 2019.

As ocorrências atendi-
das pelo Hospital de Trauma 
são queda, corpo estranho, 
queimaduras, acidentes de bi-
cicleta, atropelamento, corte, 
queda de escada, de árvore e 
de caminhão; afogamento e 
choque elétrico.

Os acidentes com crian-
ças mais comuns no ambiente 
doméstico, segundo a pedia-
tra Adriana Serafim envol-
vem os eletrodomésticos de 
maneira geral. “Criança não 
pode ficar perto de fogão, fer-
ro, tomada, objetos cortantes. 
Tem que ter muito cuidado 
também com máquina de la-
var, pois já ocorreram casos 
de a criança abrir a máquina 
em funcionamento, colocan-
do a mão ou a cabeça. Se você 
mora em edifício ficar atento a 
escadas, janelas”, alertou.

Os cuidados vão depen-
der da faixa etária, então, os 
pais devem prever situações 
à medida que vão crescendo 
para evitar acidentes.  “O bebê 
começa a emborcar por volta 
dos quatro meses, então, tem 
que ter cuidado para ele não 
cair da cama. Sabemos que o 
bebê ganha o mundo quando 

está começando a andar, por-
tanto, deve-se ter muito cui-
dado com andador, pois esse 
objeto facilita que as crian-
ças alcancem outros lugares, 
puxem a toalha de mesa, por 
exemplo”, disse Serafim.

A pediatra informa que 
nas consultas sempre alerta os 
pais sobre esses possíveis aci-
dentes, orientando-os em qual 
serviço especializado deve levá
-los, em caso de urgência. “Se 
a criança sofreu alguma fratu-
ra, queimadura, o hospital de 
trauma é muito bem prepara-
do para receber essas crianças. 
Se a criança foi picada por ani-
mais peçonhentos, os pais de-
vem levar os filhos para o Hos-
pital Universitário, no setor de 

Ceatox. Por isso todo cuidado é 
pouco”, orientou.

A pedagoga Cristhiane 
Cavalcanti é mãe de Pedro 
Henrique, de 2 anos e cinco 
meses. Ele é uma criança mui-
to ativa e curiosa que sempre 
está desafiando os obstáculos 
à sua frente. A mãe colocou 
proteção nas quinas e na en-
trada da cozinha e aumentou a 
altura das tomadas.

 “Ele já entende que não 
pode ir para próximo das 
quinas. A cozinha é uma das 
áreas mais perigosas a criança 
porque tem produtos de lim-

peza, fogão, máquina de lavar 
e objetos cortantes. Ele é uma 
criança que gosta muito de es-
calar as coisas, então, todos os 
fios e cabos de internet estão 
em uma altura elevada, colo-
quei fita adesiva para reforçar. 
Em relação às tomadas, Pedro 
Henrique aprendeu a retirar 
o protetor de tomada, então, 
tive que elevar a altura. Ele 
tem instinto de ninja por isso 
a vigilância é 24h”, brincou.

Os pais de Pedro Hen-
rique tiveram o maior susto 
quando o menino tocou em 
um escorpião, mas acabou 
não sendo grave. “Ele viu o 
escorpião descendo pela cor-
tina. No momento em que o 
pai se virou para pegar outro 
brinquedo, ele mexeu com o 
escorpião. Fomos para o HU, 
mas ele não precisou tomar o 
soro porque a ingestão do ve-
neno foi pouca, o médico acha 
que o escorpião tinha acaba-
do de se alimentar.”, relatou.

Cristhiane conta que 
também tem muito cuidado 
com engasgos. “A introdução 
alimentar foi o método BLW 
que dá os pedaços para a 
criança ir manuseando e co-
mendo. A uva é cortada em 
quatro pedaços até hoje para 
evitar engasgos. Comer na ca-
deirinha de alimentação tam-
bém é muito importante, pois 
quando a criança está solta 
gosta de deitar a cabeça”, ex-
plicou.

Uma das maiores aflições 
que uma mãe pode ter é o risco 
de seu bebê engasgar. A pedia-
tra sempre procura ensiná-las 
noções de primeiros socorros, 
pois chega a ser um momento 
decisivo, Adriana orienta tam-
bém sobre a alimentação e o 
risco de objetos perigosos. 

Hospital de Trauma registrou 
250 acidentes com crianças 

Quedas e ingestão de 
corpo estranho lideram 
causas de atendimentos 

infantis no Trauma 
com, respectivamente, 

62,8%  e 22,34%.  
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Gerações do repente
Hoje, pela internet, terceira edição da retrospectiva do ‘De Repente 
na Rede’ traz artistas novatos e veteranos: Acrizio de França (foto), 
Nonato Costa, Felipe Pereira e Antônio Lisboa. Página 11
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Ainda sem os títulos definidos, obras vão apresentar textos inéditos e também publicados em ‘A União’ e nas redes sociais

Sérgio de Castro Pinto prepara 
antologias de ensaios e poesias

O escritor paraibano Sér-
gio de Castro Pinto tem apro-
veitado bem o período de dis-
tanciamento social devido à 
pandemia para manter a sua 
produção literária. No mo-
mento, o autor está debruça-
do em dois projetos, que pre-
tende transformar em livros, 
mas ambos ainda sem títulos 
definidos. Uma obra vai reu-
nir ensaios, sendo alguns no-
vos e outros já divulgados; a 
outra obra será de poemas 
inéditos. “Eu creio que o li-
vro de ensaios será publicado 
primeiro, com previsão de 
ocorrer no segundo semestre 
deste ano”, disse ele. 

“Prefiro publicar o livro 
de ensaios por aqui mesmo, 
até mesmo porque os textos 
são sobre autores paraibanos, 
quase que de forma maciça, e 
acredito que uma editora de 
fora não iria se interessar em 
lançá-lo. Essa obra deverá ter 
uns quatro, ou cinco ensaios 
inéditos e os demais já pu-
blicados no Jornal A União, 
que resiste bravamente e há 
de resistir por muito e muito 
tempo, assim como O Correio 
das Artes, criado em 1949. É 
um projeto de livro que está 
mais encorpado, mais corpo-
rificado e, por isso, deverei 
fazer o seu lançamento pri-
meiro”, comentou Sérgio de 
Castro Pinto. 

O autor disse que, entre 
os ensaios já publicados, está 

um artigo sobre o tema Poe-
sia panfletária, divulgado pelo 
centenário jornal oficial na úl-
tima sexta-feira. “No texto, ob-
servo que os livros atuais têm 
sido mais de poesia panfle-
tária. A indignação não é boa 
conselheira. Por ser algo que é 
escrito mais no calor da hora, a 
poesia panfletária é direta, ob-
jetiva, e isso vai de encontro ao 
fato de que a poesia é emoção 
recolhida na intimidade. Mui-
tas vezes, a poesia panfletária 
é feita de forma meio desleixa-
da e a qualidade da poesia fica 
em segundo plano. A poesia 
não faz revolução nenhuma, 
a não ser em quem a lê”, disse 
Castro Pinto. 

Quanto à outra obra, o 
projeto deverá demorar um 
pouco mais, tanto que não 
há prazo definido para o seu 
lançamento. “Não sei ao cer-
to quando vou lançá-lo, vai 
depender do meu ritmo de 
trabalho. Estou fazendo aos 
poucos e já devo ter uns 30 
poemas, todos inéditos em 
livro, pois divulguei pelas 
redes sociais”.

De acordo com ele, quan-
do produz um poema, o texto 
é colocado para repousar na 
gaveta e o intervalo na publi-
cação de uma coletânea poé-
tica é muito grande. “O último 
livro de poesia que lancei foi 
em 2014, intitulado A Flor do 
Gol, no qual a grande maioria 
foi inédita e apenas dois já ha-
via publicados, ambos sobre o 
jogador Garrincha. De lá para 
cá já se passaram seis anos. 
Isso ocorre porque eu retor-
no para os poemas para fazer 
avaliações deles”, detalha. 

Sérgio de Castro Pin-
to disse que são diversos os 
temas tratados em seu novo 
livro de poesia, abordando, 
por exemplo, a importância 
da própria poesia; a cirurgia 
de catarata a quem se sub-
meteu e, ainda, figuras po-
pulares. Neste último caso, 
ele antecipou dois poemas 
que se encaixam nesse tema 
e devem figurar em sua nova 
obra (confira no box ao lado). 

“No primeiro poema, eu 
trato a respeito de uma per-
sonagem, o “Seu” Isidoro, 
que de fato povoou a minha 
infância”, recordou. “No ou-
tro, eu falo sobre as vozes 
interiores dos poetas, sobre 
as vozes ‘esquizofrênicas’ 
sem as quais eles, os poe-
tas, ficariam subordinados à 
feitura de poemas de extra-
ção livresca, sempre a rebo-
que de escolas literárias, de 
conteúdos programáticos. 
Lembrar, aqui, que Francis 
Ponge é um poeta objectu-

alista, voltado para as coi-
sas, tema recorrente de sua 
poesia. Com relação a Bilac, 
faço menção a um dos sone-
tos de Via Láctea, no qual o 
eu lírico diz ouvir estrelas. 
E Muitas vozes é o título de 
um dos livros de Ferreira 
Gullar”, esclareceu.

Para o autor, a concep-
ção de poesia atualmente é 
diferente de quando ele era 
jovem. “Antes, formado que 
fui no bojo das vanguardas, 
me deixei gerir por uma po-
esia de extração cerebral, na 
medida em que rejeitava a 
inspiração, pois a considera-
va uma dádiva dos deuses, 
dos céus, quando, para mim, 
o poema era fruto do labor, 
do trabalho, do suor”, ob-
servou. “Aos poucos, porém, 
passei a acreditar na inspi-
ração, embora não lhe dê tre-
lha, liberdade plena”.

Bálsamo literário
Em meio às crises sa-

nitária e política, Sérgio de 
Castro Pinto confessou que o 
país não teve sorte por serem 
“dois vírus que nos movem o 
cerco: o miliciano genocida e 
o coronavírus, sem contar o 
General do Ministério da Saú-
de. Da Saúde? Não, da doença, 
do mal, da incompetência, da 
mentira, como não poderia 
deixar de ser, uma vez que ele 
integra a trupe desse desgo-
verno que, conforme já disse 
em artigo publicado em jor-
nal e, posteriormente, no meu 
livro O Leitor que Escreve, pa-

rece um Titanic desgoverna-
do, sem diário de bordo, abal-
roando contra os icebergs da 
insensatez, o capetão – é ca-
petão mesmo – no comando 
do pesadelo”.

“Neste tempo de pan-
demia, a literatura tem sido 
uma espécie de bálsamo, de 

ponto de apoio, de equilí-
brio, não só quando escrevo, 
como também quando leio”, 
analisou o poeta paraibano. 
“Tenho, inclusive, produzido 
mais. Eu que, no geral, sou 
avaro, parcimonioso, sobre-
tudo, no que diz respeito à 
produção poética”.

Guilherme Cabral
guipb_jornalista@hotmail.com

 Muitas vezes, a 
poesia panfletária é feita 
de forma meio desleixada 
e a qualidade da poesia 

fica em segundo plano. A 
poesia não faz revolução 
nenhuma, a não ser em 

quem a lê 

Foto: Evandro Pereira

Segundo o autor, livro de ensaios 
sairá ainda no segundo semestre; 
já a antologia poética deve demorar 
mais e ainda está sem previsão

PoEmaS quE EStarão na ColEtânEa:

seu isidoro

seu isidoro era eletricista
e a sua barba hirsuta hirta
era um rolo de fios
                               desencapados
soltando faíscas

seu isidoro era uma pilha
um surto um curto
um longo circuito

atritando-se com a vida

nnnnnnnnnnnnnnnnnn

todo ouvidos

O eu lírico
sofre
de delírios

esquizofrenoides:

Ponge ouve coisas;
Bilac ouve estrelas;
Gullar, muitas vozes.
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Um dos meus primeiros prazeres do ano consiste em 
receber a nova agenda da Adufjp-PB (que, por sinal, ainda 
não saiu este ano) e pendurar o novo calendário da Cepe 
(Companhia Editora de Pernambuco) na porta do meu es-
critório, local bem estratégico que fica bem visível da sala 
de jantar e da cozinha. Este ano até temi que não fosse 
publicado, devido às dificuldades causadas pela covid-19, 
que tanto mal tem nos causado. Mas não. Ela me chegou 
às mãos pontualmente, através do meu sobrinho Fernan-
do Paranhos, que trabalha na Cepe. E não me desapontou. 
Até tive dificuldade em substituir a do ano passado, cujo 
tema foram as festas, os folguedos e curiosidades do país 
Pernambuco, celebrados lindamente em 12 aquarelas, a 
começar pela Praça do Marco Zero, onde a “penambuca-
nidade” do frevo explode, a partir de janeiro e fevereiro. 
Em Março comemora-se o aniversário de Olinda, mas lá é 
festa o ano inteiro. A cidade cenográfica de Nova Jerusalém 
é comemorada em Abril, com a homenagem à famosa Pai-
xão de Cristo que lá é encenada anualmente. A ciranda de 
Igarassu é registrada no mês de Maio.

O mês de Junho é dedicado a Caruaru e sua grandio-
sa festa junina, que disputa com Campina Grande, na Pa-
raíba, o título honroso de “O maior São João do Mundo”. 
Julho é dedicado ao Festival de Inverno de Garanhuns. Em 
Agosto, é celebrado o Maracatu Rural de Nazaré da Mata, 
fundado em 1918. A cultura ribeirinha do Velho Chico, ex-
pressa nas carrancas, frutas e vinhos jovens de Petrolina, 
está presente na aquarela que ilustra o mês de Setembro. 
O dia 20 de outubro, o Dia do Poeta, é festivamente cele-
brado no dia 20 de outubro, em Triunfo e em todo o Ser-
tão do Pajeú. É quando se comemora também o Circuito 
do Frio, com um animado festival que incorpora música, 
danças e gastronomia. Em Triunfo, tive a oportunidade 
de ter minha sensibilidade poética aguçada, quando do-
brei a “Esquina do Bem Querer”. Aliás, toda a viagem por 
Triunfo e cercanias foi permeada de poesia e epifanias, 
na companhia da amiga Lígia Maria Tavares, uma sensí-
vel geógrafa, professora da UFPB. Viajar na companhia de 
alguém da área de Geografia tem uma grande vantagem: 
além de apreciar as belezas da paisagem, o viajante usu-
frui de conhecimentos técnico/científicos que, de outra 
forma não teria como usufruir. A mesma impressão tive 
quando viajei na companhia da amiga Maria Zélia Pessoa, 
também geógrafa, professora da UFPB.

O mês de Novembro é dedicado a Bezerros, com seu 
Museu do Papangu e ao Memorial J. Borges, o artista que 
elevou a xilogravura e o cordel à estatura máxima de Arte.

As praias de Carneiros e Porto de Galinhas no Litoral 
Sul são apropriadamente festejadas em Dezembro, mês 
quando começam as férias de fim de ano. Tudo que esse 
espírito festivo incorpora está presente na aquarela de 
Terciano, que muito bem ilustra o mês. Se não foi difícil 
me despedir de 2020, foi com um lamento que substituí 
seu calendário colorido e festivo pelo de 2021, bem mais 
sóbrio, que homenageia o grande educador pernambu-
cano, Paulo Freire, “O educador da liberdade, justiça e 
esperança”, mundialmente reconhecido pelo seu método 
revolucionário de alfabetização de adultos; e esperança é 
o que mais queremos para enfrentar este ano problemá-
tico, que dá sequência a 2020, bem mais problemático e 
menos esperançoso.

As 12 fotos que compõem o calendário registram 
momentos relativos ao processo educativo de crianças e 
adultos e a última, a do mês de Dezembro, faz uma justa 
homenagem ao educador Paulo Freire, expondo uma está-
tua do Mestre, que se encontra nos jardins da UFPE, feita 
pelo escultor Abelardo da Hora, também pernambucano, 
cujas obras estarão expostas, dentro em breve,  em um 
museu a ele dedicado, na Funesc, em João Pessoa. Aliás, 
quero aproveitar a oportunidade e o espaço que me é con-
cedido neste jornal, que comemora seus honrosos 128 de 
existência, para sugerir ao Governo do Estado da Paraíba 
que aproveite a oportunidade e, siga o exemplo da Cepe, 
publicando um calendário comemorativo com as escultu-
ras de Abelardo da Hora, que ficarão sob a nossa guarda. 
Para irem tomando um gostinho, sugiro um passeio pelos 
jardins da Estação Ciência, no Altiplano do Cabo Branco 
que tem belas esculturas do artista pernambucano. E ain-
da tem o esquecido mural da residência feminina da UFPB, 
no centro de João Pessoa, tão esquecido, mas tão significa-
tivo para nós paraibanos. Deveria constar em catálogos e 
guias turísticos da cidade.

Voltando ao educador Paulo Freire: embora seja 
reverenciado e reconhecido mundialmente, aqui no seu 
país, há quem o critique e desaprove, mesmo dentro das 
universidades, o que comprova o ditado: “Casa de ferrei-
ro, espeto de pau.” Se vivo fosse, Freire estaria comple-
tando 100 anos no dia 19 de setembro de 2021, mas ele 
morreu no dia 3 de maio de 1997.

“Da infância à maturidade, ele ensinou e construiu 
muitas aprendizagens” (Targélia de Souza Albuquerque).

Prazeres
simples

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória
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Colunista colaboradora

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

A FCJA e o vivo pensamento 
do seu patrono

Tenho ido frequentemente à Fun-
dação Casa de José Américo (FCJA) 
com o objetivo de pesquisar nas cole-
ções de jornais da Paraíba, registros 
históricos que me fazem rememorar 
fatos que vivenciei e que se tornaram 
importantes para escrever a série de 
textos do Inventário do Tempo II. Ali 
também tive oportunidade, por di-
versas vezes, de ficar frente a frente 
com José Américo de Almeida, quan-
do das visitas que costumeiramente 
meu pai lhe fazia.

Hoje, a casa de número 3336, na 
Avenida Cabo Branco, é o local onde 
cultuamos a memória dessa grande 
personalidade da nossa história, desta-
que na política e na literatura do Brasil. 
Nela encontramos todas as informa-
ções que nos fazem conhecer melhor 
esse ilustre paraibano. O governador 
Tarcísio Burity, em 1982, transformava
-a na sede da entidade cultural Funda-
ção Casa de José Américo.

Tive a alegria de participar do 
evento que marcou a sua inaugura-
ção, por convite de meu pai que se 
envaidecia em afirmar que fazia parte 
das amizades que o Ministro passou 
a considerar nos seus últimos anos 
de vida. Era manhã de 10 de janei-
ro, com a presença de importantes 
figuras do mundo político e intelectual 

da Paraíba e do Brasil. Dentre elas, o 
vice-presidente da república, Aure-
liano Chaves. Na placa comemorativa 
de inauguração uma de suas célebres 
frases: “Nutrir o espírito é mais do que 
nutrir a fome”.

Romancista consagrado, advo-
gado brilhante, político vitorioso, 
profundo conhecedor dos nossos 
problemas sociais, José Américo foi 
também um extraordinário constru-
tor de frases. A título de exemplos, 
destacarei algumas a seguir:

Referindo à pobreza carrega-
da de filhos e de necessidades que 
marcava a sina dos nordestinos viti-
mados pela seca, falou: “Viver assim 
não é viver. Viver assim é apenas 
deixar de morrer”. 

“Existe uma miséria maior do que 
morrer de fome no deserto, é não ter o 
que comer na Terra de Canaã.”

“O medo é instinto; não é raciocí-
nio. Se raciocinasse, veria que fechar 
partidos, cassar mandatos, é a mais 
primária das soluções, como quem apa-
ga a luz para se defender de inimigos e 
não se apavorar com fantasmas.”

“Para alcançar o ideal de felicida-
de coletiva, basta tornar o Brasil mais 
produtivo. Criar a prosperidade que 
não se tira da boca dos pobres, mas 
do trabalho racional”. “Os grandes 
abalos morais são como as bexigas, se 
não matam, imunizam. Mas deixam a 
marca ostensiva.”

“Ver bem não é ver tudo; é ver os 
que os outros não veem.”

“Nunca na minha vida corri atrás 
da popularidade, como meio de subir, 
sabendo que não subiria sem a vonta-
de do povo, porque essa escalada seria 
um passo em falso.”

“A plataforma ideal seria a tessi-
tura de um pensamento político: cada 
palavra, uma convicção; cada princí-
pio, uma profissão de fé; cada promes-
sa um ponto de honra.”

E a mais atual das suas declara-
ções: “Consciências inquietas profe-
tizam, em vozes tremendas, adventos 
ruidosos. Atiçam a miséria impoten-
te, as explosões da coragem coletiva, 
com risco dos choques desiguais. 
Não percamos a esperança. Podere-
mos, sem maldições, sem desforras 
sangrentas, na paz do Senhor, atingir 
o ideal democrático da inteligência, 
da cultura, das virtudes públicas, do 
bom governo que é a melhor propa-
ganda contra as subversões”. 

Um recado para a contempora-
neidade.

Rui Leitão  Os grandes abalos morais são 
como as bexigas, se não matam, 

imunizam. Mas deixam a
marca ostensiva 

Quando a Mulher-Mara-
vilha apareceu pela primeira 
vez no cinema, em Batman vs. 
Superman - A Origem da Justi-
ça (2016), a personagem esta-
va aparecendo para o mundo 
pela primeira vez. Bem, mais 
ou menos, porque surgiu tam-
bém uma foto que a mostrava 
na Primeira Guerra, em 1918. 
E o que ela terá feito nesses 
quase 100 anos, entre uma 
coisa e outra? Mulher-Mara-
vilha 1984, em cartaz, teria a 
chance de responder isso. Mas 
a resposta é mal pensada e mal 
executada – uma síntese do 
próprio filme.

Basicamente, o novo filme 
diz que Diana (Gal Gadot) não 
deixou de agir nesse tempo, 
mas passou um século se man-
tendo na surdina – sabe-se lá 
o motivo. E (também sabe-se 
lá o motivo, já que é no ano-
nimato) age de uniforme para 
enfrentar assaltantes em um 
shopping cheio tomando o cui-
dado de eliminar as câmeras 
do local – depois que elas já a 
filmaram. Que bagunça!

Essa falta de cuidado em 
contar a própria história é 
surpreendente depois que o 
primeiro Mulher-Maravilha 
deixou boas memórias de um 
filme quase sempre acerta-
do, embora perdesse muito 
a mão na reta final. Agora, a 
continuação toma decisões 
de enredo absurdas sem nada 
para compensar.

Tomemos a armadura 
que estampou pôsteres do fil-
me, por exemplo. Uma histó-
ria é contada no filme de uma 
amazona que havia vindo ao 
nosso mundo e a usado e Dia-
na teria encontrado a armadu-

Apesar de ser um filme mais leve, alegre e escapista, novo ‘Mulher-Maravilha’ tem ideias sem sentido e situações mal resolvidas

Foto: Divulgação

Filme ‘Mulher-Maravilha 1984’ é 
uma bagunça de boas intenções

ra. Há dois motivos para isso. 
O primeiro é Diana vestir essa 
armadura em uma cena próxi-
ma do fim por nenhuma razão 
exatamente dentro da trama. 
O segundo é a cena pós-crédi-
to, que apela para a memória 
afetiva, mas não tem nenhuma 
relação direta com a trama, é 
um desperdício.

Desperdício também é 
o de Kristen Wiig. A atriz e 
comediante não raro é me-
lhor do que os filmes em que 
aparece, mas é incrível que 
sua personagem seja uma 
variação do Jamie Foxx de O 
Espetacular Homem-Aranha 
2 – A Ameaça de Electro: o 
cientista retraído, atrapalha-
do e humilhado, que idolatra 
o herói, mas que ganha pode-
res e vira o vilão. O que terá 
feito os roteiristas acharem 

que repetir os passos de um 
personagem tão criticado se-
ria uma boa ideia?

E há também o caso da 
possessão. Na trama, um ar-
tefato antigo se revala uma 
“pedra dos desejos”. Diana, 
que não supera o amor morto 
70 anos antes, deseja que ele 
retorne. E Steve Trevor (Chris 
Pine) volta no corpo de um 
pobre coitado, que tinha uma 
vida, mas para cujo destino a 
super-heroína não dá nunca a 
menor bola. O que não se en-
caixa bem na imagem da he-
roína virtuosa.

Há também os poderes 
que já existiam nos quadri-
nhos e na série de TV, que o 
primeiro filme ignorou e que 
aparecem de repente, com a 
Mulher-Maravilha já com 70 
anos de carreira no mundo 

do patriarcado. Diana desco-
bre que pode voar, embora 
não tivesse feito isso nos três 
filmes em que aparece antes 
(dois deles se passando mais 
de 30 anos depois dos eventos 
de Mulher-Maravilha 1984). E 
o avião invisível, algo sempre 
difícil de explicar de maneira 
convincente, também aparece 
– porque Diana tira da cartola 
uma capacidade de fazer as 
coisas ficarem invisíveis!

Pode ser que a tentativa 
da diretora Patty Jenkins fos-
se entregar um filme leve, ale-
gre e escapista. A resolução, 
inclusive, tenta deixar de lado 
a barulheira do final do pri-
meiro (mas afunda na piegui-
ce). As boas intenções não sig-
nificam que o filme precisasse 
ter tanta coisa sem sentido e 
mal resolvida.

Crítica

Renato Félix
Especial para A União
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A terceira edição da retrospec-
tiva contendo melhores momentos 
do programa ‘De Repente na Rede’ 
na temporada 2020 será exibida em 
formato de vídeo nesta quarta-feira 
pela Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba. A transmissão gratuita para 
o público começará a partir das 19h, 
pelo canal da própria instituição no 
YouTube (/funescpbgov) e terá tre-
chos sobre a vida e obra dos poetas 
de gerações distintas, novos e vete-
ranos: Acrizio de França (Paraíba),  
Nonato Costa (Ceará), Felipe Perei-
ra e Antônio Lisboa, ambos do Rio 
Grande do Norte. A apresentação é 
de Iponax Vila Nova.

Dos quatro poetas selecionados 
para esta edição da retrospectiva, 
Vila Nova lembrou que três já parti-
ciparam do evento na época em que 
era presencial e se denominava ‘De 
Repente no Espaço’, pois era realiza-
do na Praça do Povo do Espaço Cul-
tural José Lins do Rêgo, localizado 
na capital paraibana. “Menos Nona-
to Costa, porque estava no trabalho 
com a dupla com Nonato Neto. A 

reação do público com qualquer um 
deles, tanto veterano como o novo 
na profissão, é sempre muito boa. O 
povo de João Pessoa, toda vida, teve 
um carinho muito grande pela canto-
ria, sempre gostou muito”, disse. 

O apresentador garantiu que 
existe diferença entre cantar de for-
ma presencial ou entrar em estúdio 
para gravar. “O cantador prefere can-
tar ao vivo, de improviso. E o nome 
já diz: repente, improviso, tem que 
errar. Quando se vê uma apresenta-
ção perfeita é porque alguém escre-
veu antes. O cantador tem que errar. 
O cantador cantando de improviso 
ele erra numa conjugação, ou às ve-
zes ele quer dizer uma palavra e diz 
outra. Agora, quando ele gagueja, ou 
tropeça, ele mesmo no outro verso, 
digamos assim, brinca com aquilo 
que ele errou. Lógico que ninguém 
erra porque quer, mas acontece. Mas 
isso só prova que é feito de impro-
viso. O repente vem daí. A grande 
maioria, não todos, brinca com os er-
ros, quando acontecem”, afirmou. 

Iponax Vila Nova ainda lembrou 
que, dos nomes escolhidos para a 
edição desta noite, apenas Nonato 
Costa já foi repentista. “Ele continua 

sendo poeta dos grandes, mas não 
vive da profissão. Já viveu da canto-
ria, quando era dupla com Nonato 
Neto. Os outros continuam vivendo 
da profissão”, disse Iponax.

Um dos selecionados para a edi-
ção, Felipe Pereira tem 24 anos e é 
um dos artistas mais jovens do gê-
nero da cantoria, tendo iniciado sua 
carreira em 2011; já Acrizio de Fran-
ça atua há mais de duas décadas e 
conseguiu destaque em festivais; e 
Antônio Lisboa tem trajetória de 30 
anos de carreira, onde obteve pre-
miações, mas também é conhecido 
por sua militância artística pela luta 
da organização da categoria. 

‘De Repente na Rede’

Edição faz apanhado da 
diversidade geracional
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Lá no final da década de 1970 eu era professor de 
cursinho no interior de São Paulo. Cada dia numa cida-
de, Campinas, Ribeirão Preto, Franca, Araraquara, São 
José do Rio Preto e Araçatuba. Morava em Ribeirão, terra 
quente, do chão vermelho, do chope gelado e das ando-
rinhas andejas que passam por lá uma vez por ano, por 
estar a cidade no traçado de sua rota migratória. Tenho 
saudade dos anos que ali vivi, dos amigos que lá deixei 
e que o tempo se encarregou de dispersar. Saudade das 
tardes de sábado quando nos juntávamos para jogar tru-
co, ouvir música caipira e celebrar a vida. Passou, mas 
que foi bom, foi. Estou falando disso para chegar num 
tema que me incomoda nos dias de hoje. Chego lá.

Naqueles anos convivi com muita gente talentosa, 
dentre eles Claudemir Montoni que lecionava física. 
Meu raciocínio cartesiano ficava muito aquém da agi-
lidade mental desse meu parceiro de viagens e de giz. 
Na primeira metade dos anos 1990, nos encontramos 
novamente, desta feita aqui, em João Pessoa, também 
como professores. Nesses anos, Montoni, apostava 
com alunos: ia prestar o vestibular da UFPB e se classi-
ficar em primeiro lugar. Fez por quatro anos seguidos 
e em todos ganhou a aposta. 

Num desses anos, resolveu cursar Direito. Pre-
cisava reunir a documentação e me pediu para que, 
usando um suposto prestígio por ser diretor da escola 
onde lecionávamos, requisitasse junto a EPCAR (Esco-
la Preparatória de Cadetes do Ar) seu atestado de con-
clusão do Ensino Médio. Liguei para Divisão de Alunos 
que prometeu enviar em três dias. Duas horas depois 
recebo um telefonema lá de Barbacena. Iam enviar o 
documento na manhã seguinte em deferência àquele 
que era o zero um, não só de sua turma, mas da histó-
ria daquela instituição. Zero um para quem não sabe é 
o que obtém as melhores notas durante o curso.

Montoni morreu precocemente, coisa de uns quin-
ze anos atrás, mas era, como se diz no jargão matemá-
tico, um ponto de descontinuidade; ou seja, um ponto 
fora da curva.

Guardei desse meu camarada, uma frase lapidar que 
cairia muito bem nos dias de hoje. Tracei linhas atrás al-
gumas referências a Montoni para dar a ele o crédito des-
sa máxima: “A BURRICE É INVENCÍVEL”. E não é?

Você convence uma pessoa inteligente de uma 
premissa, que a princípio ela não concorde, basta ex-
por argumentos convincentes. Mas não convence o 
burro do obvio. São impermeáveis à lógica mais ele-
mentar. E qual o porquê desta minha falação toda? Jus-
tifico recorrendo um pouco à história.

Em junho de 1904, o médico sanitarista Oswal-
do Cruz conseguiu que o governo enviasse um proje-
to para o Congresso instituindo a obrigatoriedade da 
vacina contra a varíola. Foi um banzé. Criaram até a 
Liga Contra a Vacinação Obrigatória. A confusão ficou 
conhecida como “A revolta da vacina”. Gente que que-
ria depor o presidente Rodrigues Alves se juntou aos 
monarquistas na luta contra a vacina. O conflito entre 
a polícia e os revoltosos (entre ales até os cadetes da 
Escola Militar da Praia Vermelha) durou poucas sema-
nas, mas deixou um saldo de 110 feridos, 20 mortos, 
945 presos e, acreditem, 461 deportações.

E o porquê de tanta revolta com algo que era para 
prevenir a população de uma moléstia que muitas ve-
zes era fatal? Ah, meus amigos, o que acometeu parte 
da população foi uma moléstia que não tem cura, não 
tem vacina que dê jeito: a burrice!

Nesse momentos, não faltam os espalhadores de 
boatos, essas almas menores que despertam de uma 
dormência provisória para se deleitarem na prática abo-
minável de semear incertezas, pânico; enfim, o medo.

Lá no começo do século passado, alegavam que 
a vacina era um líquido pustulento tirado de vacas 
doentes e que quando injetados em uma pessoa esta 
poderia ficar com feições bovinas. E outras barbarida-
de do mesmo jaez. E, é claro, muita gente acreditava.

Passados mais de um século, a questão da varío-
la parece uma gota d’água no oceano comparada com 
uma pandemia como essa com a qual estamos sendo 
obrigados a conviver. Mas há coisas semelhantes e 
uma bem parecida campeando ao nosso redor: a bur-
rice. Olha ela, a burrice, aqui novamente.

Fico aqui a me perguntar: pode nessa segunda dé-
cada do século 21 ter gente ainda acreditando que a 
vacina é um perigo? Que pode até alterar o DNA das 
pessoas? Que China criou a pandemia depois a vacina 
para dominar o mundo?

Esses espalhadores de boatos têm noção de o que 
é o Instituto Butantan? Da plêiade de cientista que lá 
disponibilizam seu talento? Ali e em outros laborató-
rios nesse mundão de Deus que poderão nos abastecer 
de vacina? É a ciência que irá nos salvar, isso se os idio-
tas de plantão não atrapalharem. Mas...

O que me preocupa, meus amigos, minhas ami-
gas, é que existe a nossa espreita um inimigo e este 
é mais letal do que o coronavírus: a burrice! E esse 
inimigo é invencível.

A guerra está 
entre nós

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Felipe Pereira, Acrizio de França (acima, da esq. para dir.), Nonato Costa e Antônio Lisboa (abaixo, da esq. para dir.) são os homenageados da edição

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

O Festival Multiplicida-
de começa amanhã, às 20h, 
com a exibição do mais re-
cente trabalho de um dos 
principais artistas digitais 
da atualidade, o japonês 
Daito Manabe, seguida por 
um show especial de Tom 
Zé num video-mapping na 
fachada do Museu Nacio-
nal (Rio de Janeiro), um dos 
maiores acervos de memó-
ria do Brasil e patrimônio da 
Humanidade, que ardeu em 
chamas em 2018. O evento, 
que neste ano será 100% 
digital, poderá ser acompa-
nhado nos canais do YouTu-
be do Festival Multiplicidade 
e do Oi Futuro.

Gravada especialmente 
para o festival, a apresen-
tação de Tom Zé traz no re-
pertório músicas como ‘Tô’, 
‘Sabor de Burrice’, ‘Politicar’, 
‘Língua Brasileira’, dentre 
outras, e a inédita composta 
especialmente para o Multi-
plicidade: ‘Clarice Clariô’, em 
homenagem a Clarice Lis-
pector, grande inspiração da 
edição deste ano.

Daito Manabe traz para a 
abertura do festival seu mais 
novo trabalho que investiga 
as fronteiras entre arte e ciên-
cia, com Morphecore. 

Na próxima sexta e 
sábado, treze artistas con-
vidados, entre nacionais e 
internacionais, vão apre-
sentar um repertório que 
justifica a multiplicidade 
que o festival carrega no 
nome. A seleção vai reunir 

representantes do cinema, 
do VJing, da música, da arte 
digital, das artes visuais, da 
vídeo-arte, da performance 
e do xamanismo.

O encerramento, no do-
mingo, será com a apresen-
tação única do artista digi-
tal japonês Ryoji Ikeda, que 
traz o premiado Data-verse 
1, uma instalação exposta 
na última Bienal de Veneza, 
em 2019.

Tom Zé abre Festival Multiplicidade

Cantor e compositor baiano apresentará uma música inédita: ‘Clarice Clariô’, em homenagem a Clarice Lispector

Foto: André Conti/Divulgação

Colunista colaborador
Através do QR Code acima, acesse 

o canal do festival no YouTube
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Quadrinista consagrado, o italiano Lorenzo Mattotti fala sobre a sua 
incursão na animação com o longa ‘A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília’

Consagrado nos qua-
drinhos pelas HQs Il Signor 
Spartaco (1982), L’Arbre du 
Penseur (1997) e Estigmas 
(1998), o italiano Lorenzo 
Mattotti, considerado pelo 
mercado editorial um dos 
mais requintados ilustradores 
da Europa, anda cansado da 
maneira como a fantasia vem 
sendo barateada na ficção, em 
especial nas telas, tornando-
se coadjuvante de um realis-

mo mais preocupado em le-
vantar bandeiras políticas do 
que em transcender.

Com um orçamento de € 
11 milhões nas mãos, o qua-
drinista de 66 anos resolveu 
reagir à falta de espaço às fá-
bulas e transformou em ani-
mação um livro do escritor 
Dino Buzzati (1906-1972): 
La famosa invasione degli orsi 
in Sicilia (1945). Indicado 
para o prêmio Un Certain Re-
gard de Cannes, em 2019, o 
longa-metragem foi uma das 
sensações do último Festival 

Varilux, em novembro passa-
do. O forte boca a boca que 
gerou por aqui estimulou seu 
lançamento em plataformas 
brasileiras de streaming: já 
é possível conferir A Famosa 
Invasão dos Ursos na Sicília 
no Now, da Claro/NET, e na 
Vivo TV.

Conhecido entre os bra-
sileiros por seu álbum Car-
naval (2006), que ilustrou 
a partir de imagens da Mar-
quês de Sapucaí e outras ma-
nifestações nacionais da farra 
de Momo, Mattotti buscou a 

essência lúdica de Buzzati no 
filme. Na trama, Tonio, o filho 
do Rei Urso, é capturado por 
caçadores nas montanhas 
sicilianas. Em meio a um in-
verno rigoroso, esse monarca 
do reino animal decide inva-
dir o reino em que vivem os 
homens. Com a ajuda de um 
poderoso mago, o rei con-
segue encontrar seu filhote, 
mas esse já não parece mais 
o mesmo. Em entrevista por 
Zoom ao Estadão, Mattotti 
fala de suas incursões na lin-
guagem audiovisual.

Rodrigo Fonseca 
Agência Estado

“Fábulas são ferramentas 
de libertação”

Edição: Audaci Junior            Editoração: Bhrunno Fernando
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Há um depoimento de Dino Buzzati no 
qual ele diz: “Sou um pintor que, por hobby, du-
rante um período infelizmente bastante longo, 
fez-se também escritor e jornalista. O mundo, 
no entanto, crê que seja o contrário e não ‘pode’ 
levar a sério minhas pinturas”. O quanto um 
artista gráfico e, agora, também diretor, como 
o senhor, identifica-se com ele?

Um dos grandes pintores metafísicos do 
século 20, Buzzati foi uma referência na mi-
nha formação como ilustrador, sobretudo por 
buscar, já no traço, maior profundidade para as 
figuras que representava. Não quis usar tons 
pastel e, sim, trabalhar com a mesma dinâmica 
de saturação dele. E existe em Buzzati uma ce-
lebração do prazer de narrar a partir da cons-
trução mundos diferentes do nosso, mundos 
imaginários. O Velho Urso é mais do que um 

simples personagem. Ele é um contador de his-
tórias. Por isso, na versão francesa, eu convidei 
Jean-Claude Carrière, um escritor, roteirista e 
dramaturgo, para dar voz a ele. Jean-Claude é 
um contador de histórias por essência.

O quão imaginário é o Brasil que o se-
nhor retratou no álbum Carnaval?

Aquele Brasil é um mundo de cores, de 
diversidade. O Tempo e a vivência me en-
sinaram que nunca se deve viajar levando 
melancolia na mala, nem trazendo melancolia 
de volta para casa. Eu viajo levando cores. 
Traduzindo o mundo em cores que harmo-
nizem as minhas lembranças.

E como foi trabalhar as cores de A Famo-
sa Invasão dos Ursos na Sicília na linguagem 

da animação, fora do papel, do desenho, que 
é seu hábitat?

O cinema de animação incorre muitas ve-
zes num espectro monocromático: não é que 
ele use uma só cor, mas há uma rejeição em se 
explorar os contrastes de cor e as sensações que 
as contradições geram. Eu não escolho cores de 
maneira racional e, sim, afetiva. Nesse filme, por 
conta da dimensão geográfica da Sicília, pensei 
apenas em fazer referência à luz natural do Me-
diterrâneo. A paleta para colorir a história dos 
ursos veio das indicações do próprio Buzzati e da 
gradação que a iluminação trazida pelo sol nas 
paisagens sicilianas me trazia. A ideia era sempre 
me remeter à Itália real sua riqueza cultural.

Em Cannes, em 2019, “fábula” era a palavra 
mais usada para definir seu filme na projeção 

na mostra Un Certain Regard. Que lugar sobrou 
para as narrativas fabulares em um mundo que 
foi assolado pela pandemia?

Fábulas são ferramentas de libertação capa-
zes de cartografar os buracos em nossa condição 
existencial em busca de sentido. O cinismo do dia 
a dia e a desatenção ao próximo fizeram o nosso 
imaginário empobrecer. Temos, num certo imagi-
nário coletivo, uma fauna rica em mitos e lendas, 
mas não apelamos mais a ele, com o pudor de que 
o uso do simbolismo possa desconectar nossa 
atenção dos conflitos mais concretos à nossa vol-
ta. Estamos passando por uma nova formatação 
uniforme de olhar. Estamos sendo formatados 
para “descrer”. Eu quis filmar Buzzati pelo fato de 
ele ter nos mostrado o contrário: ele mostrou que 
a fábula pode filtrar a realidade, revelando o que 
não somos capazes de ver. E eu quero ver.

A entrevista

Baseado em um livro do escritor 
Dino Buzzati, a produção 
dirigida por Mattotti (ao 
lado) foi indicado para 

o prêmio Un Certain 
Regard, de Cannes, 

e e já se encontra 
nas plataformas de 

‘streaming’ brasileiras

er ou 
não  ser 
eis a 

questão” (“to be 
or no to be, that  
is the ques-
tion”).  A frase 
está na peça 
A tragédia de 
Hamlet, príncipe 
da Dinamarca, 

de William Shakespeare. Encontra-se 
na cena 1 do terceiro ato e é frequen-
temente usada como um fundo filo-
sófico profundo. Sem dúvida alguma, 
é  a mais famosa frase da literatura 
mundial. É citada pelo próprio perso-
nagem principal, Hamlet.
       Na imaginação popular a fala é 
pronunciada por Hamlet segurando a 
caveira de Yorick, embora as duas ações 
estejam longes de si no texto da peça, 
Também é importante observar que 
o príncipe não está sozinho no palco: 
Ofélia, Polônio e o Rei estão escondidos. 
Há ainda a dúvida debatida pelos que 
lançaram edições diversas sobre o fato 
de Hamlet ver ou não o Rei e Polônio. 
Caso ele realmente tenha visto, talvez 
tenha pronunciado indiretas através 

Existem 83 maneiras para soletrar Shakespeare
de suas metáforas.  
       Aproveito para infor-
mar que a Editora  Objetiva 
relançou o livro Shakespe-
are - A invenção do huma-
no (a primeira edição foi 
no ano 2000), de Harold 
Bloom. 
       O livro do crítico e 
professor americano é 
considerado monumental, 
com uma rigorosa análise 
pessoal de 35 peças de 
Shakespeare. 
       A argumentação de 
Bloom é que, por meio da 
reflexão interior de seus personagens, 
Shakespeare criou o modo como con-
cebemos nossa existência.

nnnnnnnnnn
 
       Existe algo que os estudiosos ocul-
tistas enfatizam: Shakespeare nasceu 
em 23 DE ABRIL de 1564 e morreu em 
23 DE ABRIL de 1616. Então, daqui a 
quatro meses vão se completar 405 anos 
da sua morte.
       O dia 23 de abril de 1616 foi também 
o da morte de Cervantes, mas certamente 
até o autor de Dom Quixote de la Mancha 

“S

teria aceito de bom grado a ser relegado a 
segundo plano por um homem considera-
do o maior escritor de todos os tempos.

nnnnnnnnnn

       Há várias lendas  e curiosidades em 
torno do bardo de Stratford-up-Avon. Uma 
delas é a de que, a fim de dissuadir os covei-
ros a violar seu túmulo e atirar seus restos 
mortais numa capela mortuária (como era 
costume na época), Shakespeare deixou 
uma praga em sua tumba. O seguinte epitá-
fio foi escrito: 
       “Bom amigo, pelo amor de Jesus, 

abstenha-se / De cavar o pó aqui 
encerrado! / Abençoado o homem 
que poupar estas pedras / E amal-
diçoado seja aquele que mover os 
meus ossos”.
       Alguns acadêmicos já sugeriram 
a possibilidade de exumar os restos 
mortais de Shakespeare, seja para 
analisar a ossada para determinar 
qual teria sido a aparência dele, seja 
para confirmar os rumores de que 
ele foi enterrado com um depósito 
secreto e obras-primas não publi-
cadas. Até hoje, contudo, ninguém 
conseguiu juntar coragem suficiente 
para desafiar a maldição do bardo.

       Como qualquer pessoa que já tenha tentado 
soletrar algo como “plougth through a trough”, 
poderá dizer que a ortografia em inglês é no-
toriamente irregular. Na época de Shakespeare 
era mais caótica. Como resultado, existem 83 
maneiras de soletrar “Shakespeare”. Shagspere 
e Shaxsberd são apenas duas das mais exóticas. 
O próprio bardo assinava seu nome de manei-
ras diferentes: Shackper (num depoimento em 
1612), Shakespear (numa escritura), Shakspere 
(numa hipoteca), Shackspere (na primeira pági-
na de seu testamento).
       Agora cabe uma pergunta: quando um grupo 
paraibano montará Shakespeare?...

Fotos: Divulgação

Imagens: Divulgação
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Atendendo a fiscalização da Vigilância Sanitária, piso do plenário vai ser trocado para evitar contaminação por covid-19

Após o fim do recesso 
parlamentar, a Câmara Muni-
cipal de João (CMJP) precisará 
adiar a volta das suas ativida-
des devido a uma reforma no 
piso do plenário. O retorno, 
que estava previsto para ocor-
rer no próximo dia 2, foi adia-
do para a segunda semana de 
fevereiro. Segundo a Secetaria 
de Comunicação da Câmara, 
as atividades vão retornar de 
forma híbrida, com estrutura 
presencial e remota.

A reforma foi solicitada 
após uma fiscalização da Vi-
gilância Sanitária na CMJP. O 
órgão recomendou que o piso 
do plenário fosse trocado para 
evitar risco de contaminação 
do ambiente durante a pande-
mia da covid-19. Atualmente, 
o local é coberto por um car-
pete que deverá ser trocado 
pelo material paviflex.

Após a reforma, as ses-
sões e audiências na CMJP 

devem voltar a ocorrer de 
forma presencial. No entanto, 
a Câmara irá disponibilizar de 
uma estrutura para que, si-
multaneamente, as atividades 
sejam transmitidas de forma 
online, para aqueles que pre-
cisem permanecer de forma 
remota.

A reportagem de A União 
tentou entrar em contato, via 
telefone e mensagem, com o 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande 
(CMCG), Marinaldo Cardoso 
(Republicanos), para obter 
informações sobre o retorno 
das atividades. No entanto, 
não obteve resposta.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Obra de reforma vai adiar 
retorno da Câmara de JP

Produtividade
A Assembleia Legislativa da Paraíba encerrou o biênio 2019-2020 com a maior 
produtividade da sua história. Entre requerimentos, projetos de lei, projetos de resolução, 
vetos e medidas provisórias, o Legislativo aprovou 12.732 matérias. Página 14
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Volta dos trabalhos na 
Câmara de João Pessoa 

estava prevista para
o próximo dia 2

de fevereiro

No dia 2 de fevereiro

Desembargador Ricardo Vital vai 
tomar posse na diretoria da Esma

A sessão de posse do 
novo diretor da Escola Su-
perior da Magistratura da 
Paraíba (Esma) eleito para 
o biênio 2021-2022, de-
sembargador Ricardo Vital 
de Almeida, será realiza-
da no dia 2 de fevereiro, a 
partir das 16h. Em caráter 
extraordinário, a solenida-
de ocorrerá virtualmente e 
ao vivo, por meio do canal 
oficial do TJPB no YouTube.

A posse será presidida 
pelo desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Bene-
vides, já na qualidade de 
presidente do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), 
cuja posse ocorrerá no dia 
anterior. A solenidade será 
de forma virtual em respei-
to às normas de segurança 
e prevenção à covid-19.

Outro aspecto da ses-
são solene que ganhará ca-
ráter virtual será o envio 
de cumprimentos ao novo 
diretor, que poderá ser 
feito por meio de um link 
disponibilizado no convite 
para a posse. O futuro ges-
tor da Esma substituirá o 
atual diretor da instituição, 
desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquer-
que. 

Ricardo Vital de Al-
meida é graduado pela 
Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB). Foi pro-
fessor das disciplinas de 
Direito Penal e Prática e 
Sentença Criminal do Cur-
so de Especialização da 
Esma, de 1997 até agosto 
de 2003 (período em que 
solicitou seu afastamento 

para cursar pós-graduação 
stricto sensu na Espanha).

Ainda foi professor da 
Faculdade de Ciências So-
ciais Aplicadas (Facisa); 
membro eleito do Conse-
lho de Departamento do 
Departamento de Direito 
Penal da Universidad de 
Granada, na Espanha, no 
período de 2004 a2006); 
e membro convidado do 
grupo de Investigação 
Científica do Departamen-
to de Direito Penal da Uni-
versidade de Granada.

O desembargador Vi-
tal foi professor titular do 
Departamento de Direito 
Público do Centro de Ciên-
cias Jurídicas (Faculdade 
de Direito) da Universi-
dade Estadual da Paraíba 
(UEPB) e coordenador dos 

Cursos de pós-graduação 
entre a UEPB e a Esma.

Também foi juiz de 
Direito em várias comar-
cas da Paraíba. Convocado 
desde 2011 pelo TJPB, em 
várias substituições a de-
sembargadores nas Câma-
ras, Turmas Especializadas 
e no Tribunal Pleno, até 
setembro de 2018, quando 
ascendeu ao cargo de de-
sembargador pelo critério 
de merecimento. Foi mem-
bro titular e presidente da 
1ª Turma Recursal Mista 
dos Juizados Especiais da 
Comarca de João Pessoa; 
juiz da Execução Penal e do 
1º Tribunal do Júri da Co-
marca de Campina Gran-
de; e juiz da Justiça Militar 
do Estado da Paraíba (de 
2006 a 2018).

Senador José Maranhão apresenta um 
quadro de saúde estável em São Paulo

Mesmo já curado da co-
vid-19, o senador José Mara-
nhão (MDB) continua inter-
nado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital 
Vila Nova Star, em São Pau-
lo, para onde foi transferido 
desde o último dia 4 de de-
zembro. O estado de saúde 
do parlamentar é estável.

Após várias fake news 
anunciando a morte de José 
Maranhão, a filha do senador, 
Alice Maranhão, desmentiu 
a informação em suas redes 
sociais. Ela esclareceu que, 
apesar do seu pai ter tido 
uma pequena queda de sa-
turação, os médicos pneumo-
logistas estavam cuidando do 

caso. Além disso, ela também 
precisou informar que as no-
tícias de que os aparelhos do 
senador haviam sido desliga-
dos são falsas.

José Maranhão foi diag-
nosticado com a doença no 
dia 29 de novembro. Ficou 
internado em João e depois 
foi transferido da Paraí-
ba para São Paulo quando 
apresentou um quadro de 
insuficiência respiratória e 
foi intubado.

A Federação das Asso-
ciações de Municípios da 
Paraíba (Famup) solicitou 
um termo de cooperação 
técnica com o estado para 
apresentar aos municípios o 
projeto do algodão orgânico. 
O presidente do órgão, Geor-
ge Coelho, se reuniu com 
representantes da Empre-
sa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer), 
na segunda-feira (18) para 
debater o assunto.

O encontro tratou so-
bre o Projeto Algodão Pa-
raíba, programa da Empaer 
que fortalece o protagonis-
mo do agricultor familiar 
paraibano na cadeia produ-
tiva do algodão orgânico. A 
iniciativa conta atualmente 
com 327 famílias em 60 mu-
nicípios do estado e George 
pretende divulgar a ação 
para que outras cidades 
façam a adesão ao projeto, 
que representa o desenvol-
vimento sustentável para a 
agricultura na Paraíba.

No ano passado, a co-
mercialização do produto 
resultou em mais de R$576 
mil arrecadados para a eco-
nomia dos municípios que 
já participavam da iniciativa. 
George ressalta que as pre-
feituras devem incentivar a 
associação de famílias agrí-
colas, que com a parceria 

conseguem aumentar a ren-
da e ainda contribuem para 
o crescimento da cidade.

“Além de ser uma 
proposta sustentável, que 
agride menos a natureza, o 
projeto protagoniza os pe-
quenos agricultores e ajuda 
a economia das pequenas 
cidades. Os três pontos são 
muito importantes para o 
desenvolvimento regional 
através da agricultura, essa 
que já tem sido um braço 
forte de muitos municípios 
da Paraíba”, destacou.

Vlaminck Saraiva, en-
genheiro agrônomo, exten-
sionista da Empaer e atual-
mente assessor técnico da 
Fundação de Apoio à Pes-
quisa da Paraíba (Fapesq
-PB) participou do encontro 
e prestou as informações 
necessárias à Famup sobre 
o projeto.

O Projeto Algodão 
Paraíba produz algodão 
orgânico branco e colori-
do, chegando a 308 tone-
ladas de algodão em rama. 
Os agricultores recebem 
acompanhamento técni-
co dos extensionistas das 
regiões administrativas de 
Itabaiana, Guarabira, Cam-
pina Grande, Solânea, Areia, 
Serra Branca, Picuí, Patos, 
Itaporanga, Princesa Isabel, 
Pombal, Catolé do Rocha, 
Sousa e Cajazeiras.

Famup fecha parceria 
com governo do estado

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Político paraibano tem 
sido alvo de várias 

“fake news” nas redes 
sociais nos últimos dias

Senador José Maranhão está internado desde o dia 29 de novembro
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Presidente da Famup se reuniu com representantes da Empaer

Ricardo Vital foi eleito para o 
biênio 2021-2022 para dirigir 
Escola Superior da Magistratura

Foto: Gecom-TJPB



Políticas

Produtividade foi possível devido à mobilização de deputados e servidores durante a pandemia, diz presidente da Assembleia
A Assembleia Legislativa 

da Paraíba (ALPB) encerrou o 
biênio 2019-2020 com a maior 
produtividade da sua história. 
Entre requerimentos, projetos 
de lei, projetos de resolução, 
vetos e medidas provisórias, 
o Poder Legislativo aprovou 
12.732 matérias.

Somente em 2020, esse nú-
mero chegou a 4.971, enquan-
to que em 2019 foram 7.761 
matérias aprovadas. “Um nú-
mero extremamente positivo”, 
segundo o presidente da ALPB, 
deputado estadual Adriano Gal-
dino (PSB), “que superou as 
expectativas em relação aos 
anos anteriores”.

Essa produtividade, segun-
do o presidente, foi possível 
graças à mobilização do par-
lamento durante a pandemia, 
com a realização das sessões 
e reuniões ordinárias de for-
ma remota, por meio de video-
conferências. “Mesmo com as 
restrições impostas pela crise 
sanitária, a Assembleia não 
deixou de analisar e votar os 
projetos de interesse dos pa-
raibanos”, ressaltou Adriano 
Galdino.

Em 2020 e em 2019, a 
ALPB superou outras produ-
ções já registradas na história 
da Casa. Foram 19.780 maté-
rias apresentadas nos dois anos 
da legislatura presidida pelo 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

ALPB encerra biênio com mais 
de 12 mil matérias aprovadas
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Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

ABI contra Bolsonaro
O presidente da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI), Paulo Jerônimo, encami-
nhou ao presidente do TSE) ministro Luís 
Roberto Barroso, representação contra o 
presidente Bolsonaro (sem partido), por 
repetidos atentados cometidos por ele 
ao estado democrático de direito. A ABI 
enumera atos de incitação à violência e 
declarações públicas feitas por Bolsonaro 
contra o sistema eleitoral, os partidos 
políticos e as instituições responsáveis, 
especialmente o TSE.

Cursos on-line
A nova proposta do Sebrae é curso on-line 
que pode ser feito através do WhatsApp. 
A novidade foi lançada em julho durante 
a pandemia pelo Sebrae São Paulo. Desde 
então, cerca de 50 mil usuários já procu-
raram participar da iniciativa. Os cursos 
agora estão disponíveis para empreende-
dores de todo o país, gratuitamente. São 
quinze opções de cursos, entre eles ‘Fluxo 
de caixa como ferramenta de gestão’ e 
‘Marketing digital’.

Programa Sebraetec
O programa Sebraetec, desenvolvido pelo 
Sebrae Paraíba com a proposta de orien-
tação customizada e acesso subsidiado 
a serviços de inovação e tecnologia para 
micro e pequenas empresas, teve a pande-
mia do novo coronavírus como principal 
motivo para 59,6% dos empreendedores 
do estado buscarem a consultoria no ano 
passado. A informação foi extraída da Pes-
quisa Sebraetec 2020.

Carros-pipa na Paraíba
A Federação das Associações dos Muni-
cípios da Paraíba (Famup) informa aos 
gestores que, caso enfrentem problemas 
para abastecer o carro-pipa, podem entrar 
em contato direto com o Ministério do 
Desenvolvimento Regional (MDR). Graças 
a uma articulação da entidade, foi estabe-
lecido um canal de comunicação específico 
para os prefeitos paraibanos, que podem 
ligar para (61) 2034-4651 e falar com a 
servidora de nome Gisele.

Atividades físicas
A Prefeitura de Sapé iniciou desde o dia 
18 de janeiro o programa de aulas grátis 
nas academias de saúde da cidade em 
dias alternados durante a semana. Foram 
disponibilizadas aulas de dança, além 
de exercícios aeróbicos, alongamentos e 
outras atividades físicas. Nas segundas e 
quartas-feiras, a população poderá parti-
cipar das aulas na Academia Nova Brasília. 
Nas terças e quintas-feiras, os exercícios 
são na Academia Mutirão I.

Vagas temporárias
Começou no dia 18 e vai até 31 de janeiro 
o prazo de inscrição do Processo Seletivo 
Simplificado para vagas temporárias na 
Defensoria Pública do estado da Paraíba 
(DPE-PB). O link de inscrição e o edital 
completo do certame estão no site da em-
presa Ápice Consultoria. O edital prevê 130 
vagas para cargos de nível fundamental, 
médio e superior com salários de até R$ 
4 mil. Os candidatos serão convocados de 
acordo com a necessidade da DPE.

Prazos processuais
Os prazos processuais ficaram suspensos 
entre os dias 20 de dezembro e 20 de janei-
ro em todo o país. Dessa forma, eles voltam 
a fluir a partir desta quinta-feira (21) no 
Tribunal de Justiça da Paraíba e nas Comar-
cas de 1ª, 2ª e 3ª entrâncias. Nesse período, 
não foram realizadasaudiências e sessões 
de julgamento, nem publicadas notas de 
expediente, exceto aquelas consideradas 
urgentes, ou relativas aos processos penais 
envolvendo réus presos.

deputado Adriano Galdino. De 
acordo com o Sistema de Apoio 
ao Processo Legislativo (SAPL), 
só a produção de projetos de lei 
superou os números registra-
dos nos anos de 2017 e 2018 
juntos. Nesse período, a Assem-
bleia produziu um total de 889 
projetos. Em 2019 e em 2020, 
esse número foi de 2.348.

O presidente destacou que 
nunca houve essa produtivida-

de do parlamento paraibano. 
“É uma produção altíssima, que 
supera os números somados na 
legislatura passada. Eu agra-
deço aos parlamentares e aos 
funcionários da Casa por esse 
empenho e por essa vontade 
de construir a cada dia uma 
Paraíba melhor. É graças a esse 
empenho que as matérias são 
recebidas e apreciadas por nós 
deputados”, disse Galdino.

Além da produção legisla-
tiva, a Assembleia da Paraíba 
realizou eventos e debates im-
portantes para diversos setores 
da sociedade, antes e durante a 
pandemia, ainda destaca Galdi-
no. As comissões permanentes 
organizaram por meio de lives 
diversas discussões, que reuni-
ram centenas de pessoas duran-
te todo o ano e representantes 
de vários órgãos.

Os trabalhos presenciais na Assembleia foram suspensos em março do ano passado devido à pandemia do novo coronavírus

Foto: Agência-ALPB

Retorno dos trabalhos na Assembleia da PB 
está confirmado para o dia 1o de fevereiro

Oposição espera aprovação de sessões presenciais

Com dois novos titulares 
na bancada do Progressistas 
(Jutay Meneses e Jane Panta), a 
Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) reabrirá os traba-
lhos deste ano no próximo dia 
1º, após o fim do recesso parla-
mentar. Em pauta, polêmicas já 
“estão agendadas”. Uma delas é 
provocada pelo projeto do de-
putado estadual Cabo Gilberto 
(PSL) que insiste em defender a 
desobrigação em relação à vaci-
nação contra o novo coronavírus, 
que provoca a covid-19.

Ontem pela manhã, a Secre-
taria Legislativa da ALPB confir-
mou a data do retorno dos tra-
balhos, informando que, além 
dos dois novos titulares, também 
haverá a presença de outros dois 
deputados suplentes. Até a tarde 
de ontem, ainda não havia a con-
firmação sobre a retomada ou 
não das atividades presenciais. 
Tudo indica que as sessões con-
tinuarão de forma remota, por 
meio de videoconferências.

Um pedido pela volta dos 
trabalhos presenciais ainda está 
sendo analisado no Departamen-
to Médico da Casa. O pedido é da 
bancada da oposição, liderada 

por Cabo Gilberto. Sobre o tema, 
há muitos questionamentos por 
parte de alguns deputados, prin-
cipalmente depois da chegada 
de vacinas ao estado da Paraíba.

Parlamentares consultados 
ontem revelaram que, depois da 
morte do deputado João Henri-
que (PSDB), vítima das sequelas 
provocadas pela covid-19, o cli-
ma de preocupação com a pan-
demia piorou muito entre eles 
e entre os servidores do Poder 
Legislativo. Mesmo com a che-
gada da vacina, eles acreditam 
que dificilmente a ALPB vai ter 
neste momento um retorno à 
normalidade dos trabalhos.

Assim que reabrirem os tra-
balhos, a primeira discussão que 
os deputados deverão enfrentar 
será a eleição do substituto de 
Nabor Wanderley (Republica-
nos) que assumiu a Prefeitura de 
Patos e abriu vaga na primeira-
secretaria da mesa diretora da 
Casa. Até ontem, somente João 
Gonçalves (Podemos) se coloca-
va abertamente como candidato 
à vaga na mesa. Mesmo assim 
continuavam os rumores de que 
seu colega de partido, Edmilson 
Soares, também estaria “de olho” 
no cargo. “Não existe vacina para 
intriga”, brincou, ontem, um de-
putado.

A chegada das primeiras 
doses da vacina CoronaVac à 
Paraíba tem sido comemorada 
desde ontem pelos mais diver-
sos segmentos políticos e, na 
Assembleia Legislativa, o início 
da vacinação deixou ainda mais 
animada a bancada da oposição 
que, na semana passada, já havia 
formalizado pedido para que os 
trabalhos retornassem de forma 
presencial. Eles ouviram do pre-
sidente da Casa, deputado esta-
dual Adriano Galdino (PSB), que 
isso só seria possível somente 
“depois da vacina”.

“Pois é, depois do que o 
presidente alegou, é o que se 
espera”, afirmou, ontem, o líder 
da oposição, Cabo Gilberto, ao 
comentar que não existe ne-
nhum tipo de pressão e que o 
bloco oposicionista mantém o 
pedido e que, diante das novas 
circunstâncias, é o que se pode 
esperar.

Ele disse que ainda não to-

mou conhecimento de qualquer 
tipo de posicionamento por par-
te do Departamento Médico do 
Poder Legislativo, para onde 
a mesa da Casa encaminhou o 
pedido, se limitando apenas a 
insistir que, apesar de não pre-
judicar a produção, o trabalho 
remoto prejudica demais os de-
bates em plenário.

O líder defende que, junta-
mente com o Departamento Mé-
dico, a mesa faça uma avaliação 
considerando que, se não puder 
ser totalmente presencial, que as 
sessões ao menos voltem de for-
ma “híbrida”, com os deputados 
enquadrados na faixa de risco 
podendo participar das sessões 
de suas residências, da mesma 
forma que vinham fazendo no 
ano passado, e outra parte com-
parecendo ao plenário.

“Além de proteger o grupo 
de risco, o número de parlamen-
tares da forma presencial será 
bem menor e, consequentemen-

te, não representará nenhum 
tipo de aglomeração”, argumen-
ta o Cabo Gilberto ao acrescen-
tar que, além dessa precaução, 
tem as outras relacionadas à 
manutenção de distanciamento, 
uso de máscara e tudo o mais.

Obrigação da vacina
Sobre o projeto que apre-

sentou em outubro do ano pas-
sado e que trata da CoronaVac 
produzida na China, o deputado 
Cabo Gilberto acha que não exis-
te motivo nenhum para polêmi-
cas, porque o objetivo é apenas 
desobrigar o uso da vacina.

“Trata-se de um projeto 
muito simples, muito objetivo 
e muito claro com relação a não 
obrigatoriedade da vacina”, afir-
mou o Cabo Gilberto, ao lembrar 
que a matéria ainda não foi vo-
tada pela Casa e que, apesar de 
apresentada desde outubro do 
ano passado, nem mesmo pela 
Comissão de Constituição e Jus-

tiça (CCJ) chegou a ser apreciada 
até agora.

Outro projeto que já esta-
va no rol das polêmicas para 
o retorno dos trabalhos na 
Assembleia era o do líder da 
bancada governista, Ricardo 
Barbosa (PSB), determinando 
vacinação compulsória no es-
tado, mas, ontem pela manhã, 
o autor anunciou a retirada da 
matéria, pelo menos até que se 
inicie o processo de vacinação 
em massa.

O projeto de Ricardo Bar-
bosa estipulava punições para 
servidores públicos que se ne-
gassem a tomar a vacina, mas 
Ricardo Barbosa repensou e 
comunicou que o número de 
doses que o Ministério da Saúde 
encaminhou até agora ao estado 
não seria suficiente para uma 
imunização da população. “Não 
há como exigir vacinação se não 
há doses suficientes para todo 
mundo”, justificou ele.



Brasil

Ministério da Saúde confirmou a entrega de 6 milhões de doses da CoronaVac aos estados e Distrito Federal

Campanha de vacinação contra
covid-19 começa em todo o país
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O Ministério da Saúde 
confirmou ontem a entrega de 
6 milhões de doses da Coro-
naVac para todos os estados e 
o Distrito Federal. A vacinação 
já começou em todo o país. 

A vacinação teve início 
pelos grupos prioritários 
da chamada fase 1: tra-
balhadores de saúde, pes-
soas institucionalizadas (que 
residem em asilos) com 60 
anos de idade ou mais, pes-
soas instituicionalizadas com 
deficiência e população indí-
gena aldeada.

Na segunda-feira (18), a 
imprensa já havia registra-
do o início da vacinação em 
Goiás, Piauí e Santa Catarina, 
além de São Paulo, no domin-
go (17).

Acre
A enfermeira Maria José 

Monteiro, de 66 anos, foi a 
primeira imunizada con-
tra covid-19 no Acre, nesta 
terça-feira (19). Além dela, 
mais três profissionais da 
saúde e um idoso de 85 anos 
foram vacinados. O estado re-
cebeu 41 mil doses da Coro-
naVac. 

Segundo o Governo do 
Acre, estão aptos a receber 
a vacina no estado 244 pes-
soas com 60 anos ou mais in-
stitucionalizadas, 12.815 in-
dígenas e 6.343 profissionais 
da saúde, totalizando 19.402 
pessoas na primeira fase. 

Alagoas
A assistente social Marta 

Antônia de Lima, de 50 anos, 
que atua no SUS há 22 anos, 
foi a primeira pessoa em Ala-
goas a receber a vacina na 
manhã de hoje (19), no Hospi-
tal Metropolitano de Maceió.

Alagoas recebeu 87.760 
doses da CoronaVac. Serão 
vacinados, neste primeiro mo-
mento, profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente do 
combate ao novo coronavírus 
(covid-19) e pessoas com mais 
de 75 anos de idade. Para esse 
grupo estão disponíveis 71.080 
doses. Já para os indígenas al-
deados, são 16.680 doses.

Amapá
A enfermeira Kátia Re-

gina Marinho, de 55 anos, 
foi a primeira a ser vacinada 
contra a covid-19 no Amapá, 
durante cerimônia ontem, no 
Palácio do Setentrião, sede do 
governo local. Além de Kátia, 
o líder indígena e também en-
fermeiro Demétrio Tiryó, de 
36 anos, da aldeia do Parque 
do Tumumaque, foi imuniza-
do durante o evento. A idosa 
Brasiliana Lacerda Trindade, 
68 anos, foi vacinada no 
Abrigo São José, simultanea-
mente, como representante 
dos idosos do grupo de risco.

Segundo o Governo do 
Estado, os profissionais da 
linha de frente fazem parte do 
grupo prioritário e totalizam 
18.558, que devem ser imu-
nizados na primeira fase da 
campanha de vacinação. Ao 
todo, o Amapá recebeu 31 mil 
doses da CoronaVac para esta 
primeira etapa de imunização.

Amazonas
 A indígena Vanda Or-

tega, da etnia Witoto, foi a 
primeira pessoa a ser vacina-
da no Amazonas. Vanda Orte-
ga é técnica de enfermagem, 

foi vacinada na segunda-feira 
(18) e, para ela, a imunização 
representa vida e orgulho 
para os povos indígenas. 

O estado recebeu 256 
mil doses de vacina contra a 
covida-19. Segundo governo 
do Amazonas, neste primei-
ro momento, será feita a dis-
tribuição das doses com foco 
em alcançar trabalhadores 
da saúde que estão na linha 
de frente do enfrentamento 
da covid-19 e a população 
indígena aldeada maior de 
18 anos. O estoque de vaci-
na atual entregue ao Amazo-
nas pelo Ministério da Saúde 
(MS) é suficiente para aplicar 
a primeira e a segunda dose 
em 128 mil pessoas dos dois 
grupos prioritários. 

Bahia
Uma enfermeira de 53 

anos, uma idosa de 83, um 
médico de 30, todos negros, 
e uma índia do povo Tuxá, 
de 31 anos, foram as quatro 
primeiras pessoas a serem 
vacinadas contra a covid-19, 
na Bahia, na manhã desta 
terça-feira (19). 

Ao todo, foram enviadas 
376 mil doses do imunizante 
para o estado. Os imunizantes 
são suficientes para vacinar, 
inicialmente, cerca de 188 mil 
baianos. Segundo o Governo 
da Bahia, os imunizantes já 
foram enviados em aeronaves 
para cidades-polo baianas, de 
onde devem partir em veícu-
los como vans e caminhões 
para os municípios menores 
em todas as regiões do estado.

Ceará
A técnica de enfermagem 

Maria Silvana Souza Reis, de 
51 anos, foi a primeira a ser 
vacinada no Ceará. Ela atua no 
Hospital Leonardo da Vinci, na 
linha de frente de combate à 
doença. Ela foi escolhida para 
ser a primeira pela idade e por 
trabalhar direto com os pa-
cientes e porque se locomove 
para o trabalho de ônibus.

As primeiras 218 mil dos-
es da vacina CoronaVac che-
garam a Fortaleza no fim da 
tarde desta segunda-feira (18) 
e, imediatamente, foram dis-
tribuídas para os municípios 
cearenses. No estado, a prior-
idade será para profissionais 
de saúde da linha de frente 
de combate à covid-19 de uni-
dades públicas e privadas, que 
serão imunizados nos locais de 
trabalho, e idosos institucion-
alizados. Todos os grupos da 
fase 1 serão vacinados na me-
dida que cheguem mais lotes 
nas próximas semanas.

Distrito Federal 
A primeira pessoa a ser 

vacinada no Distrito Federal 
foi a enfermeira do Hospital 
Regional da Asa Norte (Hran) 
Lídia Rodrigues Dantas, de 31 
anos (foto principal). Ela atua 
desde o início da pandemia no 
combate ao novo coronavírus. 
A imunização começou na 
manhã de ontem.

O DF recebeu 106.160 
doses da CoronaVac, que vão 
imunizar, em duas etapas, 
53.080 pessoas. No primeiro 
momento, serão contempla-
dos trabalhadores da saúde 
que estão na linha de frente 
no combate à pandemia, ido-
sos e deficientes que se en-
contram em instituições de 
internação, cuidadores que 
atuam nessas instituições e 
indígenas. A vacinação ocorre 
em 16 unidades de referência.

Na primeira fase da vacinação, estão sendo imunizados profissionais de saúde, idosos que residem em asilos, pessoas com deficiência e indígenas

Foto:Marcelo Camargo/Agência Brasil

Colapso na saúde

Famílias improvisam UTIs 
caseiras no Amazonas

Cidade do Pará entra em 
colapso por falta de oxigênio

Pelo menos seis pessoas 
morreram nas últimas 24 ho-
ras por asfixia no município 
de Faro, no Pará, segundo a 
prefeitura da cidade. A rea-
lidade no local é de colapso 
na área da saúde com a falta 
de oxigênio, leitos e medica-
mentos para os pacientes em 
tratamento da covid-19. O 
município fica na divisa com o 
estado do Amazonas. A situa-
ção mais preocupante é na co-
munidade de Nova Maracanã, 
onde pelo menos 34 pacientes 
estão hospitalizados. 

Na manhã de ontem, o 
prefeito Paulo Carvalho con-
seguiu comprar 20 balas de 
oxigênio na cidade de Santa-
rém (PA). Além de Santarém, 
Faro também costuma com-

prar suprimentos de oxigênio 
em Manaus, no Amazonas. 
“Ambas as cidades estão em 
crise. A demanda é maior que 
a quantidade, porque a pro-
dução está comprometida”, 
diz Carvalho, referindo-se à 
crise na empresa White Mar-
tins, fornecedora de oxigênio 
hospitalar na região oeste do 
Pará.

Prevendo o aumento de 
casos da doença, a prefeitura 
local triplicou o número de 
leitos, passando de seis para 
30. Segundo o médico da Uni-
dade Básica de Saúde de Faro 
Yordanes Peres, o oxigênio 
recebido hoje garante apenas 
dois dias de tratamento dos 
pacientes internados. “Nós es-
tamos vivendo uma crise, na 
contramão para tentar salvar 
vidas. Estamos trabalhando 
24 horas para isso”, explicou.

Na semana passada, o Go-
verno do Pará proibiu a circu-
lação de embarcações vindas 
do Amazonas em território 
paraense. O fechamento da 
fronteira segundo o governa-
dor Helder Barbalho foi uma 
medida preventiva para evitar 
o contágio pela covid-19.

Em nota, a Secretaria 
de Estado de Saúde Públi-
ca (Sespa) informou que no 
Pará duas empresas são res-
ponsáveis pelo fornecimento 
de oxigênio, White Martins e 
Air Liquide. Somente a White 
Martins produz atualmente 
58 mil m3 por dia, quantida-
de suficiente para o abaste-
cimento de todo o estado. A 
Sespa esclarece, ainda, que é 
responsabilidade das secre-
tarias municipais de Saúde a 
manutenção de contratos e a 
aquisição do produto.

O avô da servidora 
pública Priscila Vasques 
Castro Dantas, o aposen-
tado Francisco José Casal 
Castro, de 82 anos, está em 
casa por falta de vaga em 
hospitais no Amazonas, 
que viveram colapso na 
semana passada diante do 
agravamento da pandemia 
da covid-19 e da falta de 
oxigênio e outros insumos.

“Minha avó, infeliz-
mente, piorou e foi entuba-
da no hospital, mas vovô a 
gente se cotizou para com-
prar oxigênio, bipap e todo 
o equipamento necessário 
para montar quase uma 
UTI para ele”, contou ela.

Cuidado também em 
casa da covid-19, o em-

presário Ruberval Santana 
comprou um cilindro de oxi-
gênio para seu tratamento. 
“Infelizmente a ineficiência 
dos hospitais públicos e 
privados nos leva a tomar 
atitudes assim”, conta o ban-
cário Jhones Santana, filho 
de Ruberval. Para utilizar o 
equipamento a família pre-
cisou de ajuda profissional. 
“Contratamos um enfermei-
ro, que adicionou a válvula 
de instalação. Nos primeiros 
dias a fisioterapeuta manu-
seava; depois nós passamos 
a fazer isso”. Desde o dia 12, 
a família já gastou mais de 8 
mil reais com o home care. 
Além do cilindro, o empre-
sário faz todo dia exames e 
fisioterapia.

A realização de exames 
é vital. “Com o quadro agra-
vando, não é só a questão de 
ofertar pressão e oxigênio”, 

explica a enfermeira inten-
sivista Maria Cristina. “Esse 
paciente tem que ser moni-
torado também com exames 
de sangue - entre eles gaso-
metria, hemograma, PCR e 
dímero-d”, acrescenta. 

A corrida para a compra 
de oxigênio, para quem está 
sendo tratado em casa é uma 
batalha diária. Nos grupos de 
WhatsApp, é avisado quando 
chegam novos carregamen-
tos em empresas particula-
res e longas filas se formam.

Preço triplicado
Ninguém reclama do 

preço, embora em alguns 
casos seja cobrado mais 
que o dobro do preço nor-
mal. “Um cilindro de 3 litros 
que custava R$ 1.000, está 
sendo vendido a R$ 4.000 
aqui”, diz o vendedor de 
uma empresa de oxigênio. 

A subprocuradora-
geral da República, Lin-
dôra Maria Araújo, braço 
direito de Augusto Aras, 
deu entrada em um pe-
dido de medida cautelar 
para impedir que a de-
sembargadora Ilona Már-
cia Reis, do Tribunal de 
Justiça da Bahia, tenha a 
aposentadoria voluntária 
concedida.

No documento, Lin-
dôra Araújo solicita o 
encaminhamento da de-
manda ao presidente 
do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), Humberto 
Martins. De acordo com o 
Ministério Público Fede-
ral (MPF), Ilona Reis é in-
vestigada em um suposto 
caso de corrupção insta-
lado na Corte baiana, que 
movimentou cerca de R$ 
800 mil.

Afastamento
Por causa dessa apu-

ração, ela foi afastada de 
suas funções e, a depen-
der do andamento do 
caso, pode perder o car-
go de desembargadora. 
Sendo assim, a subprocu-
radora-geral argumenta 
que o pedido de aposen-
tadoria poderia ser uma 
estratégia para evitar a 
condenação.

A ação do MPF foi 
motivada pela circulação 
na imprensa baiana de 
que a desembargadora 
teria entrado com a soli-
citação de aposentadoria 
voluntária no Tribunal 
de Justiça da Bahia. Além 
disso, ela teria autoriza-
do que o Tribunal com-
putasse o dobro de pe-
ríodos de licença-prêmio, 
acumulados até dezem-
bro de 1998 e que não 
foram aproveitados por 
ela, para contribuir com 
o processo de aposenta-
doria.

PGR quer 
evitar que  
magistrada
se aposente

Heloisa Cristaldo e
Marcelo Brandão
Agência Brasil

Samuel Costa
Agência EstadoLiege Albuquerque e 

Vinícius Lima 
Agência Estado

Danielle Ferreira 
Agência Estado
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Cerca de 25 mil homens da Guarda Nacional foram enviados a Washington para participarem da segurança do evento

Joe Biden toma posse hoje 
como 46o presidente dos EUA
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O democrata Joe Biden 
fez um rápido discurso em 
Wilmington, Delaware, ontem, 
antes de partir para Washing-
ton, onde tomará posse como 
o 46º presidente dos Estados 
Unidos nesta quarta-feira, 20, 
tendo como vice-presidente 
Kamala Harris.

“Eu estou muito honrado 
em ser seu próximo presiden-
te e comandante em chefe”, 
declarou Biden, ao lado da 
esposa, Jill.

“Sei que são tempos som-
brios, mas sempre há luz. É 
isso que torna esse estado 
tão especial”, afirmou Biden. 
Delaware é o estado pelo qual 
Biden se elegeu senador.

Com lágrimas nos olhos, 
o democrata lamentou que 
seu filho Beau, que morreu 
de câncer em 2015, não esti-
vesse com ele.

FBI 
Integrantes do Depar-

tamento de Defesa dos EUA 
estão preocupados com a 
possibilidade de um ataque 
interno durante a posse de 
Joe Biden nesta quarta-feira, 
20. Segundo as autoridades, 
teme-se que algum envolvido 
na proteção do evento possa 
comprometer a segurança da 
transmissão do cargo ao de-
mocrata, o que fez com que 
o FBI examinasse a ficha dos 
cerca de 25 mil homens da 
Guarda Nacional enviados a 
Washington para a cerimônia.

O enorme esforço reflete 
a preocupação com a seguran-
ça que tomou Washington 
após a invasão do Capitólio 
por extremistas partidários 
de Donald Trump. E ressalta 
o temor de que algumas das 
próprias pessoas designadas 
para proteger a cidade nos 
próximos dias possam re-

presentar uma ameaça para 
o novo presidente e outras 
autoridades presentes.

A precaução extra foi to-
mada depois que se descobriu 
que vários dos invasores do 
Capitólio tinham laços milita-
res, levantando questões so-
bre o sentimento extremista 
dentro das Forças Armadas. 
Descobriu-se também que de-
zenas de pessoas que estão 
em uma lista de suspeitos de 
ligação com o terrorismo es-
tavam em Washington no dia 
da invasão, que deixou cinco 
mortos.

O secretário do Exército, 
Ryan McCarthy, disse à Associa-
ted Press que os oficiais estão 
cientes da ameaça potencial e 
alertou os comandantes para 
estarem atentos a quaisquer 
problemas em suas fileiras. 
Até agora, ele e outros líderes 
afirmam que a investigação não 
indicou nenhum inconveniente. 
Em um comunicado, o Exército 
disse que está trabalhando com 
o serviço secreto para deter-
minar quais militares na posse 
precisam de uma triagem adi-
cional de antecedentes. Todos 
os militares passam por um 
programa anual que exige que 
relatem qualquer informação 
sobre comportamento extre-
mista conhecido ou suspeito 
nas fileiras.

Segundo McCarthy, ele e 
outros líderes militares passa-
ram por um exercício exaus-
tivo de segurança, em prepa-
ração para o evento de hoje. 
Ele disse que os membros da 
Guarda Nacional também re-
ceberam treinamento sobre 
como identificar potenciais 
ameaças internas.

Cerca de 25 mil homens 
da Guarda Nacional foram 
enviados para Washington, 
provenientes de todo o país - 
um número duas vezes e meia 
maior do que o contingente 
deslocado anteriormente. 

Epidemia

China enfrenta o pior surto de 
covid-19 desde março de 2020
Emily Chow, Wang 
Jing, Yew Lun Tian e 
Ryan Woo
Reuters

A China está enfrentan-
do o pior surto de covid-19 
desde março de 2020, com 
uma província registrando 
aumento diário recorde de 
casos, ao mesmo tempo em 
que um painel independente, 
que analisa a pandemia glo-
bal, disse que a China pode-
ria ter feito mais para conter 
o surto inicial.

O tabloide estatal Global 
Times defendeu, ontem (19), a 
condução chinesa da covid-19, 
dizendo que nenhum país ti-
nha experiência em lidar com 
o vírus.

“Olhando para trás, ne-
nhum país poderia ter um de-
sempenho perfeito ao enfren-
tar um vírus novo. Nenhum 
país pode garantir que não 
cometerá erros se uma epide-

mia semelhante ocorrer nova-
mente”, afirmou a publicação.

A China registrou anteon-
tem  mais de 100 novos casos 
de covid-19 pelo sétimo dia. 
Foram 118 novos casos na 
última  segunda-feira, contra 
109 no dia anterior, informou 
a autoridade nacional de saú-
de em  comunicado.

Desses, 106 foram infec-
ções locais, com 43 relatadas 
em Jilin, um novo recorde diá-
rio para a província do Nor-
deste, e 35 na província de 
Hebei, que circunda Pequim, 
segundo a Comissão Nacional 
de Saúde.

A própria capital chinesa 
relatou um novo caso, enquan-
to Heilongjiang, no Norte, teve 
27 novas infecções.

Dezenas de milhões de 
pessoas estão em lockdown, 
enquanto algumas cidades do 
Norte passam por testes em 
massa, diante do temor de que 
infecções não detectadas pos-

sam se espalhar rapidamen-
te durante o feriado do Ano 
Novo Lunar, daqui a algumas 
semanas.

Centenas de milhões de 
pessoas viajam durante o fe-
riado, em meados de feverei-
ro, e trabalhadores migrantes 
voltam para suas províncias 
de origem para ver a família.

As autoridades apelaram 
às pessoas para que evitem 
viagens no feriado e fiquem 
longe de aglomerações, como 
casamentos.

O surto em Jilin foi causa-
do por um vendedor infectado 
que viajava da província vizi-
nha de Heilongjiang, local de 
um foco anterior de infecções.

O número total de novos 
casos assintomáticos, que a 
China não classifica como in-
fecções confirmadas, caiu de 
115 um dia antes para 91.

O número total de casos 
confirmados de covid-19 na 
China continental é de 89.454, 

enquanto o número de mor-
tos permaneceu inalterado 
em 4.635.

Um painel independente 
de especialistas que analisa 
a pandemia, liderado pela ex
-primeira-ministra da Nova 
Zelândia Helen Clark e a ex
-presidente liberiana Ellen 
Johnson Sirleaf, disse que as 
autoridades chinesas pode-
riam ter aplicado medidas 
de saúde mais enérgicas em 
janeiro do ano passado para 
conter o surto inicial.

Também criticou a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) por não declarar uma 
emergência internacional até 
30 de janeiro.

Uma equipe da OMS está 
atualmente em Wuhan, cidade 
central da China onde a doen-
ça foi detectada pela primeira 
vez no fim de 2019, para inves-
tigar as origens da pandemia 
que matou mais de 2 milhões 
de pessoas em todo o mundo.

“Sei que são tempos 
sombrios, mas sempre 
há luz”, declarou 
Biden durante discurso 
em Wilmington, 
Delaware, estado pelo 
qual se elegeu senador

De 6,8 de magnitude

Terremoto abala áreas da Argentina, e 
reflexos são sentidos também no Brasil
Agência Estado

Um terremoto de 6,8 de 
magnitude, ocorrido a oito 
quilômetros de profundidade, 
atingiu a Argentina na madru-
gada de ontem, 19. O epicentro 
foi registrado na província de 
San Juan (ao oeste do país, na 
fronteira com o Chile), mas o 
tremor também foi sentido na 
vizinha Mendoza e, em menor 
escala, em muitas outras áreas 
do país. O terremoto foi segui-
do por pelo menos outros sete 
tremores secundários.

“Até o momento não há 
mortes, apenas duas crianças 
com traumatismo moderado 
e um idoso com traumatismo 
grave que está sendo transfe-
rido para o hospital”, disse o 
governador de San Juan, Ser-
gio Uñac, em entrevista cole-
tiva na qual detalhou os danos 

materiais mais proeminentes 
deixados pelo terremoto em 
várias partes da província.

Nas redes sociais, mora-
dores de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul afirmaram que 
também sentiram os tremores. 
“Tava quase dormindo, me senti 
um pouco mareada. Olhei pro 
lado e a cortina do quarto es-
tava num vaivém. Reflexos do 
terremoto argentino aqui em 
SP”, escreveu, no Twitter a apre-
sentadora Rita Lobo. O abalo 
se espalhou ainda para o Chile. 
“Estou em Santiago (no Chile) 
e foi horrível (...) Estou no 20º 
andar e por um momento eu 
achei que ia desabar tudo”, pu-
blicou outra usuária do Twitter.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Prevenção Sísmi-
ca da Argentina, o terremoto 
ocorreu às 23h46 perto da 
cidade de San Juan de Media 

Agua. Em seguida, nas duas 
horas seguintes, foram regis-
trados sete tremores secundá-
rios menos intensos, entre 3,2 
e 4,9 graus pela escala Richter 
e com 8 a 15 quilômetros de 
profundidade.

Depois do terremoto 
mais forte, os cidadãos não 
demoraram muito para rela-
tar na mídia e nas redes so-
ciais cortes de energia, danos 
a casas e lojas e rachaduras 
em estradas.

Miguel Castro, do centro 
sismológico de Mendoza, dis-
se ao canal TN que o tremor 
foi percebido em outras áreas 
do país porque “a magnitude 
foi grande e a profundidade 
pequena”, já que “as ondas 
sísmicas viajam muitos qui-
lômetros, ainda mais quando 
se trata de uma magnitude 
dessa envergadura”.

O especialista acrescen-
tou que o terremoto o fez lem-
brar o de 23 de novembro de 
1977 na cidade de Caucete, 
que teve magnitude de 7,4, 
com 65 mortos e mais de 
300 feridos. “Mas desta vez o 
epicentro estava localizado a 
cerca de 47 quilômetros a su-
doeste da cidade de San Juan, 
onde há uma série de falhas 
ativas que pertencem ao vale 
Pie de Palo. E uma falha que 
surge à superfície no rio San 
Juan também está muito pró-
xima”, disse ele

Usuários de redes sociais 
em San Juan e outras partes 
do país, como Córdoba (cen-
tro) e até mesmo em Buenos 
Aires, a mais de mil quilôme-
tros do epicentro, disseram ter 
sentido o terremoto e alguns 
postaram vídeos mostrando 
episódios do tremor.

Trump pede orações

Washington - O presidente dos EUA, Donald 
Trump, pediu “orações” para a nova adminis-
tração dos Estados Unidos, sem citar seu rival, o 
presidente eleito Joe Biden. A declaração foi feita 
em um discurso de despedida divulgado na tarde 
de ontem.

“Esta semana, inauguramos um novo governo 
e oramos por seu sucesso em manter os Estados 
Unidos seguros e prósperos”, disse o presidente 
republicano. “Enviamos os nossos melhores votos 
e também queremos que tenham sorte - uma 
palavra muito importante.”

Trump, que parte em meio a profundas divi-
sões no país, falou sobre a invasão ao Capitólio, 
ataque que ele demorou a condenar. “Todos os 
americanos ficaram horrorizados com o ataque ao 
nosso Capitólio. A violência política é um ataque a 
tudo que prezamos como americanos. Isso nunca 
pode ser tolerado”, disse no vídeo.

Ele sugeriu, no entanto, que seu movimento 
continuaria. “Agora, enquanto me preparo para 
entregar o poder a uma nova administração ao 
meio-dia na quarta-feira, quero que saibam que 
o movimento que iniciamos está apenas começan-
do”, disse Trump. “Saio deste lugar majestoso com 
um coração leal e alegre e um espírito otimista, e 
uma confiança suprema de que para nosso país 
e para nossos filhos, o melhor ainda está por vir.”

Em um trecho do discurso, Trump afirmou ter 
sido o primeiro presidente em “décadas” a concluir 
sua gestão sem ter começado uma nova guerra. O 
republicano também se vangloriou da forma como 
conduziu os EUA durante os quatro anos no cargo.

Foto: Wikimedia Commons

Iander Porcella
Agência Estado
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Comércio, indústria e turismo projetam crescimento nas atividades com a imunização da população paraibana

A vacina contra a covid-19 
chegou à Paraíba com a expec-
tativa de salvar vidas, mas tam-
bém vai ajudar a fortalecer a 
economia. Com a vacinação 
iniciada, muitas atividades que 
ainda não estavam em funcio-
namento poderão aos poucos 
ser retomadas fazendo com 
que o comércio, a indústria e 
demais setores que dependem 
da circulação de pessoas pos-
sam voltar a ter suas receitas 
normalizadas. 

Para a Secretaria Esta-
dual da Fazenda da Paraíba 
– responsável por arrecadar 
tributos como ICMS e IPVA – 
o começo da vacinação dos 
paraibanos contribuirá para 
alavancar também ações es-
taduais. “A chegada da vacina 
tem um impacto muito positivo 
para a economia da Paraíba. 
A gente sabe que para todo 
mundo ser vacinado vai levar 
muito tempo ainda, mas só o 
fato de o Governo do Estado 
ter começado a vacinar é uma 
notícia muito boa, e gera uma 
expectativa nos empresários”, 
destacou Marialvo Laureano, 
titular da pasta. 

O gestor disse esperar que 
outros lotes de vacina cheguem 

ao estado para que efetivamen-
te a economia possa ‘voltar 
aos trilhos’. “Precisamos fazer 
com que a roda da economia 
volte a girar, para gerar mais 
renda, manter os empregos e 
garantir novas oportunidades 
à população paraibana. Essa é 
a expectativa não só da Paraíba, 
mas de todo o país”, acrescenta 
Laureano.

O secretário explica ainda 
que a pandemia interfere dire-
tamente na programação das 
receitas e a expectativa é que, 
com a população imunizada, 
a arrecadação volte a ter bons 
patamares. “Quando progra-
mamos o orçamento para esse 
ano fomos muito conservado-
res por conta da imprevisibi-
lidade. Se formos analisar o 
ano passado, nós tivemos um 
crescimento na arrecadação 
de 3,4%, quando a inflação 
foi 4,5%, então, tivemos um 
crescimento nominal, mas o 
crescimento real foi negativo”, 
detalhou Marialvo, ressaltan-
do que ‘tudo está girando em 
torno da pandemia’. “Espera-
mos poder crescer, neste ano 
de 2021, nominalmente igual 
à inflação estimada, que é de 4 
a 4,5%, para empatarmos com 
o país”.

Para o diretor da Câmara 
de Dirigente Lojistas de João 

Pessoa (CDL-JP), Josuel Gomes, 
a vacina traz de volta a espe-
rança em dias melhores para 
as lojas da capital. “Recebe-
mos com muita alegria o início 
da vacinação. Essa é a notícia 
mais esperada por todos nós 
ao longo desses últimos meses 
em que começou a pandemia. 
Sabemos que vai demorar um 
pouco, porque não tem a quan-
tidade de doses suficientes para 
todos neste primeiro momento, 
mas é o começo de um novo 
tempo”, avalia. Josuel se disse 
esperançoso para que rapida-
mente seja possível diminuir 
a quantidade de pessoas infec-
tadas. “Esse é o primeiro passo 
contra essa doença que tanto 
afetou e afeta os lojistas. A nos-
sa expectativa é que num curto 
prazo tenhamos o aquecimento 
do comércio com um todo”.

Consciente de que o ‘aque-
cimento’ ocorrerá de forma 
gradual, o diretor da CDL lem-
brou que o país e o mundo ain-
da enfrentam uma pandemia e 
que a solução definitiva apenas 
começa a chegar. “Essa vacina é 
um marco histórico nessa luta 
contra a covid-19”, comemora.

Esperança renovada
O otimismo em relação à 

vacina é compartilhado pela 
Federação do Comércio de 

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Início da vacinação no estado
anima setores da economia

Mundo e Mercado Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

Os impactos da pandemia e como as empresas e lojas 
atravessaram esse período durante o último ano, que foi 
de incertezas, surpresas, aprendizados e mudanças no 
comportamento do consumidor, deixaram muitas lições para 
o mercado. A que mais me chamou atenção foi justamente o 
aprendizado. Quantas pessoas que tinham receio em usar a 
internet para comprar e/ou fazer pagamentos foram obrigados 
a aprender e usar o meio digital para ter suas necessidades 
atendidas? Segundo os dados de uma pesquisa realizada pela 
Ebit | Nielsen houve um aumento de 40% de consumidores no 
meio digital. 

O ano está apenas começando e você não pode deixar 
de acompanhar as principais tendências do mercado para 
oferecer ao consumidor tudo aquilo que ele procura. O que 
veio para ficar e quais são as novas realidades de compra e 
atendimento para este novo cliente? Trouxe aqui para vocês 
algumas tendências que surgiram no ano passado e que 
continuam se desenvolvendo e trazendo novos cenários para 
2021. Vamos a elas!

1. Lojas físicas integradas com o meio virtual: consumidor 
omnichannel

A interação entre as ações das lojas físicas, virtuais, 

aplicativos, ferramentas digitais e redes sociais, agora é 
uma realidade. O Lockdown, o receio de contrair o vírus e 
as incertezas, trouxe um grande público para o meio virtual, 
inclusive a turma da terceira idade. Já é normal a compra feita 
pela internet, pedir comida por delivery e fazer compras por 
apps, estes foram os principais comportamentos adotados 
pelos consumidores em 2020 e que continuarão em 2021, só 
que com uma diferença. Toda esta concentração de compras, 
entretenimento e trabalho concentradas na internet teve 
como consequência a fadiga em tudo o que é digital - um dos 
termos que ouvi, outro dia foi o de Zoombombing – que é a 
canseira, aversão de reuniões desse tipo. E aqui encontramos 
os consumidores omnichannel, que procuram informações 
de produtos e serviços por meios online e em muitos 
casos fecham na loja ou espaço físico - offline, variando de 
acordo com suas necessidades, facilidades e benefícios que 
a empresa/loja oferece. Quem souber fazer os canais se 
comunicarem terá garantia de sucesso.

2. Experiência de compra
A compra é muito mais emocional do que racional, então 

saiba explorar isso através dos sentidos. O consumidor, mais 
do que nunca, está carente. Explorar a audição, visão, olfato, 

paladar e tato - focando nas ações sensoriais - melhorando a 
experiência de compra do cliente é a grande dica. Lembre-se 
que mais de 60% dos clientes mudam sua decisão de compra 
no PDV – ponto de venda: ali ele tem informação do produto, 
mas ainda não decidiu.

Trabalhe como o marketing sensorial: ações como música 
ambiente, espaço organizado, limpo e cheiroso, stands de 
degustação e o uso de cores para estimular a compra de produtos.

3. Mais do que nunca: qualidade de vida e acessibilidade
As mudanças de hábitos visando mais qualidade de vida, 

que a covid-19 deixou na sociedade, não têm mais volta. A 
isso se soma à população idosa - acima dos 60 anos - que 
deve dobrar no Brasil até 2042 (IBGE). As pessoas estão 
mais conscientes e optando por itens que melhorem a saúde, 
aumentem o tempo de vida e que ainda ajudem o meio 
ambiente. E graças à intensificação do consumo feito através 
da internet, ficamos mais acomodados, práticos e querendo 
mais facilidade de acesso.

Você está preparado para atender a esse público? Como 
está a acessibilidade da sua loja física e virtual? E variações 
de produtos, não se esqueçam do aumento dos hábitos de 
consumo, que agora estão mais saudáveis.

Bens e de Serviços do Estado 
da Paraíba (Fecomércio-PB) 
que também deposita as es-
peranças na imunização para 
alavancar a compra e venda de 
produtos no estado. “Recebe-
mos essa notícia com muita es-
perança, que chega para aliviar 
o sofrimento dos paraibanos. 
Que ocorra gradativamente o 
retorno ao que conhecíamos, 
com ainda mais prosperidade 
econômica e qualidade de vida. 
O comércio e os serviços vêm 
mantendo seus atendimentos 

em níveis normais. Esperamos 
que, após a imunização, haja 
um crescimento ainda maior 
nas vendas em todas as cida-
des”, ressalta o presidente Mar-
coni Medeiros.

Do mesmo modo, no trade 
turístico, a expectativa é que os 
equipamentos do setor voltem 
a funcionar como antes. “Espe-
ramos uma retomada mais for-
te com a evolução da vacinação, 
porém acreditamos que só a 
partir do segundo semestre au-
mente o número de hóspedes e 

de turistas na Paraíba. A espe-
rança em tempos melhores é 
sempre válida, mas também só 
vai ser possível quando o con-
sumidor recuperar a confiança, 
que acontecerá com a evolução 
da vacinação em massa da po-
pulação. Depois disso é que 
começaremos a voltar a níveis 
normais em fluxo de viajantes 
de turismo, de negócios e de 
eventos”, pontua o presidente 
da Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis da Paraíba, 
Rodrigo Pinto.

Tendências para o mercado em 2021

Pandemia mudou comportamento dos consumidores e afetou as vendas no comércio em todo o estado

Foto: Evandro Pereira

A Petrobras já realizou 
o primeiro reajuste no preço 
médio do litro da gasolina de 
2021. O aumento de 7,6%, já 
em vigor, pegou muitos mo-
toristas de surpresa. Logo 
nas primeiras horas de on-
tem, alguns postos da capital 
comercializavam o produto 
com o valor aumentado. Se-
gundo  dados da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 

(ANP), o valor médio da ga-
solina para o consumidor, na 
primeira semana do ano, era 
de R$ 4,62, e com o reajuste 
deve subir em torno de R$ 
0,20.

O taxista Carlos Manoel 
ficou espantado quando viu 
o valor registrado na bom-
ba. O entrevistado, que roda 
cerca de 200 km por dia, ex-
plicou que a situação só não 
é pior porque o veículo é 
também abastecido com gás 
natural. “Muito embora eu 
precise ter sempre gasolina 

no tanque. Mesmo usando 
mais o gás eu me coloco no 
lugar dos outros consumi-
dores. Eu  considero uma 
falta de respeito esse au-
mento em um momento tão 
delicado pelo qual estamos 
passando”.

O militar Diego Ander-
son estava verificando a 
nota e não conseguiu dis-
farçar o susto. “Eu não es-
tava sabendo do aumento e 
nem tinha reparado quando 
cheguei no posto, fica difícil 
desse jeito”. Ele contou que 

costuma abastecer o veículo, 
tipo flex, com gasolina, mas 
que está começando a rever 
a postura. “Não tem condi-
ções. Nesses dias batemos 
os R$ 5. Fica difícil manter 
um veículo assim”. 

Enquanto isso, alguns 
estabelecimentos ainda 
mantinham o preço antigo. 
Em um posto localizado no 
bairro da Torre o reajuste 
não havia ocorrido por con-
ta do estoque. “Compramos 
5 mil litros ontem, ainda 
com o mesmo preço. Na pró-

xima nota é que a gente vai 
pagar pelo valor reajustado 
e consequentemente repas-
sar para o cliente”, explicou 
o gerente de pista, Genildo 
Rodrigues. Já em um posto 
localizado no Cristo Reden-
tor, a gasolina passou de R$ 
4,66 para R$ 4,76. O geren-
te lamentou mas disse ser 
impossível não repassar o 
aumento. “Infelizmente o 
consumidor é quem sofre. Se 
a gente não repassa, não tem 
o lucro que já é pequeno”. 

O Sindicato do Comér-

cio Varejista de Derivados 
de Petróleo do Estado da 
Paraíba (Sindipetro/PB), 
que representa metade 
dos cerca de 120 postos 
de combustíveis da Grande 
João Pessoa, explicou que 
não interfere nos valores e 
que são as distribuidoras as 
maiores responsáveis por 
essa variação. 

 O sindicato orienta 
ainda que os consumidores 
pesquisem por preços mais 
baixos sem deixar de lado a 
qualidade do produto. 

Aumento da gasolina surpreende motoristas  
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Ibovespa 

0,77%
R$ 5,346

1,15%
R$ 6,481

0,17%
R$ 7,286

-0,50%
120.636 pts
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Registros de insatisfação com serviços e produtos ajudam na fiscalização e regulação do Sistema Financeiro Nacional
Wellton Máximo 
Agência Brasil

Inter, Itaú e Caixa lideram o 
ranking de reclamações ao BC
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O Banco Inter ficou em 
primeiro lugar no ranking 
de reclamações contra ins-
tituições financeiras no 
quarto trimestre de 2020, 
de acordo com dados divul-
gados ontem pelo Banco 
Central (BC). Para a elabo-
ração do documento, foram 
consideradas as instituições 
com mais de 4 milhões de 
clientes. O conglomerado 
(banco e subsidiárias) do 
Banco Itaú ficou em segun-
do lugar e o conglomerado 
da Caixa Econômica Federal 
ficou em terceiro.

Para fazer o ranking, as 
reclamações procedentes 
são divididas pelo número 
de clientes da instituição 
financeira e multiplicadas 
por 1 milhão. O índice gera-
do representa o número de 
reclamações do banco para 
cada grupo de 1 milhão de 
clientes.

O resultado é, portanto, 
avaliado proporcionalmente 
à quantidade de clientes de 
cada instituição. Com esse 
cálculo, o Inter ficou com o 
índice de 111,52. As queixas 
contra o Itaú resultaram no 
índice de 31. E a Caixa ficou 
com índice 30,85. O Banco 
Inter tem 8.069.837 clien-
tes, o Itaú tem 83.674.760, 
e a Caixa, 143.971.402.

O ranking passou por 
uma mudança. Até outubro 
do ano passado, o BC incluía 
na lista principal as institui-
ções com mais de 4 milhões 
de clientes. Após reclama-

ções de que a metodologia 
prejudicava bancos médios 
e beneficiava grandes con-
glomerados, o órgão passou 
a incluir na lista principal 
apenas as dez maiores ins-
tituições do país, com pelo 
menos 8 milhões de clien-
tes, e deixou o restante para 
uma lista secundária.

Queixas
De outubro a dezem-

bro do ano passado, o BC 
recebeu 900 queixas consi-
deradas procedentes contra 
o Banco Inter a maioria por 
“Irregularidades relativas a 
integridade, confiabilidade, 
segurança, sigilo ou legiti-
midade das operações e ser-
viços, exceto as relacionadas 
a cartão de crédito, cartão 
de débito, internet banking, 
terminais de atendimento 
eletrônico, credenciadora e 
operação de crédito”.

O Itaú recebeu 2.594 re-
clamações, a maioria delas 
também sobre problemas 
com o crédito consignado. A 
Caixa recebeu 4.442, sendo 
a maior parte das reclama-
ções sobre problemas com 
integridade, confiabilidade, 
segurança, sigilo ou legiti-
midade das operações e ser-
viços de internet banking.

Entre os dez principais 
bancos do país, o Santan-
der, apareceu em quarto 
lugar no ranking com ín-
dice 29,91. Em seguida, na 
quinta colocação, vem o 
Banco do Brasil, com índice 
22,63. Na sexta posição vem 
o Bradesco, com um índice 
de 16,96.

Empresas com sede 
em João Pessoa, que fo-
ram excluídas do Simples 
Nacional, devem  regulari-
zar suas pendências para 
retornar ao regime tribu-
tário até o dia 29.  A Secre-
taria Executiva da Receita 
alerta que com o atendi-
mento por agendamento, 
através do Portal do Con-
tribuinte (https://www.
joaopessoa.pb.gov.br/pc/
agendarAtendimento.xht-
ml), é importante que os 
interessados não deixem 
para o último dia.

“Quem quer ingres-
sar no Simples Nacional 
ou pretende retornar ao 
Sistema após ter sido ex-
cluído no ano passado, 
precisa se antecipar e não 
deixar para o último dia, 
pois precisa ter tempo ne-
cessário para solucionar 
os problemas. Para fazer 
esta opção, o empresário 
não pode ter nenhuma 
pendência com os entes 
federados, o que precisa-
rá ser regularizado antes 
desse prazo”, explicou o 
secretário Executivo da 
Receita, Sebastião Feitosa.

Para saber se a em-
presa está no regime tri-
butário simplificado ou se 
foi excluída por algum mo-
tivo, o empresário pode 
fazer a consulta acessan-
do o portal do Simples 
Nacional (http://www8.
receita.fazenda.gov.br/
SimplesNacional/) na aba 
‘Consulta Optantes’. Além 
de regularizar suas pen-
dências junto à prefeitura, 
o empresário deve estar 
regular também com o 
Estado e a Receita Federal.

 Caso haja alguma 
pendência fiscal, o empre-
sário pode realizar o paga-
mento à vista com 100% 
de desconto dos juros. A 
dívida também pode ser 
parcelada em até 180 me-
ses, dependendo do valor. 
Nestes casos, para que o 
débito seja regularizado, 
a primeira parcela deverá 
ser paga até o dia 29 deste 
mês.

Empresas 
precisam 
regularizar 
pendências 

Principais problemas
A maioria das reclama-

ções consideradas proce-
dentes pelo Banco Central 
decorreu de problemas na 
oferta ou na prestação de in-
formação sobre crédito con-
signado (10.518), em opera-
ções de crédito (3.429) e em 
cartões de crédito (2.639). 
No total, o BC considerou 
procedentes 30.780 queixas 
de clientes contra os bancos 
no país.

A insatisfação com ser-
viços e produtos oferecidos 
por instituições financeiras 
pode ser registrada no BC, 
e as reclamações ajudam na 
fiscalização e na regulação 
do Sistema Financeiro Na-
cional. Quando a reclamação 
chega ao Banco Central, é 

encaminhada para o banco, 
que tem prazo de dez dias 
úteis (descontados sábados, 
domingos e feriados) para 
dar uma resposta, com cópia 
para o BC.

Os canais de atendimen-
tos do BC estão disponíveis 
na internet, pelo aplicativo 
BC+Perto, por correspon-
dência, presencialmente ou 
pelo telefone 145.

Entretanto, o Banco 
Central recomenda que a 
reclamação seja registra-
da, primeiramente, nos lo-
cais onde o atendimento 
foi prestado ou no serviço 
de atendimento ao consu-
midor (SAC) do banco, nas 
ouvidorias das instituições  
e nos órgãos de defesa do 
consumidor.

Bancos
A reportagem entrou em 

contato com as três institui-
ções financeiras mais citadas 
na lista principal, dos dez 
maiores bancos do país. Em 
nota, o Itaú Unibanco infor-
mou que trabalha de forma 
intensa e contínua na análise 
das reclamações registradas 
pelos clientes, de forma a 
identificar oportunidades de 
melhorias nos nossos pro-
cessos, produtos e serviços. A 
instituição reiterou o compro-
misso com a satisfação dos 
clientes e disse estar sempre 
à disposição para resolver 
as demandas pelos diversos 
canais de atendimento. Não 
houve, até o fechamento da 
edição, retorno por parte dos 
demais bancos.

Caixa recebeu 4.442 queixas envolvendo problemas com integridade, confiabilidade, segurança e sigilo 
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Reajuste de frete desagrada caminhoneiros

Após a publicação no 
Diário Oficial da União (DOU) 
de ontem da nova tabela com 
preços mínimos de frete ro-
doviário, por parte da Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT), o presidente 
da Associação Brasileira de 
Condutores de Veículos Au-
tomotores (Abrava), Wallace 
Landim, informou que está 
conversando com os repre-
sentantes da categoria nos 
estados sobre a possibilidade 
de paralisação no dia 1º de 
fevereiro.

O representante conside-
rou insuficiente o reajuste do 
piso mínimo do frete, anun-
ciado agência reguladora. 
“Colocaram só em 2,51% de 
reajuste, isso é brincar com a 
categoria”, disse. “A gente que-
ria saber onde que a ANTT 
arrumou esse cálculo. Não 
fizeram a pesquisa no merca-
do para saber quanto está o 
preço do pneu, dos insumos 
para o caminhão”, lamentou.

De acordo com a agên-
cia reguladora, as alterações 
na tabela vão resultar em um 
aumento médio que varia de 
2,34% a 2,51%, conforme o 
tipo de carga e operação. O 

reajuste considera o IPCA, in-
flação oficial do país, e a atua-
lização do preço do diesel.

Landim questionou a fal-
ta de debate sobre o cálculo do 
reajuste. Em posicionamento 
enviado ao Broadcast Agro, o 
Grupo de Pesquisa e Extensão 
em Logística Agroindustrial 
do Departamento de Econo-
mia, Administração e Socio-
logia (Esalq-Log) informou 
que o contrato da Fundação 
de Estudos Agrários Luiz de 
Queiroz (Fealq) com a ANTT 
previa a realização de 3 ciclos 
regulatórios (Julho/2019, Ja-
neiro/2020 e Julho/2020). 
“Em duração foram quase 2 

anos de atividades e 19 rela-
tórios emitidos. Os trabalhos 
foram concluídos antes dessa 
nova atualização, portanto 
sem a participação do Esal-
q-Log.”

Segundo Landim, a ca-
tegoria busca agora uma 
agenda com o presidente Jair 
Bolsonaro. “Ele precisa falar 
com o Brasil, e nós somos o 
Brasil.” Conforme o represen-
tante, “a cada semana vem 
aumentando a adesão” a uma 
possível greve. “A categoria 
realmente está na UTI.” Ele 
garantiu ainda ter encami-
nhado um ofício ao Ministério 
da Infraestrutura e à ANTT 

pedindo respostas dentro da 
lei de acesso à informação 
sobre quantas fiscalizações 
foram feitas do cumprimento 
das disposições da lei de piso 
mínimo do frete durante os 
anos de 2019 e 2020.

Até sexta-feira, dia 22, 
Landim continuará reunin-
do-se com representantes dos 
caminhoneiros autônomos 
nos Estados para ouvir a ca-
tegoria. “Os que eu conversei, 
principalmente no Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais, no 
Nordeste, estão bem inclina-
dos (à paralisação).  A gente 
precisa trazer essa resposta 
o mais rápido possível”, disse.

Leticia Pakulski
Agência Estado

Levantamento elabo-
rado pelo Sebrae Paraíba, 
com base nos dados do 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged), do Ministério da 
Economia, aponta que as 
micro e pequenas empre-
sas (MPE) registraram, 
de janeiro a novembro de 
2020, saldo positivo de 
empregos gerados no es-
tado, sendo responsáveis 
por 5.038 novas vagas de 
trabalho. Destas, 2.915 fo-
ram ocupadas por traba-
lhadores negros e pardos, 
revelando que os peque-
nos negócios têm contra-

tado mais negros e pardos 
neste período.

Somente em novem-
bro de 2020, conforme os 
dados do Sebrae Paraíba, 
foram contratados, em 
empregos formais, 2.150 
negros e pardos em pe-
quenos negócios do esta-
do. Por sua vez, os seto-
res que mais registraram 
contratações de negros e 
pardos no mesmo perío-
do foram construção civil, 
com 1.389 vagas preen-
chidas; serviços, com 581 
contratações formais; 
agropecuária, com 361 
trabalhos; e indústria da 

transformação, com 213 
empregos. 

Para que cada vez 
mais donos de pequenas 
empresas tenham o olhar 
voltado para a diversidade 
na hora da contratação, o 
analista técnico do Sebrae 
Paraíba, Alex Teixeira, for-
neceu dicas para evitar a 
discriminação. Para ele, 
é fundamental que a luta 
contra o racismo ultra-
passe as publicações nas 
redes sociais e os cartazes 
nas paredes das empre-
sas, ou seja, é preciso es-
tabelecer uma governança 
corporativa com metas, 

prazos e indicadores de 
análise e acompanhamen-
to. Em outras palavras, é 
necessário haver engaja-
mento da empresa.

“Nesta luta, o empre-
sário precisa ser o exemplo 

na organização, além de 
ter uma política de inclu-
são que realmente acredi-
te, e não apenas exista no 
papel, para fazer cumprir 
a lei. Para ser antirracista, 
a empresa deve percorrer 
um caminho e promover 
algumas ações, tais como 
definir metas e prazos so-
bre desigualdade racial; 
promover um ambiente 
saudável e seguro, ensi-
nando aos funcionários 
o que é racismo e como 
combatê-lo; criar políticas 
de contratação e/ou reten-
ção dos talentos com foco 
na inclusão racial; e punir 

comportamentos racistas”, 
enumerou.

Além disso, para o 
analista técnico, outro 
fator muito importante 
que os empresários não 
podem esquecer são os 
clientes. “A inclusão leva a 
um maior reconhecimento 
da marca, principalmente 
nesse mundo tecnológico 
que estamos vivenciando, 
no qual as informações são 
compartilhadas muito rá-
pido e podem influenciar 
diretamente nos lucros da 
empresa e na fidelização 
pela marca”, explicou Alex 
Teixeira.

Pequenos negócios contratam mais negros

Empresas precisam 
manter o olhar voltado 
para a diversidade na 
hora da contratação, 

diz especialista



Diversidade

Candidatos aprovados terão até o dia 27 de janeiro para comprovar as informações prestadas na inscrição

O Ministério da Educação 
(MEC) divulgou, ontem, a rela-
ção dos candidatos aprovados 
na primeira chamada do Pro-
grama Universidade para To-
dos (Prouni) de 2021.

Os selecionados terão até 
o dia 27 de janeiro para com-
provar as informações presta-
das na inscrição. O resultado 
da segunda chamada será di-
vulgado em 1º de fevereiro. A 
lista está disponível no site.

Neste ano, o programa 
oferece bolsas para 13.117 
cursos em 1.031 instituições 
de ensino, localizadas em to-
dos os estados e no Distrito 
Federal. Só para cursos na 
modalidade de educação a 
distância, a oferta é de 52.839 
bolsas. No total, mais de 162 
mil bolsas estão sendo oferta-
das nesta edição do Prouni.

Critérios
Para ter acesso à bolsa 

integral, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal de até 1,5 sa-
lário mínimo (R$ 1.650) por 
pessoa. Para a bolsa parcial, 
a renda familiar bruta mensal 
deve ser de até 3 salários mí-

nimos por pessoa (R$ 3.300).
É necessário também que 

o interessado tenha cursado o 
ensino médio completo em es-
cola da rede pública ou da rede 
privada, desde que na condição 
de bolsista integral. Professo-
res da rede pública de ensino 
também podem disputar uma 
bolsa, e, nesse caso não se apli-
ca o limite de renda exigido dos 
demais candidatos.

É preciso ainda que o 
candidato tenha feito a edi-
ção mais recente do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), tenha alcançado, no 
mínimo, 450 pontos de média 
das notas e não tenha tirado 
zero na redação. 

Neste ano, excepcional-
mente, os interessados serão 
selecionados de acordo com as 
notas do Enem de 2019, uma 
vez que as provas do Enem 
2020 foram adiadas em razão 
da pandemia da covid-19 e 
apenas o primeiro dia de pro-
vas foi realizado.

Os candidatos não con-
vocados nas duas primeiras 
chamadas devem manifestar 
interesse em continuar no 
processo seletivo entre os dias 
18 e 19 de fevereiro. A lista de 
espera estará disponível para 
consulta em 22 de fevereiro.

Heloisa Cristaldo 
Agência Brasil

MEC divulga selecionados 
na 1a chamada do Prouni
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Com órgãos federais, estaduais e municipais

Nova portaria muda regras para 
PRF atuar em operações conjuntas

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP) 
publicou ontem, no Diário 
Oficial da União (DOU), uma 
nova portaria que estabele-
ce diretrizes para a atuação 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) em operações con-
juntas com outros órgãos 
federais, estaduais e muni-
cipais.

A portaria (42/2021) 
substitui outra (739/2019) 
que chegou a ser suspensa 
em janeiro do ano passado 
pelo então presidente do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, enquanto 
ele estava responsável pelo 
plantão judicial.

À época, Toffoli atendeu 
pedido da Associação de De-
legados da Polícia Federal 
(ADPF), para quem a norma 
autorizava a PRF a realizar 
investigações e atuar na pre-
venção e repressão a crimes 
federais, o que seria compe-
tência exclusiva da PF, no en-

tender dos delegados.
A suspensão acabou 

depois derrubada pelo rela-
tor do caso, ministro Marco 
Aurélio, que atendeu pedido 
da Advocacia-Geral da União 
(AGU) e restabeleceu a vi-
gência da portaria. Essa de-
cisão foi depois confirmada 
pelo plenário do Supremo.

Agora, contudo, a nova 
portaria, que substitui a an-
tiga, passa a não trazer men-
ção à participação da PRF 
em operações conjuntas 
caso “os crimes objetos de 
apuração tenham sido pra-
ticados em rodovias fede-
rais, estradas federais ou em 
áreas de interesse da União”.

A norma - publicada 
ontem - tampouco elenca a 
“investigação de infrações pe-
nais” entre as hipóteses que 
autorizam a PRF a prestar 
apoio operacional, conforme 
constava na norma anterior.

Outras diferenças
A antiga portaria 

(739/2019) estabelecia di-

retrizes para a PRF atuar em 
operações conjuntas com 
órgãos do Ministério Públi-
co, da Receita Federal e do 
Sistema Único de Segurança 
Pública (Susp) – como PF, 
Força Nacional e polícias Ci-
vil e Militar dos estados.

Agora, o novo texto in-
clui no rol de cooperação, 
além dos integrantes do 
Susp, “outros órgãos das 
esferas federal, estadual, 
distrital ou municipal”, sem 
especificar quais.

Outro trecho suprimi-
do foi o que circunscrevia a 
atuação da PRF a “operações 
conjuntas nas rodovias fede-
rais, estradas federais ou em 
áreas de interesse da União”, 
conforme constava na an-
tiga portaria. Agora, a nova 
norma estabelece diretrizes 
para a atuação do órgão so-
mente em “operações con-
juntas”, sem fazer referência 
a local.

Outro trecho da antiga 
norma, agora revogada, au-
torizava a PRF a atuar, es-

pecificamente, “em vias ur-
banas, rodovias, terminais 
rodoviários, ferrovias e hi-
drovias federais, estaduais, 
distrital ou municipais, por-
tos e aeroportos”.

Novamente, a nova por-
taria não traz esse tipo de 
especificação, estabelecen-
do como condição para a 
atuação do órgão em opera-
ções conjuntas apenas a au-
torização de seu diretor-ge-
ral, que deve considerar “a 
pertinência, a conveniência 
e a necessidade da medida”.

Pela nova portaria, a 
PRF pode: designar efetivo 
para integrar equipes na 
operação conjunta; prestar 
apoio logístico; atuar na se-
gurança das equipes e do 
material empregado; ingres-
sar nos locais alvos de man-
dado de busca e apreensão, 
mediante previsão em deci-
são judicial; lavrar termos 
circunstanciados de ocor-
rência; e praticar outros 
atos relacionados ao objeti-
vo da operação conjunta.

Agência Brasil

A Sociedade Brasilei-
ra de Urologia (SBU) faz, 
nesta semana, um alerta à 
população sobre os riscos 
e as maneiras de prevenir 
a formação de pedras nos 
rins. O alerta está nas re-
des sociais e na Rádio SBU, 
com transmissão em áudio 
semanal da instituição nos 
streamings (forma de dis-
tribuição digital) de áudio, 
como Spotify e Deezer, en-
tre outros.

De acordo com a SBU, 
que iniciou a campanha na 
última segunda-feira (18), 
no verão, a incidência de 
pedras nos rins aumenta 
30% em comparação com 
outras épocas do ano, devi-
do ao aumento da transpi-
ração pelo calor, sem hidra-
tação adequada.

Segundo o coordena-
dor do Departamento de 
Endourologia e Calculose 

da SBU, Ernesto Régio, são 
cinco os pilares para pre-
venir a formação de cálcu-
los e, principalmente, para 
impedir que as pedras já 
existentes aumentem. Em 
entrevista à Agência Bra-
sil, o médico disse que o 
primeiro, “e talvez o mais 
importante”, é manter uma 
hidratação abundante.

A urina tem que estar 
sempre bem clara. “Qual-
quer líquido que o paciente 
tome é sempre favorável. 
Os sucos de frutas cítricas 
são os melhores, porque, 
além da hidratação, têm o 
citrato (elemento protetor), 
um componente que dimi-
nui a formação de novos 
cálculos.”

Outro pilar é a redução 
do consumo de sódio (sal 
de cozinha), seja o produto 
do saleiro ou o da comida 
industrializada. A pessoa 
precisa também ter bom 
senso com o consumo de 
proteína animal e de pro-

dutos lácteos. Ernesto Ré-
gio recomendou ainda a 
prática de atividades físicas 
regulares e que a ingestão 
de líquidos seja bem distri-
buída ao longo do dia.

Bebidas negativas
Sobre os chás, o mé-

dico ressaltou que nem 
todos são positivos. Os 
escuros, principalmente, 
contêm oxalato, um dos 
principais componentes 
dos cálculos renais. Ele 
chamou a atenção também 
para o fato de algumas 
águas com gás “terem na 
sua concentração uma es-
pécie de sódio, que piora o 
benefício da hidratação”.

Régio disse que é pre-
ciso ficar atento, mas sem 
exageros no cuidado, e 
observou que esse tipo de 
orientação vale a pena, se 
houver um líquido mais 
saudável. A Sociedade 
Brasileira de Urologia in-
formou também que café, 

bebidas alcoólicas e refri-
gerantes, sobretudo à base 
de cola, quando consumi-
dos frequentemente, po-
dem levar à formação de 
cálculos.

O urologista Fábio Se-
púlveda, também membro 
do Departamento de En-
dourologia e Calculose da 
SBU, observou que uma em 
cada dez pessoas no Brasil 
sofre de cálculo renal. “É 
uma condição mais comum 
entre adultos jovens, entre 
os 20 e 35 anos, e mais fre-
quente em homens. Cerca 
de metade dessas pessoas 
terá um novo episódio de 
cálculo ao longo dos dez 
anos seguintes e, por isso, 
a prevenção é muito impor-
tante”, afirmou Sepúlveda. 
Ernesto Régio acrescentou 
que 50% das pessoas com 
cálculo renal têm recidiva.

O ideal é consumir de 
dois a três litros de água 
por dia, mas alguns fato-
res devem ser levados em 

consideração para o ajuste 
à realidade do paciente. A 
SBU citou a constituição 
física (peso, altura, percen-
tual de gordura corporal) e 
outras formas de perda de 
líquidos como respiração 
ou suor, que podem ser de-
correntes do clima ou ativi-
dades físicas.

A cor da urina deve ser 
monitorada. “Se não houve 
o consumo de algum ali-
mento ou substância que 
possa mudar a cor da urina, 
a tonalidade ideal é trans-
parente, incolor, como a 
água potável. A progressão 
para uma tonalidade ama-
relada ou alaranjada é um 
sinal de concentração e ge-
ralmente indica que o volu-
me de líquido ingerido está 
baixo”, explicou Sepúlveda.

Vitaminas
Ernesto Régio advertiu 

ainda sobre o aumento do 
uso de vitaminas C e D nes-
se período de pandemia, 

para aumentar a imunidade 
contra a covid-19. Segundo 
o médico, há “um pouco 
de exagero”. A vitamina C 
tem que ser bem dosada, 
para evitar a formação de 
cálculos. No caso da D, que 
não é eliminada facilmente, 
existe risco de a pessoa ter 
hipervitaminose D, com to-
das as suas consequências, 
afirmou o médico.

A SBU alerta que o uso 
de tais vitaminas de for-
ma indiscriminada e sem 
orientação médica pode 
ser tóxico e levar a compli-
cações, produzindo altos 
níveis de cálcio no organis-
mo, no caso da vitamina D, 
ou acidificar demais a uri-
na, precipitando cristais, 
no caso da C, sendo fatores 
de risco para a formação de 
pedras nos rins.

Ernesto Régio disse que 
as pessoas que têm cólica 
renal devem fazer acompa-
nhamento regular, periódi-
co, com um urologista.

Incidência de pedras nos rins aumenta 30% no verão
Alana Gandra
Agência Brasil

O consumo nacional de 
energia elétrica recuou 1,5% 
em 2020 na comparação com 
o ano de 2019, reflexo do im-
pacto negativo da pandemia 
de covid-19 na dinâmica do 
setor, informou ontem, a Câ-
mara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE).

O resultado, porém, é vis-
to como melhor do que o ini-
cialmente previsto, destacou 
o presidente da entidade, Rui 
Altieri, em nota à imprensa. 
“Nos últimos quatro a cinco 

meses, houve uma rápida re-
cuperação, principalmente 
nos setores de grande consu-
mo. Ainda assim, abril, maio e 
o início de junho foram muito 
ruins em termos de consu-
mo nos setores de produção, 
bens e serviços. Nessa época 
acreditávamos que ficaríamos 
de 5% a 6% abaixo de 2019. 
Dadas as circunstâncias, uma 
redução de 1,5% é um dado 
animador”, declarou.

O impacto foi diferente 
nos dois mercados que sepa-
ram clientes das distribuido-
ras dos que negociam ener-
gia no ambiente livre.

Consumo de eletricidade 
no país cai 1,5% em 2020

Foto: PRF

Documento publicado pelo Ministério da Justiça e 
Segurança Pública substitui outra portaria, de 2019, 
que, segundo críticos, autorizava a PRF a atuar em 

áreas que seriam restritas à Polícia Federal

Wagner Freire
Agência Estado
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É hoje!20

Domiciano Cabral (foto), 
Abraão Beltrão Filho, 
Cecília Schuller, Carlacy 
Ramalho, Charles Pereira 
Silveira, Cláudio Lacerda 
dos Santos, Diva Góes 

Pereira, Edilma Araújo, Edna Maria Alves, 
Eduardo Arruda Figueiredo, Eliana Gadelha, 
Elisângela Gurgel de Oliveira,
Flávio Lessa (foto), Ema-
nuel Diniz, Eunice Caldas 
Sobral, Francisco Elmano 
Marques, Guarinni 
Nesello, Idalina Lemos, 
João Pedro Bernardo, 
John Queiroz,  Jorge 
Barahona, Julianne 
Paulinelli Rodrigues, 
Kaline Cruz, Luciana 
Torres, Lucineide Silva, Manoel Filho, Marcyo 
Medeiros, Maria Cristina Jacome, Mércia Cris-

tina Cartaxo,  Newton 
Marcelo, Rita de Cássia 
Evangelista, Zuleika 
Andrade (Foto), Roberto 
Almeida, Sebastião 
Formiga, Sebastião Fran-
cisco Ribeiro, Socorro 
Viana, Thais Cartaxo, To-
ddy Holland e Vamberto 
Santos. 

Aniversariando

“Aquele que sabe 
mandar encontra 

sempre quem deva 
obedecer”.

Friedrich Nietzsche

Fale com Abelardo

Opção

Do cantor e compositor Chico 
César, na música que acaba de 
gravar e que poderá ser um su-
cesso no carnaval virtual que se 
aproxima: 
- “Eu vou tomar vacina, quem não 
quiser que tome cloroquina”.

Joe Binden toma posse hoje na 
presidência dos Estados Unidos 
da América, um alívio para o 
mundo e para os americanos que 
viveram os últimos quatro anos 
sob o jugo da arrogância, da tru-
culência e da insensatez de um 
homem ameaçador, beligerante 
e despreparado para dirigir uma 
Nação que tem na estátua da 
Liberdade o seu maior símbolo. 

A estreia, ontem, da coluna 
do Abelardo em A União 
obteve intensa repercus-
são junto aos nossos lei-
tores que saudaram, com 
entusiasmo, o ressurgi-
mento de nossa página 

na versão impressa, tão ao 
gosto de muita gente que 
sente saudades do prazer 
que é folhear o jornal do 
dia, tomando o seu café 
da manhã. As mensagens 
de congratulações lotaram 

as nossas caixas postais 
no WhatsApp, Instagram e 
Facebook, numa resposta 
bastante animadora para 
quem tem o trabalho como 
compromisso de bem in-
formar aos paraibanos.

A FUNDAÇÃO Espaço Cultural prepara 
diversas homenagens para homena-
gear o escritor José Lins do Rego, em 
comemoração ao seu aniversário de 
nascimento  em 3 de junho de 1901. 

A MÉDICA Jane Panta assumiu  o man-
dato de deputada estadual na Assem-
bleia Legislativa em razão do faleci-
mento do deputado João Henrique.

ANDA faltando combustível no time do 
São Paulo na reta final do Campeonato 
Brasileiro. Se não vencer o  Internacio-
nal, perde a liderança da competição
 
A REDE de Hotéis Nord da Paraíba 
vai inaugurar unidade em Juazeiro 
do Norte, no próximo dia 2 de fe-
vereiro.

TERESA CAVALCANTI NEIVA - Fico mui-
to triste em ver a mídia só batendo no 
governo. Nas matérias da chegada das 
vacinas nos estados só tem as palavras 
“Devido ao atraso”, “Só vai começar “... 
Incrível que em nenhum momento se 
reconhece a rapidez da chegada dessas 
vacinas, somente um dia após a libera-
ção pela Anvisa. 
GERALDO NAVARRO - Muito oportu-
no seu grito de alerta sobre a Ponta do 
Seixas. Sugiro a ligação, através de ater-

ramento artificial, na praia de Tambaú.  
Obra relativamente barata, sem impacto 
ambiental e protetora dos requisitos da 
barreira do Cabo Branco.
FRANCELINO SOARES - Mais de que a você, 
as alvíssaras devem ser dirigidos à EPC e 
a todos os que fazem A UNIÃO, além do 
público leitor. A coluna que, mais do que 
Social, é informativa e atingirá um público 
mais abrangente e mais diversificado. Pa-
rabéns pela perenidade do seu traba-
lho.

O Governo da Pa-
raíba vai distri-
buir vacinas para 

todos os municípios da 
Paraíba através da pri-
meira remessa de 92.960 

doses para todos os 223 municípios do 
Estado. Embora não seja considerado 
um dos aliados do Palácio do Planalto, 

o governador João Azevêdo mantém 
relacionamento positivo e sensato  com 
o Governo Federal e tem trabalhado no 
sentido de combater a pandemia dentro 
dos critérios estabelecidos pelos organis-
mos internacionais. 
Não vá na conversa de quem espalha 
fakenews: acredite na ciência, disse o go-
vernador em entrevista à Rádio Tabajara. 

Coluna em A União tem forte repercussão 

IVO SÉRGIO BROGES: Coluna perfeita nos co-
mentários e na diagramação. O jornal é ótimo 
também.
GERMANO ROMERO - Parabéns pela acolhi-
da da coluna Abelardo n’A União. Torcemos 
para que consiga manter a independência e 
liberdade de expressão conseguidas na fase 
pós-Correio.
GRAÇA SANTIAGO - Você é um guerreiro. 
Além de estar escrevendo cada vez melhor, 
mostra como resistir às adversidades.
HELDER MOURA - Parabéns pelo novo espa-
ço. Mais do que merecido.

ADHAILTON LACET - O retorno de sua coluna 
para as páginas físicas de um jornal, sobre- 
tudo A União, importante veículo centenário 
de comunicação, escola de grandes jornalis-
tas, só vem ratificar a solidez e grandeza do 
jornalismo que você também ajudou a for-
mar com a coluna que todo mundo lê.
SANDER LEE - Ficamos felizes com a sua exce-
lente coluna em A União.
IRENALDO QUINTANS - Parabéns pelo re-
torno às páginas impressas e obrigado pelo 
esforço de nos manter informados por aqui ao 
longo desse período.

Quem parte. A coluna 
lamenta informar o falecimento 
de Idácio Costa, ex-presidente do 
Conselho Regional de Farmácia, 
ocorrido ontem, vítima de câncer. 
Era casado com Sibélia Paulo Neto 
e pai da empresária Belinha Cabral.

BÁRBARA JUBERT, presença arrebatadora nas redes 
sociais, iluminando a coluna desta quarta-feira

A invasão do prédio onde por 
muitos anos funcionou o 
antigo jornal O Norte, um 
marco na Imprensa parai-
bana, chamou a atenção de 

Luiz Araújo, ex- gerente dos Diários As-
sociados na Paraíba, que esteve lá para 
conferir o estrago que está sendo feito 
num prédio que fez história na cidade 
de João Pessoa.

TAMILLY GAMBARRA,  beleza exuberante,  
irradiando energia em tempo de pandemia

O casamento de 
‘Luiza do Canadá’
Patrícia e Gerardo Rabelo convi-
dando para o casamento de sua 
filha Luiza com David Lira, filho 
de Ana Adelaide e do empresário 
Nelson Lira Filho, em cerimônia 
marcada para o dia 26 de fevereiro, 
no Mosteiro de São Bento, com re-
cepção no Paço dos Leões. A noiva, 
que ficou famosa em todo o País 
como a “Luiza do Canadá”, iniciou 
carreira promissora na odontologia.

O presidente Donald Trump entra 
hoje para a história não por ter 
ocupado a Casa Branca, eleito 
pela maioria dos seus compa-
triotas; mas por ter sido o único 
presidente dos Estados Unidos 
a não comparecer à solenidade 
de posse nem transferir a faixa 
presidencial ao seu sucessor, 
democraticamente eleito pela 
maioria da população do País 
que é exemplo de democracia e 
liberdade.

Reabertura

O prefeito Cícero Lucena e o 
secretário de Turismo, Daniel 
Rodrigues, promovem hoje, às 
8h30 da manhã, a reabertura 
do Centro de Atendimento ao 
Turista, localizado no Centro 
Turístico Amir Gaudêncio, na 
praia de Tambaú.
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Botafogo e Treze largam na frente 
na formação do elenco, enquanto
os demais estão em ritmo lento

O Campeonato Paraiba-
no de Futebol está confir-
mado para começar no dia 
17 de março e, com isso, as 
equipes já preparam as suas 
estruturas para o começo da 
pré-temporada. Além disso, 
mesmo começando atrás em 
relação aos outros estados 
com competições iniciando 
já no próximo mês, o mer-
cado da bola, a partir dessa 
semana, ficou mais agitado 
graças às movimentações 
dos clubes em relação ao 
anúncio de suas contra-
tações que irão formar os 
elencos para a temporada 
prestes a se iniciar.

Nos casos de Botafo-
go e Treze, clubes que irão 
disputar também a Copa do 
Nordeste, os trabalhos de 
preparação já tem data mar-
cada para começar: o dia 25 
deste mês. Por conta disso, 
as equipes são as mais adian-
tadas em relação à formação 
de seus elencos que já come-
çam a chegar na Paraíba para 
o começo dos treinamentos 
ao longo dessa semana. 

Enquanto que no Cam-
pinense, a expectativa é só 
começar a partir do dia 10 de 
fevereiro, pois o clube só tem 
para jogar nesse primeiro se-
mestre o Estadual e a Copa 
do Brasil, que ainda não de-
finiu seu calendário, ainda 
assim, o treinador Ederson 
Araújo garantiu que os pri-
meiros contratados da Rapo-
sa devem ser anunciados nos 
próximos dias e que a equipe 
virá forte para brigar pelo tí-
tulo estadual.

“A demora na confirma-
ção do Campeonato Paraiba-
no fez com que perdêssemos 
alguns atletas que a gente 

inicialmente esperava con-
tar, mas felizmente o traba-
lho de montagem do elenco 
está sendo positivo e tenho 
certeza que teremos um 
grupo forte já para o come-
ço da nossa pré-temporada. 
O torcedor da Raposa pode 
ter certeza que teremos um 
time ofensivo e aguerrido 
que buscará o título esta-
dual deste ano”, afirmou 
Ederson Araújo.

Além do “trio de ferro”, 
quem já começou a se mo-
vimentar com anúncios de 
contratações de atletas e co-
missão técnica foram as equi-
pes do Atlético de Cajazeiras 
e do Nacional de Patos, times 
que optaram pela terceiriza-
ção de seus departamentos 
de futebol para as empre-
sas H9 soccer e FDA Sports, 
respectivamente - a FDA foi 
a mesma que fracassou na 
temporada passada ao gerir 
o futebol de Campinense e 
Jaciobá-AL na Série D.

Enquanto os adversá-
rios já começaram a se mo-
vimentar, a Perilima, o São 
Paulo Crystal e o Sousa ainda 
não fizeram nenhum anún-
cio relativo a contratações de 
jogadores ou membros das 
suas comissões técnicas para 
o estadual que se aproxima. 
O Dinossauro do Sertão, até o 
momento, só anunciou o seu 
nova padrão para a tempora-
da e nos bastidores disputa 
com o Nacional de Patos a 
contratação de Warley para 
ser o treinador da equipe no 
Estadual, no entanto, o ex-
jogador que foi campeão e 
artilheiro do paraibano pelas 
três equipes do trio de ferro 
ainda possui vínculo com o 
Botafogo e aguarda a solução 
desse impasse para definir 
seu destino.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Decisão em SP
São Paulo e  Internacional, no Estádio do Morumbi,  
fazem hoje o jogo mais importante da 31a rodada 
do Campeonato Brasileiro. Página 23

Fo
to

: R
ic

ar
do

 D
ua

rte
/I

nt
er

/R
S

AS noviDADES DoS clubES
 
n Atlético de cajazeiras 
Atacante: Alexandre Segatti
Treinador: Dudu Sales

n botafogo
Goleiros: Felipe, Rhuan e Jean
Zagueiros: Fred, William Machado e Gabriel Yanno
Lateral: Tsunami
Volantes: Pablo e Rogério
Meias: Marcos Aurélio, Juninho e Esquerdinha
Atacantes: Thiago Santos, Ramon Tanque e Cesinha
Treinador: Marcelo Vilar

n campinense
Treinador: Ederson Araújo

n nacional de Patos
Meia: Sergio Villarreal

n Treze
Goleiro: Jeferson
Zagueiros: Adriano Alves, Uesles, Marlon e Rômulo
Lateral: Bruce
Volantes: Régis Potiguar e Romeu
Meias: Émerson, Birungueta e Ancelmo
Atacante: João Leonardo 
Treinador: Marcelinho Paraíba

campeonato movimenta 
o mercado da bola na Pb

Foto: Paulo Cavalcanti/Botafogo

A Vila Olímpica Parahyba, 
situada no Bairro dos Estados, 
em João Pessoa, é o maior equi-
pamento esportivo público 
ou privado presente em solo 
paraibano. Responsável, es-
pecialmente pela formação e 
treinamento de atletas nas mo-
dalidades olímpicas, o comple-
xo que passa por uma reforma 
para readequação e manutenção 
de seus equipamentos, segue 
fechado desde o ano passado 
em virtude do atraso nas obras 
provocado pela paralisação da 
construção civil por conta da 
pandemia. Contudo, os traba-
lhos agora estão praticamente 
concluídos e a expectativa é que 
a Vila possa ser reaberta já no 
próximo mês.

Para tal, resta ainda a con-
clusão de alguns reparos técni-
cos, especialmente no parque 
aquático que aguarda, por exem-
plo, a chegada de novos equipa-
mentos que são produzidos fora 
da Paraíba e, também por conta 
da pandemia, acabaram tendo 
atrasos em suas produções e 
envios. No entanto, a expectativa 
é que eles possam chegar ainda 
neste mês para que assim os ser-
viços possam ser concluídos  e  
a Vila Olímpica inicie o processo 
de reabertura que, por conta 
das restrições sanitárias, será 
paulatinamente feito. 

De acordo acordo com 
Antônio Navarro, gerente ope-
racional da Vila Olímpica Parah-
yba, ainda não é possível preci-
sar uma data para a reabertura 
do Complexo Esportivo, pois os 
prazos em relação à conclusão 

das benfeitorias no espaço ago-
ra dependem da chegada dos 
insumos para a conclusão de 
etapas específicas da reforma, 
como a troca de bombas e filtros 
do parque aquático. 

“A parte de pintura, por 
exemplo, já está quase toda 
concluída, restando apenas al-
guns detalhes finais, no entan-
to, estamos em um momento 
da obra onde há a necessidade 
de se esperar a chegada de al-
guns materiais e equipamen-
tos que não são produzidos 
na Paraíba e que estão todos 
atrasados por conta da pande-
mia que gerou uma redução de 
produção em todos os setores”, 
comentou.

Além desse fator, o gerente 
da Vila ainda esclareceu que, 
mesmo quando tudo estiver 
finalizado, o espaço não poderá 

ainda ser reaberto em sua capa-
cidade total por conta das res-
trições sanitárias que seguem 
em curso e que, seguramente 
até o final do primeiro semestre 
ainda estarão mantidas, pois 
o processo de imunização da 
população ainda não terá sido 
concluído.

Por conta disso, a expec-
tativa é que com o término das 
obras, apenas as modalidades 
e atletas de alto rendimento 
retornem aos treinamentos no 
complexo. Para tal, a equipe 
de coordenadores das moda-
lidades se reuniu, ontem, para 
iniciar o processo de definição 
das escalas de horários de trei-
namentos e elaboração de um 
novo protocolo de procedimen-
tos para a garantia dos requi-
sitos sanitários e da retomada 
dos treinamentos.

vila olímpica ainda não tem data
para retomar as suas atividades
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Juninho (E) segue na equipe do 
Botafogo depois de mais uma boa 
temporada no clube, que este ano 
não terá a disputa da Copa do Brasil
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Dirigente diz que existem conversações com Deco sobre uma parceria, mas para potencializar as duas partes

Ontem pela manhã, 
uma rádio de João Pes-
soa anunciou que o Centro 
Sportivo Paraibano tinha 
sido vendido para um ex-
jogador do Barcelona, por-
que o clube não teria mais 
condições financeiras, após 
a pandemia do coronaví-
rus e a impossibilidade de 
liberação de recursos para 
o pagamento de dívidas. O 
proprietário do CSP, Josival-
do Alves, desmentiu a notí-
cia horas depois pelas redes 
sociais, dizendo que não 
pretende vender o clube.

Segundo Josivaldo, o 
que há é um projeto de par-
ceria com o ex-jogador do 
Barcelona, Deco, que é hoje 
um dos maiores empre-
sários do mundo da bola, 
como agente de jogador, e 
com um outro empresário 
que trabalha junto a ele. O 
CSP já vendeu jogadores 
paraibanos para a Europa, 
com a ajuda do ex-jogador 
e não é de hoje a relação do 
CSP com o agora empresá-
rio.

O CSP é considerado o 
clube paraibano que mais 
revelou atletas para o fute-
bol brasileiro e do exterior, 
desde que Josivaldo com-
prou o clube. Um exemplo 
disto é Tiquinho, que de-
pois de brilhar no Clube 
do Porto, em Portugal, se 
transferiu para o futebol da 
China, numa transação de 
milhões de dólares.

Em relação ao proje-
to de parceria com a D20, 
empresa de Deco, Josivaldo 
deixou claro que ainda está 
em fase de conversação e 
que não se trata de nenhu-
ma venda do clube. É ape-
nas uma parceria que pode 
render bons recursos tanto 
para o CSP como para a em-
presa do ex-jogador. 

Para firmar esta parce-
ria, Deco deverá estar em 
João Pessoa até o final des-
ta semana. Esta não será a 
primeira vez que o ex-meio-
campista do Porto e do Flu-
minense vem à capital parai-
bana. Ele já esteve há alguns 
anos para observar alguns 
atletas e ver de perto o traba-
lho que é feito pelo CSP.

Josivaldo fez questão 
de esclarecer o fato com 
uma publicação no Insta-
gram do clube.

“Matéria realizada pela 
Arapuã distorce como está 
sendo feita a parceria.  Em 
virtude dos últimos con-
vênios não recebidos, a 
pandemia e outras neces-
sidades corriqueiras de um 
clube de futebol, o CSP, que 
é o time que mais revela na 
Paraíba e um dos que mais 
revelam no Nordeste en-
trou em contato com Deco, 
que é o agenciador de joga-
dores que mais cresce no 
cenário mundial.

Junto com outro em-
presário amigo de Deco, 
estamos bem próximos de 
fechar uma parceria que 
possa potencializar as duas 
partes CSP e D20, empresa 
de Deco”, diz a nota publica-
da por Josivaldo Alves.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Josivaldo nega que tenha 
vendido o CSP a ex-jogador
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Não resta a menor dúvida que teremos um cam-
peonato curto, diferente dos tantos já realizados, mas 
foi a melhor maneira de inseri-lo nas datas do calendá-
rio proposto. Críticas a essa altura dos acontecimentos 
não vale a pena dissecar tanto, afinal todos os oito par-
ticipantes concordaram com a sua realização. Além do 
mais, a pandemia do coronavírus é sim a maior respon-
sável por essas distorções do calendário - ainda esta-
mos com o futebol de 2020 -, reajustado para a conclu-
são dos campeonatos promovidos pela CBF.

A minha única crítica às decisões tomadas se en-
caixa tão somente a uma questão primordial em toda a 
atividade: planejamento. A Federação e os clubes não se 
uniram em busca de soluções visando diminuir os im-
pactos da pandemia na competição futura, já que encer-
ramos a disputa no mês de agosto. Já sabíamos de pro-
jeções para 2021, mas ficamos inertes. Será que o nosso 
produto é tão ruim ao ponto de ninguém se interessar?

Essa é minha única consideração até porque não 
entendo uma empresa como a FPF sem um departa-
mento de marketing, o que já se foi cobrado há muito 
tempo, bem antes dessa gestão. É esse o campeonato e 
cabe a nós entendê-lo desde a sua forma de disputa até 
as dificuldades a serem enfrentadas pelos clubes. O tor-
cedor, ainda proibido de ir aos estádios, não pode espe-
rar elencos de alto nível nesta temporada, afinal todos 
estão imbuídos de um grande desafio que é contratar 
jogadores e conseguir pagá-los. 

Sem as receitas dos jogos, os dirigentes têm de se 
virar para conseguir recursos, embora o Programa Pa-
raíba Esporte Total surja como uma luz no fim do túnel 
para aqueles que estiverem interessados em resolver as 
suas pendências e assim ter direito a mais de R$ 3 mi-
lhões destinados aos clubes.

A culpa ainda é
da pandemia

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Infelizmente volto ao tema. Se a maio-
ria de nossos clubes investisse mais 
nas categorias de base não estaria 
lamentando tanto a falta de maiores 
recursos para contratar jogadores, 
alguns refugos conhecidos do torcedor 
da região, às vezes, gastos desneces-
sários. Na temporada passada, o gasto 
foi exorbitante com contratações, a 
maioria não deu certo e sobrou ape-
nas rescisões para pagar, piorando 
os cofres dos clubes. Sei que existem 
alguns com mentalidade diferente, mas 
insisto que Botafogo, Campinense e 
Treze precisam ter mais atenção com as 
suas categorias de base para gastarem 
menos com contratações.

Base esquecida

Esquentou
A reta final do Cam-
peonato Brasileiro da 
Série A promete bas-
tante diante da aproxi-
mação dos adversários 
ao líder São Paulo que 
tinha sete pontos de 
vantagem e hoje só 
tem um, no caso do 
Internacional. Muitas 
emoções pela frente.

Coronavírus
O Benfica, de Jorge 
Jesus, revelou, ontem, 
em um comunicado em 
seu site oficial, que 17 
testes deram positivos 
para coronavírus, após 
os exames realizados no 
sábado. Funcionários, 
integrantes da comissão 
técnica e jogadores es-
tão entre os infectados.

O Hemocentro da Paraíba, órgão da Secretaria 
Estadual de Saúde, reconheceu o honroso trabalho 
da Federação Paraibana de Voleibol ao conceder o 
Certificado de Parceria. Ao longo dos anos, a entida-
de  vem se notabilizando como excelente parceira nas 
Campanhas de Doação de Sangue e Medula Óssea, 
colaborando ativamente com esse ato de responsa-
bilidade social. Parabéns a todos que fazem a FPV. 

Causa nobre da FPV

Futebol feminino

Seleção vai participar de
torneio nos Estados Unidos

De olho na prepara-
ção para os Jogos Olím-
picos, a seleção feminina 
participará da sexta edi-
ção do Torneio She Beli-
ves. O Brasil é um dos con-
vidados da competição 
que contará com as se-
leções do Japão, Canadá, 
e as anfitriãs, os Estados 
Unidos. Os duelos serão 
disputados no período de 
Data FIFA, entre os dias 
15 a 24 de fevereiro, em 
Orlando (EUA). As quatro 
equipes, que estão entre 
as dez melhores do ran-

king da FIFA, disputarão a 
Olimpíada de Tóquio, em 
julho deste ano. 

A estreia do Brasil no 
Torneio She Believes será 
diante do Japão, no dia 
18 de fevereiro, às 18h 
(horário de Brasília). Na 
segunda rodada, a sele-
ção feminina enfrentará 
as atuais campeãs mun-
diais, os Estados Unidos, 
no dia 21 de fevereiro, às 
17h (horário de Brasília). 
A Canarinho fechará a 
participação no torneio 
diante do Canadá,  no 
dia 24 de fevereiro, com 
duelo agendado para as 

18h (horário de Brasília). 
Todos os jogos serão dis-
putados no Exploria Sta-
dium, em Orlando (EUA). 

Desde 5 de janeiro, 
a seleção feminina está 
reunida em Viamão (RS) 
para um período de trei-
namentos. As ativida-
des, que iniciam o ano 
de 2021, fazem parte do 
ciclo de observações da 
comissão técnica de olho 
nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio. A concentração 
acontece em um período 
que não corresponde à 
Data FIFA, e finalizará no 
dia 20 deste mês.

CBF

Josivaldo Alves aguarda a presença de Deco, em João Pessoa, para fechar uma parceria com o Centro Sportivo Paraibano
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Time gaúcho joga no Morumbi diante de um adversário pressionado, bastando vencer para alcançar a liderança
Todas as atenções da 31a 

rodada do Campeonato Bra-
sileiro estarão voltadas, hoje, a 
partir das 21h30, para o Está-
dio do Morumbi, já que existe 
a possibilidade da competição 
ter um novo líder, caso o In-
ternacional vença o São Pau-
lo. A diferença entre as duas 
equipes é de apenas um ponto. 
Enquanto o Colorado vem de 
seis vitórias seguidas, o Trico-
lor paulista não vence há três 
jogos com duas derrotas e um 
empate. Para o técnico Fernan-
do Diniz, o momento da equi-
pe é de amadurecimento e de 
muito trabalho para retomar 
caminhada em busca do título.

“Não tem mágica. É tra-
balhar. A gente treina, assiste a 
vídeos, vai corrigindo... A gente 
espera evolução, amadureci-
mento. Nesses períodos de 
maior cobrança, a gente tem 
a possibilidade de crescer e 
amadurecer, e é isso que a 
gente tem que fazer”, disse o 
treinador.

Após a saída de Eduar-
do Coudet, muitos tiraram o 
Internacional da briga pelo 
título do Brasileirão. Porém, 
após algumas rodadas, o Co-
lorado já é o segundo colocado 
no nacional, apenas um ponto 
atrás do São Paulo, com quem 
terá confronto direto na pró-
xima quarta-feira (20). Com 
chances reais de conquistar o 
Campeonato Brasileiro, Abel 
Braga vai em busca de uma 
nova redenção no Inter e ainda 
por cima pode acabar com o 
jejum do clube na competição.

Tricampeão nacional, 
o Inter não ganha um título 
Brasileiro desde 1979. Agora, 
com Abelão no comando, o 
clube tem a chance de acabar 
com o longo jejum. Essa certa-
mente seria mais uma grande 
redenção de Abel Braga, para 
novamente acabar com a des-
confiança que gira em torno 
de seu trabalho.

Destaque na recente fase 
do time de Abel Braga, o meio-
campista Patrick projetou os 
confrontos decisivos que se 
avizinham no calendário co-
lorado. 

“Temos nos preparado 
jogo a jogo. Estamos com 
o foco no adversário desta 
quarta-feira e, a partir do dia 
seguinte, já pensamos no pró-
ximo. A gente tem que conti-
nuar no mesmo pensamento 
que tem feito a cada partida. 
Tem dado certo.”, disse Pa-
trick, já lembrando o clássico 
contra o Grê,mio nofinal de 
semana, no Beira Rio.

São Paulo pode perder hoje
a liderança para o Inter-RS
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JogoS dE hoJE 

n SéRIE A 
17h
Botafogo x Atlético-GO
18h
Bahia x Athletico-PR
19h15
Grêmio x Atlético-MG
20h30
Coritiba x Fluminense
21h30
São Paulo x Inter
Bragantino x Vasco

Amanhã
19h
Flamengo x Palmeiras
Fortaleza x Santos
Goiás x Ceará
21h
Corinthians x Sport-PE

Classificação do Campeonato Brasileiro da Série A

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º São Paulo 57 30 16 9 5 50 28 22
2º Internacional 56 30 16 8 6 48 28 20
3º Atlético-MG 53 29 16 5 8 51 37 14
4º Flamengo 52 29 15 7 7 50 39 11
5º Palmeiras 51 29 14 9 6 43 26 17
6º Grêmio 50 29 12 14 3 38 24 14
7º Fluminense 46 30 13 7 10 40 37 3
8º Santos 45 29 12 9 8 41 36 5
9º Corinthians 42 29 11 9 9 35 34 1
10º Athletico -PR 39 30 11 6 13 27 29 -2
11º Ceará 39 30 10 9 11 41 41 0
12º Bragantino 30 9 11 10 39 36 3

13º Atlético-GO 36 30 8 12 10 27 36 -9
14º Sport-PE 32 30 9 5 16 24 38 -14
15º Vasco 32 29 8 8 13 29 40 -11
16º Fortaleza 32 30 7 11 12 26 30 -4
17º Bahia 29 29 8 5 16 35 51 -16
18º Goiás 26 30 6 8 16 29 47 -18
19º Coritiba 25 30 6 7 17 23 39 -16
20º Botafogo 23 30 4 11 15 26 46 -20

O Comitê de Disciplina 
da Real Federação Espanhola 
de Futebol (RFEF) anunciou, 
ontem, a suspensão por dois 
jogos de Lionel Messi, do 
Barcelona, por ter agredido 
Asier Villalibre, atacante do 
Athletic Bilbao na final da Su-
percopa da Espanha. O lance 
valeu o primeiro cartão ver-
melho do craque argentino 
em jogos do time catalão.

Messi corria o risco de 
sofrer uma punição de até 
12 jogos, mas o comitê não 
considerou a agressão gra-
ve e aplicou uma pena mais 
branda. Nos últimos momen-
tos da prorrogação do jogo, 
no qual o Barcelona perdeu 
por 3 a 2, Messi, após passar 
a bola para o lado esquerdo, 
balançou o braço direito e 
atingiu a cabeça de Villalibre, 

enquanto corriam em dire-
ção à área. Villalibre imedia-
tamente caiu no chão e, após 
uma análise do VAR, Messi foi 
expulso após em 753 jogos 
no time principal do Barce-
lona. O astro havia recebido 
cartão vermelho duas vezes 
em atuações pela seleção da 
Argentina. Uma em amisto-
so de 2005 contra a Hungria 
e na Copa América de 2019 
diante do Chile. Ele também 
foi expulso uma vez quando 
jogava pelo time "B" do Bar-
celona.

O árbitro Gil Manzano 
escreveu na súmula do jogo 
que Messi acertou seu opo-
nente com "força excessiva", 
enquanto a bola não estava 
perto dele. Messi vai perder 
o jogo do Barcelona contra o 
Cornella, da terceira divisão, 
na Copa do Rei, e o duelo com 
o Elche pelo  Espanhol.

Comitê pune Messi com
dois jogos de suspensão
Agência Estado 

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Depois de seis vitórias seguidas, o Internacional 
colou no líder São Paulo e hoje pode ultrapassá-lo 
se vencer o clássico no Morumbi pela 31a rodada 
do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h30

A Fifa realizou, 
ontem, em sua sede, 
em Zurique, na Suíça, 
o sorteio dos jogos do 
Mundial de Clubes, que 
vai ser disputado, no Ca-
tar. O campeão da Copa 
Libertadores vai dispu-
tar a semifinal, dia 7, 
diante do ganhador do 
confronto entre Tigres 
(campeão das Américas 
Central e do Norte), do 
México, e Ulsan Hyun-
dai (campeão da Ásia), 
da Coreia do Sul, jogo 
previsto para dia 4.

Palmeiras e Santos 
vão decidir qual será o 
representante sul-ame-
ricano em jogo único, 
dia 30, no Maracanã. O 
time alviverde vai em 
busca do segundo títu-
lo da Libertadores, en-
quanto o alvinegro tenta 
a quarta conquista para 
se tornar o clube brasi-
leiro com mais taças na 
competição.

Já o time alemão 
do Bayern de Munique 
(campeão europeu) joga 
no dia 8 contra o vence-
dor da partida do dia 4 
entre Al Duhail (cam-
peão nacional do Catar) 
e o egípcio Al Ahly (cam-
peão da África. A decisão 
do Mundial de Clubes, 
no estádio Education 
City, em Doha, será em 
11 de fevereiro. A com-
petição teve a desistên-
cia do Auckland City, 
que alegou a intenção 
de preservar as regras 
de isolamento da Nova 
Zelândia no combate à 
propagação do novo co-
ronavírus.

Fifa sorteia
adversários
no Mundial
de Clubes

Agência Estado
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Nos últimos dez anos, o número de mortes pela doença na Paraíba teve um aumento acima de 60% 

Câncer do colo de útero é um 
dos que mais matam no país

O câncer do colo de útero é o ter-
ceiro tumor maligno que mais aco-
mete mulheres e um dos principais 
responsáveis por mortes todos os 
anos no país. Apesar de se tratar de 
uma doença de fácil prevenção e tra-
tamento, as mulheres ainda encon-
tram obstáculos para ter acesso aos 
exames preventivos e ao tratamento. 
A estimativa para 2020, segundo da-
dos do Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), era de 16.590 casos novos em 
todo o país. Na Paraíba, estima-se que 
este número chegaria a 290 registros.

Antes da pandemia do novo co-
ronavírus, dados da Paraíba aponta-
vam que o câncer de colo do útero 
era o segundo que mais afeta mulhe-
res paraibanas, ficando atrás apenas 
para o câncer de mama. Nos últimos 
dez anos, o número de mortes pela 
doença no estado teve um aumento 
acima de 60%: de 90 vítimas fatais, 
em 2009, para 145, em 2018. Até 
março do ano passado, o Sistema de 
Informação sobre Mortalidade (SIM) 
apontava nove mortes no estado.

A Federação Brasileira das Asso-
ciações de Ginecologia e Obstetrícia 
(Febrasgo) destaca que há falhas no 
sistema de prevenção e tratamento 
que podem impactar na quantidade 
de mulheres diagnosticadas anual-
mente. Além disso, cobertura vacinal 
tem atingido público menor que o 
necessário e, de outro lado, a taxa de 
mulheres que fazem consultas regu-
lares ao ginecologista também é abai-
xo do que deveria ser para garantir 
melhores condições de saúde.

Um dos fatores que dificulta a 
constatação prévia da doença é a 
ausência de sintomas na fase pré-
cancerosa, ou seja, o estágio inicial 
da lesão que pode ou não se trans-
formar no câncer e, em alguns casos, 
a ausência de sintomas permanece 
mesmo quando a doença já foi de-
senvolvida e, por isso, é tão impor-
tante focar na prevenção.

De acordo com a presidente da 
Comissão Nacional especializada em 
trato genital inferior da Febrasgo, 
Neila Maria de Gois, uma das princi-
pais causas do câncer do colo de úte-
ro é o início precoce da vida sexual. 
“O HPV é o agente etiológico. Fato-
res que favorecem é o início preco-
ce de vida sexual, multiplicidade de 
parceiros sexuais, tabagismo, baixo 
nível sócio econômico, desnutrição, 
infecções adjuvantes como a clamí-
dia, HIV e a imunodepressão”.

A prevenção à doença divide-se 
em três fases e Neila Maria explica 
cada uma delas. “A prevenção primá-
ria, com intuito de prevenir a infec-
ção do vírus, seria a vacinação contra 
o HPV e o uso do preservativo femi-
nino (que protege parcialmente). A 
prevenção secundária, com intuito 
do diagnóstico precoce da infecção, 
seria com o exame de Papanicolau e 
testes de DNA-HPV. A prevenção ter-
ciária, com o objetivo de evitar que 
o pré-câncer evolua para o câncer, 
seria tratar as lesões precursoras o 
mais brevemente possível”.

A vacina contra o HPV, uma das 
principais formas de prevenção, 
pode ser encontrada de maneira gra-
tuita na rede de saúde pública e tem 
como público-alvo as meninas entre 
nove e 14 anos. De outro lado, a Co-
missão Nacional Especializada em 
Ginecologia Oncológica da Febrasgo 
aponta que é necessário ampliar a 
oferta da vacina, como explica o pre-
sidente da Comissão, o ginecologista 
Jesus Paula de Carvalho. “A Febrasgo 
tem defendido que, para uma ação 
efetiva, a cobertura vacinal seja de 
90%. Hoje é de 46%”.

Aforismo
“A morte é uma grande jornada, mas 

você não pode conhecê-la pelo lado de 
fora. Do lado de fora só os sintomas 
estão disponíveis; e esses sintomas 
têm deixado as pessoas com medo.”

(Osho)

250 — Papa Fabiano
1664 — Isaac Ambrose, teólogo inglês
1875 — Jean-François Millet, 
pintor e educador francês
1891 — Kalākaua, rei do Havaí
1963 — Mestre Vitalino, 
artesão ceramista brasileiro
1983 — Garrincha, jogador brasileiro
1984 — Johnny Weissmuller, 
ator e nadador norte-americano
2001 — Nico Assumpção, 
contrabaixista brasileiro
2017 — Carlos Alberto Silva, 
jogador e treinador brasileiro de futebol

Mortes na História

Obituário
alex Periscinoto
17/1/2021 – Aos 95 anos, 
vítima de complicações da 
covid-19. Publicitário que di-
rigiu a comunicação da rede 
de varejo Mappin e foi sócio 
da Almap, junto a José de Al-
cântara Macha e Otto Scherb, e deixou a agência 
em 1997. Sua última atividade profissional foi na 
consultoria SPGA, especializada em concorrên-
cias de publicidade para o mercado anunciante. 
Foi o primeiro jurado brasileiro do Festival In-
ternacional do Filme Publicitário, hoje Cannes 
Lions, em 1973.

Foto: Divulgação

takeo Sato
17/1/2021 – Em Volta Re-
donda (RJ), infectado pelo 
novo coronavírus. Médico 
ginecologista, obstetra e um 
dos sócios de uma clínica na 
cidade de Volta Redonda. Ele 
se recuperava em sua residência da covid-19, 
quando passou mal e foi levado para o Hospi-
tal Hinja, no Bairro Jardim Amália, mas não re-
sistiu. O sepultamento ocorreu no mesmo dia.

Foto: Divulgação

Osval Dias de Siqueira
Filho (tiomkim)
17/1/2021 – Aos 68 anos, 
em Curitiba (PR), de causa 
não divulgada. Pioneiro no 
audiovisual no estado do 
Paraná, além de jornalista, 
videomaker, produtor de 
cinema e fotografia. Durante 24 anos, traba-
lhou na ação cultural do Museu da Imagem e 
do Som (MIS-PR) e foi premiado no Festival 
do Maranhão. Produzia o programa ‘Cinemas-
kope: a maravilhosa música do cinema’, que ia 
ao ar aos domingos na Rádio Educativa.

Foto: Facebook

Cláudio rendeiro
18/1/2021 – Em Belém (PA), 
devido a complicações da co-
vid-19. Juiz que interpretava 
o personagem humorístico 
Epaminondas Gustavo. Ele 
estava internado desde o úl-
timo dia 9. O juiz que virou humorista, do Tri-
bunal de Justiça do Pará (TJPA), era titular da 
4ª Vara do Tribunal do Júri. Natural de São Cae-
tano de Odivelas, no nordeste paraense, apren-

Foto: Elza Lima

aristides de athayde Neto
18/1/2021 – Aos 78 anos, 
em Curitiba (PR), por com-
plicações da covid-19. Mé-
dico especializado em oftal-
mologia. Foi presidente da 
Associação Paranaense de 
Oftalmologia e vice-presidente da Associação 
Brasileira de Oftalmologia, além de professor. 
Estava internado desde o final do ano passa-
do no Hospital Marcelino Champagnat, em 
Curitiba. Nascido em 20 de junho de 1942, foi 
coordenador do sistema municipal de saúde e 
dos prontos-socorros de Curitiba, responsável 
pela implantação do serviço telefônico emer-
gencial 192 e membro da Comissão de Preven-
ção à Cegueira do Ministério da Saúde.

Foto: CRM-PR

Juan Carlos tabío
18/1/2021 – Aos 77 anos, 
em Havana (Cuba). Cineasta 
cubano, codiretor do icônico 
filme ‘Morango e Chocolate’ 
sobre o drama vivido pelos 
homossexuais na Revolu-
ção Cubana. Vencedor do Prêmio Nacional de 
Cinema 2014, compartilhou a direção de ‘Mo-
rango e Chocolate’ (1993) e ‘Guantanamera’ 
(1995) com Tomás Gutiérrez Alea (Titón), que 
morreu em 1996.

Foto: AFP

Jean-Pierre Bacri
18/1/2021 – Aos 69 anos, de 
câncer. Ator argelino premia-
do por filmes como ‘O Gosto 
dos Outros’ e ‘Olhem Para 
Mim’, morreu esta segunda-
feira, dia 18, aos 69 anos. Con-
siderado um “artista de cara rabugenta”, nasceu 
em 1951, em Castiglione, atualmente território da 
Argélia. Trabalhou no cinema com realizadores 
como Alain Resnais, Claude Berri, Cédric Klapisch 
e, em particular, Agnès Jaoui.

Foto: Instagram

# Cemitério sem espaço
O aumento do número de mortes provocadas 
pelo novo coronavírus está deixando o Cemi-
tério de Santo Antônio, em Porto Velho (RO), 
sem espaço para novos sepultamentos. Com 
a explosão de mortes pela covid-19, o pouco 
espaço para novas covas e os protocolos de se-
pultamentos para as vítimas da doença mudou 
a rotina dos coveiros no local.

# Em Santa Luzia
A Prefeitura de Santa Luzia (PB) manifestou 
pesar pela morte da servidora Gilda Lima dos 
Reis Silva, agente comunitária de saúde da 
UBS Bom Jesus, devido a um câncer. Gilda es-
tava em tratamento contra a doença, mas não 
resistiu e foi a óbito no sábado (16). Em nota, a 
administração municipal, por meio da Secreta-
ria Municipal da Saúde, se solidarizou com os 
familiares e amigos da servidora.

# Escavadeiras “coveiras”
As escavadeiras viraram “coveiras” no maior 
cemitério de Manaus (AM). Elas não param 
no Cemitério Parque de Manaus. “De primei-
ra a gente cavava as covas manualmente, mas 
devido à demanda não dava mais para dar 
conta”, conta Ulisses de Souza Xavier, de 52 
anos e um dos 24 coveiros do local. Somente 
no último dia 15, foram 213 sepultamentos 
na capital do Amazonas.

# Leão de recife I
O leão Léo, de 21 anos, morreu na manhã do úl-
timo dia 16, em Recife (PE). Ele era o único de 
sua espécie do Parque Dois Irmãos, zoológico 

Kássia Paz e Nílber Lucena 
Especial para A União

Breves & Curtas

da capital pernambucana, e um dos mais idosos 
do país. O animal não resistiu às complicações 
causadas por um câncer na mandíbula e pro-
blemas no fígado, descobertos há três meses.

# Leão de recife II
O animal tem uma história de vida sofrida. Em 
2000, ainda filhote e com as garras arrancadas, 
ele foi resgatado do Circo Vostok, em Jaboatão 
dos Guararapes, local onde morreu uma crian-
ça atacada por um leão adulto. Sua família foi 
abatida por policiais na ocasião e Léo foi o úni-
co sobrevivente da tragédia.

# ‘Bosques da Memória’
Projeto ‘Bosques da Memória’ busca reflores-
tar áreas litorâneas desmatadas do Brasil e 
homenagear as vítimas da pandemia. Organi-
zada por três redes de ongs, a iniciativa pre-
vê o plantio de 200 mil árvores até o próximo 
semestre em diferentes regiões do país, com 
o duplo objetivo de ajudar as famílias a lidar 
com o luto e contribuir com o meio ambiente.

# assustadores I
De abril a dezembro de 2020 no Brasil, a pan-
demia da covid-19 (vírus Sars-CoV-2) vitimou 
195.206 pessoas e infectou outras 7.675.973. 
Os números da doença não param de crescer. 
Comparados com as causas de morte mais co-
muns pelo país, a realidade é ainda mais as-
sustadora. Levantamento feito pelo (M)Dados, 
núcleo de jornalismo de dados do Metrópoles, 
analisou os óbitos da covid-19 com a média 
dos ocorridos de 2015 a 2019.

# assustadores II
No ano passado, 4,1% de todos registros de 
óbitos constavam a covid-19 como causa de 
morte. Nem as enfermidades cardíacas, como 
isquemias e infartos, nem as cerebrovascula-
res, como os AVCs, duas entre as causas mais 
comuns de mortes no país, superaram a doen-
ça. A taxa de óbitos causados pelo novo coro-
navírus, em 2020, perde apenas para o câncer, 
que vitimou, em média, mais de 217,9 mil pes-
soas nos últimos cinco anos.

# Hidroxicloroquina
A hidroxicloroquina perdeu seu principal de-
fensor. Em uma carta publicada no site do Cen-
tro Nacional de Informações sobre Biotecno-
logia, na França, a equipe do professor Didier 
Raoult admitiu que o medicamento antimalá-
rico não reduziu a mortalidade de covid-19. 
Conclusão a que a OMS já havia chegado há 
seis meses, justificando na época o fim de to-
dos os ensaios clínicos em andamento.

# rubens Paiva
Um dos mais conhecidos crimes da ditadura 
militar, o assassinato do ex-deputado Rubens 
Paiva por agentes do regime completa 50 anos 
nesta semana com a Justiça ainda discutindo 
se há a possibilidade de punir acusados envol-
vidos. Em 20 de janeiro de 1971, Paiva, enge-
nheiro e parlamentar que tinha sido cassado 
após o golpe de 1964, teve a sua casa no Rio 
de Janeiro invadida, foi levado a uma unidade 
militar para depoimento e desapareceu.

# Inocentado
Eddie Lee Howard, um homem negro do estado 
norte-americano do Mississipi, ficou 26 anos no 
corredor da morte após ser erroneamente con-
denado pelo assassinato e estupro de Georgia 
Kemp, uma mulher branca de 84 anos. Agora, 
de acordo com informações da Innocence Pro-
ject, ong que representou Howard, divulgadas 
pela CNN, ele foi inocentado e libertado.

# Feminicídios
Na primeira quinzena de 2021, ao menos 50 mu-
lheres no Brasil foram assassinadas em crimes 
tipificados como feminicídio, média de 4 a cada 
24 horas. Se somadas as tentativas, a quantidade 
é ainda maior: foram 76 vítimas de ódio basea-
do em gênero. Os números não foram compa-
rados com os do mesmo período de 2020, pois 
os dados do governo são mensais, e não diários. 
Os órgãos oficiais só divulgaram os índices do 
primeiro semestre do ano passado, quando 628 
mulheres foram vítimas de feminicídio.

deu a tirar humor das maneiras e das situações 
vividas pelas pessoas do interior. Em homena-
gem ao “caboco” paraense, o juiz criou o perso-
nagem Epaminondas Gustavo, sucesso absoluto 
que começou na internet e foi para os palcos.
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Estudo científico mostra, pela primeira vez, correlação entre recrudescimento do populismo e a maior mortalidade

Polarização política aumenta 
mortes pela covid, diz estudo

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
DO NORTE/NORDESTE – CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE 

Rua Dr. Antonio Moacir Dantas Cavalcanti, 110 – Parque Esperança – 
Cabedelo/PB

CNPJ 70.119.680/0001-42
NIRE 25400004161

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - (IN/DREI 81/2020 e Art. 43-A da Lei nº 

5.764/71)

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO 
DO NORTE/NORDESTE – CENTRAL SICREDI NORTE/NORDESTE, no uso das suas atribui-
ções estatutárias, CONVOCA os representantes legais das suas 20 (vinte) Filiadas, para 
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - a ser realizada de forma Digital, via sistemas 
Microsoft Teams e Microsoft Forms, no dia 11/02/2021, às 12h, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas em condições de votar; às 13h, em segunda 
convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar; ou 
às 14h em terceira e última convocação, com qualquer número de filiadas em condições de 
votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos 
Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2020;

2) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2020;
3) Homologação do pagamento dos Juros ao Capital do exercício de 2020;
4) Plano de Ação 2021;
5) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
6) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7) Fixação do valor dos honorários e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administração;
8) Fixação da cédula de presença dos Membros do Conselho de Administração e 

do Conselho Fiscal;
9) Fixação do valor dos honorários e benefícios da Diretoria Executiva;
10) Apreciação e deliberação do Regimento Interno Sicredi – RIS;
11) Apreciação e deliberação da Política de Governança Corporativa;
12) Apreciação e deliberação do Código Eleitoral;
13) Apreciação e deliberação da Política de Conformidade e da Norma de Gerencia-

mento de Risco de Conformidade;
14) Apreciação e deliberação da Norma de Auditoria Interna Central e do Centro 

Administrativo Sicredi-CAS.

O representante legal interessado em participar da assembleia deverá acessar a sala 
virtual da Assembleia através do link enviado exclusivamente para o seu endereço de e-mail 
institucional cadastrado na Central Sicredi N/NE.

Havendo necessidade de substituição do representante legal cadastrado na Central 
Sicredi N/NE, a cooperativa associada deverá informa-la com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do início da assembleia, através do e-mail Secretaria-SICREDINNE@sicredi.
com.br   informando o nome, o CPF e o cargo do represente, bem como anexando os instru-
mentos que autorizam sua representação.

As ferramentas que serão utilizadas serão a Microsoft Teams, para as apresentações 
e discussões dos assuntos da ordem dia e a votação será realizada pela Microsoft Forms, 
cujos esclarecimentos serão prestados na abertura da assembleia.

O representante legal cadastrado e que acessar a sala virtual da assembleia no momento 
da sua realização poderá se manifestar e votar por escrito, via chat, ou verbalmente, garan-
tindo-se assim sua plena participação no ato assemblear.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades 
reguladoras e/ou associadas, mediante requerimento formal.

Cabedelo (PB), 20 de janeiro de 2021.

Wilson Ribeiro de Moraes Filho
Presidente do Conselho de Administração 
Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela 

COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária, excepcionalmente, por meio eletrônico.

Roberta Jansen
Agência Estado 

A polarização política 
aumenta a mortalidade pela 
covid-19. A conclusão está 
em um novo estudo científi-
co que mostra, pela primeira 
vez, uma correlação direta 
entre o número de mortes 
pelo novo coronavírus e o re-
crudescimento do populismo 
e da intolerância. O trabalho 
foi feito somente em países 
da Europa. Mas remete ao 
que ocorre no Brasil. Aqui, 
mais de 200 mil pessoas já 
morreram vítimas da doença. 
O presidente Jair Bolsonaro, 
porém, insiste em defender 
tratamentos sem comprova-
ção científica - depois de me-
ses de críticas às vacinas e ao 
isolamento social.

“Uma maior polariza-
ção social e política pode ter 
acabado por custar vidas 
durante a primeira onda de 
covid na Europa”, conclui o 
estudo. O trabalho avaliou a 
correlação entre as mortes e 
a polarização política em 153 
regiões de 19 países da Euro-
pa. “Observamos que maio-
res níveis de polarização in-
dicam um número de mortes 

significativamente maior. 
Por exemplo, a diferença 
no excesso de mortes entre 
duas regiões, uma sem po-
larização das massas (2,7%) 
e outra com níveis máximos 
(14,4%), é mais de cinco ve-
zes maior.”

O estudo é assinado por 
Víctor Lapuente, da Univer-
sidade de Gotemburgo (Sué-
cia), e Nicholas Charron e 
Andrés Rodríguez-Pose, da 
London School of Economics. 
O trabalho está em processo 
de publicação no esquema 
pré-print, na revista da Uni-
versidade de Gotemburgo.

Os autores propõem três 
mecanismos que explicariam 
esse fenômeno. O primeiro 
é que é mais difícil nas so-
ciedades polarizadas a cons-
trução de consenso político 
sobre as medidas sanitárias a 
serem adotadas. Outro é que 
as prioridades são definidas 
em função das exigências 
dos grupos de pressão (em-
presários, por exemplo), em 
detrimento da saúde pública. 
O terceiro é que, com a pola-
rização as políticas se tornam 
mais populistas e menos ba-
seadas em critérios de espe-
cialistas.

Número de mortes causadas pela covid-19 foi muito maior em países onde políticos “disputaram” o protagonismo das ações de combate à pandemia

Foto: Itemar Alcântara/Fotos Públicas

Dívida ativa

Acordos especiais renegociaram 
R$ 81,9 bilhão durante pandemia

Criados para socor-
rerem contribuintes em 
dificuldade por causa da 
pandemia de covid-19, 
os parcelamentos espe-
ciais renegociaram R$ 
81,9 bilhões inscritos na 
dívida ativa da União. De 
abril a dezembro do ano 
passado, 268,2 mil acor-
dos de transação excep-
cional – como é chamado 
esse tipo de renegocia-
ção – foram fechados.

O balanço foi divul-
gado ontem pela Procu-
radoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). Dos R$ 
81,9 bilhões renegocia-
dos, R$ 1,7 bilhão foram 
pagos em 2020, como 
entrada para a adesão ao 
parcelamento especial e 
como primeira parcela.

As negociações indi-
viduais com contribuin-
tes que devem mais de 
R$ 15 milhões, categoria 
que abrange empresas 
falidas, em recuperação 
judicial ou entes públi-
cos, também foram des-
taque. Segundo a PGFN, 
foram fechadas mais de 
20 negociações indivi-
duais de grande porte, 
que permitiram a regu-
larização de um passivo 
superior a R$ 2 bilhões.

Apenas em dezem-
bro, 96% das negocia-
ções aprovadas pela 
PGFN foram transações 
excepcionais, que permi-
tiram descontos de 30% 
a 100% nos juros, nos 
encargos e nas multas. 
Somente 4% dos acordos 
celebrados no mês pas-
sado foram parcelamen-

tos comuns, em até cinco 
anos e sem descontos.

Ao todo, foram criadas 
quatro modalidades espe-
ciais de renegociação após 
o início da pandemia de 
covid-19: dívida ativa tri-
butária de pequeno valor, 
excepcional, extraordinária 
e excepcional para débitos 
rurais e extraordinários. O 
primeiro parcelamento es-
pecial foi criado em abril. O 
mais recente, em setembro. 
A PGFN forneceu uma tabe-
la para o contribuinte con-
sultar as diferenças de cada 

modalidade de acordo.
As adesões, que podiam 

ser feitas pela internet, aca-
baram em 29 de dezembro. 
A transação excepcional só 
abrangeu dívidas de difícil 
recuperação, que procedem 
de devedores falidos, em 
recuperação judicial ou ins-
critos há mais de 15 anos da 
dívida ativa sem garantias 
que possam ser executadas 
ou suspensão de exigibi-
lidade. Somente o contri-
buinte com classificações 
“C” e “D” puderam fazer a 
renegociação especial.

Agência BrasilSituação no Brasil
Os três mecanismos propostos no estudo são 

facilmente identificáveis no Brasil, dizem especia-
listas ouvidos pelo Estadão. Alguns exemplos são 
a defesa de tratamentos sem comprovação cien-
tífica, pelo presidente e pelo ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello. Outro é o questionável exemplo 
dado por Bolsonaro ao insistir em não usar más-
cara e ao provocar aglomerações. Há ainda as 
críticas infundadas às vacinas em desenvolvimento 
e o embate do presidente com o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB).

“Desde o início estamos lidando com um 
negacionismo movido por pretensões políticas, 
pela vontade de agradar aos próprios eleitores, 
de se manter fiel a um tipo de discurso eleitorei-
ro”, resumiu a microbiologista Natália Pasternak, 
pesquisadora da Universidade de São Paulo (USP) 
e presidente do Instituto Questão de Ciência. “A 
gente viu o presidente negando a gravidade da 
pandemia e politizando a questão dos remédios 
que toda a comunidade científica sabia que não 
funcionavam.” 

Na análise de Natália Pasternak, o discurso 
político do governo brasileiro está desconectado 
da realidade. “Não interessa se tem gente mor-
rendo; nesse tipo de discurso político só interessa 
quem chegou na frente, quem fez a melhor va-
cina”, disse. “É uma completa desconexão com a 
realidade.”

Determinantes
Outro artigo, publicado na “Nature Human 

Behaviour”, aponta “uma forte associação 
entre os níveis de animosidade partidária dos 
cidadãos e suas atitudes sobre a pandemia, 
assim como as ações adotadas em resposta a 
ela”. Outro artigo, na “Science Advances”, é 
ainda mais taxativo: “O partidarismo é um de-
terminante muito mais importante da resposta 
de um indivíduo à pandemia que o impacto da 
covid-19 na comunidade desse indivíduo “

A cientista política Sara Wallace, da Univer-
sidade da Califórnia, estudou essa relação nos 
Estados Unidos de Donald Trump. 

“Em circunstâncias de alta desinformação 
e falta de informação, as pessoas observam os 
exemplos; só podemos ser racionais se os nossos 
líderes forem racionais”, argumentou a especialis-
ta em seu trabalho. “Os americanos interpretam 
a pandemia de uma maneira fundamentalmente 
partidária, e as condições objetivas da pandemia 
desempenham, quando muito, um papel menor 
na configuração das preferências das massas.”
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituto e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00002/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para locação de softwares, cuja abertura será no dia 02.02.2021 às 16:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá 
ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo emailpref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 19 de Janeiro de 2021.
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS  Nº  00004/2021,  do tipo menor preço por item, para o fornecimento de cópias xe-
rográficas, encadernação, plastificação e locação de máquinas copiadora, cuja abertura será no 
dia 09.02.2021 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, 
s/nº, Centro - Aguiar—PB.

O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.
pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-1180,  pelo email 
pref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 19 de janeiro de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2021, 
para o dia 29 de Janeiro de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. 

Barra de Santana - PB, 19 de Janeiro de 2021
EDNA MACEDO DE SOUSA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições Parceladas de Medicamentos Psico-
trópicos, para atender ao Programa Farmácia Básica deste Município. Abertura da sessão publica: 
10:00 horas do dia 01 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 01 de 
Fevereiro 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, 19 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

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 serviços de calceteiro, para 
execução de construção e reparos nos calçamentos (paralelepípedos, lajotas e meio–fio), a serem 
realizados de forma contínua no município nas vias públicas do Município de Arara. Abertura da 
sessão publica: 10:00 horas do dia 03 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas 
do dia 03 de Fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orça-
mento 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, 19 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 00003/2021

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 04 de fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Implantação de Pavi-
mentação em vias públicas urbanas no município de Assunção - PB, através do Convênio SICONV 
n.º 889389/2019 - Operação CEF n.º 1065961-17/2019. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 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, 19 de janeiro de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

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 ESPECIALIZADA NA AREA DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA E ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAULO 
DE SA LEITE SOBRINHO 08462918430 - R$ 54.000,00.

Bom Jesus - PB, 11 de Janeiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS CONTABEIS, ENVOLVENDO: ELABORAÇÃO PLURIANUAL, LEI DE DIRETIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL; 
ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ANÁLISES E CONCILIAÇÕES DE CONTAS BAN-
CÁRIAS, DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PRESTAÇÃO DE 
CONTAS ANUAIS, RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA; ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES AO SICONFI, 
SIOPS E SIOP; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ROGÉRIO 
ARAUJO NETO - R$ 78.000,00.

Bom Jesus - PB, 08 de Janeiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PÚ-

BLICA E ASSESSORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: 10.122.2002.2094 MANUTENÇÃO 
E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 339039000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00001/2021 - 11.01.21 - SAULO DE SA LEITE 
SOBRINHO 08462918430 - R$ 54.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 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: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS CIRURGICOS DESCARTÁVEIS PARA OS ATENDIMENTOS D 
ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME SOLICITAÇÃO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CDM DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - R$ 11.600,00.

Bom Jesus - PB, 19 de Janeiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE AVENTAIS CIRURGICOS DESCARTÁVEIS PARA OS ATENDI-

MENTOS D ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE BOM JESUS, CONFORME 
SOLICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 339030000. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00003/2021 
- 19.01.21 - CDM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. - R$ 11.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSROAI ADMINISTRATIVA 
E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃODE DEFESAS, 
RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAIS FEDERAIS 
DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA DE 
BOM JESUS PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 19/01/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00002/2021 - 19.01.21 - PAULO ITALO DE 
O. VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSROAI ADMINISTRATIVA 
E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃODE DEFESAS, 
RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAIS FEDERAIS 
DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA DE 
BOM JESUS PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. VIGÊNCIA: até 19/01/2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00002/2021 - 19.01.21 - PAULO ITALO DE 
O. VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições Parceladas de Combustí-
veis, para o atendimento do abastecimento da frota de veículos pertencentes e/ou locados a esta 

entidade. Abertura da sessão publica: 14:30 horas do dia 01 de Fevereiro de 2021. Início da fase de 
lances: 14:31 horas do dia 01 de Fevereiro 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 005/17; Decreto Federal 
nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bananeiras - PB, 18 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:00 
horas do dia 05 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa para execução de Serviços de Restauração e Manutenção 
no Prédio da Escola Municipal Balbina de Oliveira do município de Bom Sucesso/PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.
bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 19 de Janeiro de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 horas 
do dia 04 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de Restauração e Manutenção no Prédio da 
Creche Municipal de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 19 de Janeiro de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01.2021. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis (Gasolina comum/aditivada e Óleo Diesel S 

10), para abastecimentos de veículos leves e pesados, pertencentes e locados à Prefeitura Mu-
nicipal e aos fundos municipais de saúde e assistência social, em caráter emergencial, enquanto 
durar os quantitativos contratados e/ou até a realização de licitação correspondente, prevalecendo 
o que acontecer primeiro. REGIMENTO:  Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24 – inciso IV e Decreto Municipal 061/2021. Dispensa de Licitação nº 01.2021.   
DOTAÇÃO: RECURSOS FINANCEIROS: PRÓPRIOS / FNAS / FNDE / SUS / FUNDEB / QSE / 
FUS e ORÇAMENTÁRIOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. PARTES CONTRA-
TANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e POSTO BANDEIRANTES LTDA - EPP, CT 
Nº 01//2021 - 06.01.2021 - R$ 66.886,38 – Sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e seis reais e 
trinta e oito centavos.

Cuitegi/PB, 06 de janeiro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

OPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CUITEGI/PB, usando de suas atribuições 
legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR e ADJUDICAR o Processo Licitatório na modalidade 
TOMADA DE PREÇOSde nº 03.2020, fundamentada no Relatório e Parecer Final da CPL e Parecer 
da Procuradoria Jurídica do Município, no valor total de R$ 374.674,36 – Trezentos e setenta e 
quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos, em favor da empresa ROQUE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 32.892.707/0001-46, cujo 
objetivo, é a execução dos serviços de CONCLUSÃO da construção de 01 (uma) CRECHE CON-
VENCIONAL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, localizada na Cidade de Cuitegi/PB,com recursos 
financeiros oriundos de transferências do FNDE no âmbito do PAC 2 – 10871/2014 e Prefeitura 
Municipal de Cuitegi/PB. Fica a empresa vencedora do certame, nos termos do instrumento convo-
catório, convocada para a assinatura do respectivo contrato sob pena de incidência da cominação 
prevista no art. 81 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cuitegi/PB,18 de janeiro de 2021.
GERALDO ALVES SERAGIM

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 01 de 
fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de serviços mecânicos. 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 001/18; 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 supraci-
tado. Telefone: (083) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 18 de Janeiro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS- PROCON - CG
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº01.010/2020
O COORDENADOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS 

DIFUSOS- PROCON –CG, NOS TERMOS DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELO 
PREGOEIRO OFICIAL E OBSERVADO PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE 
AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.010/2020, QUE OBJETIVA: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AU-
TOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA 
DOS DIREITOS DIFUSOS - PROCON - CAMPINA GRANDE – PB; ADJUDICO E HOMOLOGO 
O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM FAVOR DE: MARCIO MANOEL DE 
BRITO SILVA-ME, CNPJ Nº 04.981.501/0001-57,NO VALOR DE R$ 101.400,00 (CENTO E UM 
MIL E QUATROCENTOS REAIS). CAMPINA GRANDE - PB,19/01/2021.RIVALDO RODRIGUES 
CAVALCANTE JR - COORDENADOR EXECUTIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS 
DIREITOS DIFUSOS - PROCON - CG.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2021 

A Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público para conhecimento dos interessados 
que está aberto o prazo para inscrição de profissionais formados em comunicação, publicidade ou 
marketing ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a Subcomissão Técnica para análise 
e julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas na licitação que será realizada, na 
modalidade Concorrência, objetivando a contratação de agência de propaganda para prestação 
de serviços de publicidade, nos termos da Lei Federal n° 12.232/2010. Informações pelo email: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br ou pelo Fone (83) 3250-3121. O edital estará disponível no sites: 
www.cabedelo.pb.gov.br/transparencia e www.tce.pb.gov.br. Para efetivar a inscrição, os interessa-
dos deverão comparecer pessoalmente na CPL, a partir do dia 20/01/2021 até o dia 04/02/2021, 
munidos dos documentos exigidos no Edital. 

CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEXTO ADITIVO DE PRAZOE VALOR AO CONTRATO Nº045/2017

Dispensa Nº 039/2017.Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:Ecotres Serviços 
Engenharia Tratamento e Coleta de Resíduos Eireli-ME, CNPJ: 27.299.052/0001-67.Objeto: Prestar 
serviços no recebimento diariamente dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da coletados 
na cidade de Coremas/PB, em um local de sua total responsabilidade. Considerando que o pre-
visto na clausula quarta do contrato (podendo ainda ser prorrogado por iguais períodos, caso seja 
necessário),desta forma fica prorrogada a vigência de 30/06/2020 a 31/12/2020, para a nova vigência 
de 31/12/2020 a 30/06/2021, e por se tratar de serviços de natureza continuadafica justificada a 
prorrogação da vigência. Considerando a prorrogação por mais 06 (Seis) meses, o valor total que 
será aditivado será de R$ 204.000,00 (Duzentos e quatro mil reais).Ficam ratificadas todas as demais 
cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Francisca das 
C. A. de Oliveira(Pela contratante) e o Sr. Christopher N. R. Cavalcanti(Pela contratada).

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

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021

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

Dona Inês - PB, 19 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 11:00 horas do dia 02 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação 
de veículos com motorista, para prestação de serviços de transporte das equipes dos PSF´S. Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 
1002. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3377-1058.
Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 19 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos contábeis especiali-

zados 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. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Dona Inês:15.150 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.2012.2035 (000282). ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39.99.. VIGÊNCIA: até 13/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Mu-
nicipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 00001/2021 - 13.01.21 - ASTEC GROUP CONTADORES 
ASSOCIADOS S/S LTDA - ME - R$ 35.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 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 
Contínuos, Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica, compreendendo a 
defesa dos interesses desta Prefeitura, perante o Tribunal de Justiça do Estado (1ª e 2ª Instância), 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região (1ª e 2ª Instância), Tribunais Superiores (STJ e STF) e, 
assessoramento jurídico ao Município no acompanhamento de convênios com Entidades Federais 
e Estaduais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PASSERAT 
DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

Dona Ines - PB, 15 de Janeiro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de Serviços Contínuos, Técnicos 

Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica, compreendendo a defesa dos interesses desta 
Prefeitura, perante o Tribunal de Justiça do Estado (1ª e 2ª Instância), Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região (1ª e 2ª Instância), Tribunais Superiores (STJ e STF) e, assessoramento jurídico ao 
Município no acompanhamento de convênios com Entidades Federais e Estaduais. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Dona Ines:03.030– 04.122.1001.2004 – ELEMENTO DE DESPESA:3390.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 18/01/2022. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00002/2021 - 18.01.21 - PASSERAT DE 
SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de 
empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra de recapeamento asfáltico do 
Município de Dona Inês/PB. Recursos: CR 900932/2020/MDR/CAIXA-PMDI. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 18 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.131/2020
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para Reforma da Escola Municipal 
Cassimira Leite Montenegro em Desterro – PB, conforme projeto básico e edital em anexo e Lei 
8.666/93.

ABERTURA: 08:30hs do dia 05 de fevereiro de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br , e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 15 de janeiro de 2021.
Nivia Alves de Moura

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2020.004.2021
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

Objetivo; Aquisição parcelada de combustíveis (Gasolina comum, Óleo Diesel S10, Óleo Diesel/
com Biodiesel), destinado a frota de veículos do município, conforme especificações no edital e 
seus anexos.

A reunião dia 02 de fevereiro de 2021 as 08:30min., na sala da CPL, informação no endereço 
Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às 
sextas-feiras, das 8h às 12h.

Desterro - PB, 19 de janeiro de 2021
Nívia Alves de Moura
Pregoeira Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, 
que objetiva Locação de carro pipa para prestação de serviço de transporte e distribuição de água, 
para atendimento emergencial aos prédios públicos deste Município atingidos pela estiagem; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS LUIS SANTOS 
SILVA - R$ 45.000,00.

Damião - PB, 15 de Janeiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Locação de carro pipa para prestação de serviço de transporte e distribuição de água, 

para atendimento emergencial aos prédios públicos deste Município atingidos pela estiagem. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Damião: 02.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004. ELEMENTO 
DE DEPESA: 3.3.90.36.01 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 
13.07.2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 0001/2021 – 
15.01.2021 - CARLOS LUIS SANTOS SILVA - R$ 45.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP0002/2021

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 DP0002/2021, 
que objetiva: Contratação de carros pipa para prestação de serviço de transporte e distribuição de 
água, para atendimento emergencial da população da zona urbana deste Município, atingida pela 
estiagem que assola este Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a:; LUIZ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA - R$ 54.000,00.

Damião - PB, 15 de Janeiro de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de carros pipa para prestação de serviço de transporte e distribuição 

de água, para atendimento emergencial da população da zona urbana deste Município, atingida 
pela estiagem que assola este Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00 - SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004. ELEMENTO DE DEPESA: 3.3.90.36.01 - OUTROS 
SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até 13.07.2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 0002/2021 – 15.01.2021 - LUIZ SEBASTIÃO DE 
OLIVEIRA - R$ 54.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 09:00 horas do dia 02 
de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS, 
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 Municial nº 0003/21; 
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: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://emas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br. 

Emas - PB, 18 de Janeiro de 2021
AMANDA NUNES BALBINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 001/2021SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de fardamentos. Data de Abertura: 02/02/2021 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na 
sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba 
ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no 
horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 19 de janeiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº. 002/2021SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para 
eventual aquisição de equipamentos de informática. Data de Abertura: 02/02/2021 às 11:30h. O 
Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, 
Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: 
cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 19 de janeiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 08.02.2020 às 14h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 01.2021, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para construção de quadras esportivas descobertas, localizadas na Rua Lodônio R. de Bulhões 
no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira no Bairro do Juá, conforme CR 
1028.709-24/2016 ME. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos e 
Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 19 de janeiro de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 

nº 00001/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
CONTRATADA: BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos profissional especializado, de natureza singular, de 

assessoria jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.
VALOR MENSAL R$: 3.000,00 (três mil reais).
VALOR GLOBAL R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
PRAZO: 31.12.2021.

Ibiara - PB, em 15 de Janeiro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito
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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 08.02.2021 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, 19 de Janeiro de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
RESTAURAÇÃO DA ANTIGA ALFÂNDEGA, no Município de  João Pessoa - PB.

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO 
CONTRATO Nº 33010/2018

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 33010/2018 – REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AO 
PORTO DO CAPIM, EM JOÃO PESSOA/PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33010/2017.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: CONSTRUDANTAS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES Ltda. (Inscrita 

no CNPJ nº 04.023.803/0001-12 e Inscrição Municipal nº 821756)
OBJETO: o prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 360 (trezentos e sessenta) 

dias, totalizando 1170 (mil cento e setenta) dias, em decorrência da necessidade de se prorrogar 
por mais 360 (noventa) dias o prazo de execução, 1170 (mil cento e setenta) dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 08.108.15.121.5562.1508 – Implanta-
ção do complexo turístico, cultural e de serviços da Cidade Antiga de João Pessoa; b) Natureza da 
Despesa: 3.3.90.39 outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica e 4.4.90.51 – obras e instalações; 
c) Fontes de Recursos: 1001- Recursos Ordinários e 1510 – outras transparências de convênios 
contratos de repasse da União, integrante do PPA 2018/2021; d) Pertencente ao orçamento da 
Secretaria de Planejamento.

BASE LEGAL: Art. 57, § 1º, II e V, da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18/01/2021.

João Pessoa, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretário Municipal de Planejamento

CONTRATANTE
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

público   que   requereu a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA PRÉVIA 
RESTAURAÇÃO DA ANTIGA ALFÂNDEGA, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO Nº. 05.873/2017
INEXIGIBILIDADE Nº 10.008/2017

CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.007/2017
NOVO TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

Objeto: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE RIM E FÍGADO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

Com base nas informações constantes no Processo nº.05.873/2017, referente àInexigibilidade nº 
10.008/2017-Chamamento Público nº.10.007/2017, com base no novo Relatório Conclusivo emitido 
pela Comissão Setorial de Licitação e pela nova planilha distributiva de procedimentos emitida pela 
Diretoria de Regulação da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 
8.666/93 e alterações posteriores, considerando que a empresa UNIMED JOÃO PESSOA COO-
PERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.680.639/0001-77, manifestou 
interesse em se credenciar no presente Chamamento,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor 
dasempresas:UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 08.680.639/0001-77, no valor total de R$ 7.646.900,10(Sete milhões, seiscentos e quarenta 
e seis mil, novecentos reais e dez centavos); e o HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES inscrita 
no CNPJ sob o nº. 01.817.749/0001-99, no valor total de R$ 3.342.121,98(Três milhões, trezentos e 
quarenta e dois mil,cento e vinte um reais e noventa e oito centavos), perfazendo o total global de 
R$ 10.989,022,08(dez milhões, novecentos e oitenta e nove mil, vinte e dois reais e oito centavos), 
credenciando-aspara a prestação dos serviços em referência, fundamentados nosArts.37, 196 e 
197 da Const inscrita no CNPJ sob o nº. 08.680.639/0001-77ituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 
8.080/90 e no Art. 25, caput, da Lei 8.666/93, em consequência, fica convocadaa nova credenciada 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 19de Janeiro de 2021.
Fábio Antônio Da Rocha Sousa

Secretário de Saúde do Município 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor GLOBAL POR LOTE, no dia 03 de Fevereiro de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS (NOVAS), E 
SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE 
INTEGRAM A FROTA DA PREFEITURA DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL 
no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, 
MAMANGUAPE – Pb. O edital será disponível através do link https://www.mamanguape.pb.gov.
br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário de 
expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Janeiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor GLOBAL POR LOTE, no dia 03 de Fevereiro de 2021 as 11:00 
horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO EVENTUAL E PARCELADA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 
(NOVAS), E SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
VEÍCULOS QUE INTEGRAM A FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. O edital 
será disponível através do link https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio 
sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB, 19 de Janeiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução deserviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040283-25/2017-MCIDADES, 
CT 1040284-40/2017 MCIDADES e CT 1061276-44/2018-MCIDADES.

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

Piancó-PB, 19 de Janeiro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira 

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0001/2021
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 0001/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  28/01/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de frutas e verduras destinados a todas as Secretarias do Município de Piancó-
-PB, durante o exercício de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no 
edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima 
e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 19 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento-Pregoeiro 

Republicado por incorreção 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0002/2021
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 0002/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 14:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  28/01/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de água adicionada de sais destinados a todas as Secretarias do Município de 
Piancó-PB, durante o exercício de 2021, de acordo com as condições e especificações estabe-
lecidas no edital e seus anexos. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
citado acima e nos sites http://pianco.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.
pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 19 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento-Pregoeiro 

Republicado por incorreção 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0003/2021
 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 0003/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  29/01/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa e/ou pessoa 
física para prestar serviços de locação de veículos destinados a Secretaria de Infra Estrutura e 
Meio Ambiente e Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio 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, 19 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 
Republicado por incorreção 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0004/2021
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 0004/2021, 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, 19 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 
Republicado por incorreção 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0007/2021
 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 0007/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 14:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  1/02/2021, através do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada 
para prestar serviços de funerária a população carente 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, 19 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00013/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:AZDL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA – ME - CNPJ nº 20.857.070/0001-78.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de GINECOLOGIA / OBS-
TETRÍCIA, referente a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentosreais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).

Piancó-PB, em19dejaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO

Inexigibilidaden° 00014/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:MÁRCIO JOSÉ MOREIRA PEREIRA - ME - CNPJ nº 08.771.318/0001-88.
OBJETIVO:Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com 

atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de UROLOGIA, referente 
a Chamada Pública 00001/2021.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: R$ 61.600,00 (sessenta e um mil e seiscentos reais).

Piancó-PB, em19dejaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

 Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0005/2021
 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 0005/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 16:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  29/01/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa (posto de 
combustível) para fornecer combustíveis com o abastecimento no município de Piancó, atendendo 
as necessidades de todas secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB durante o exercício 
de 2021, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O 
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB,18 de janeiro de 2020
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 
Republicado por incorreção

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0002/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0002/2021, por 

menor preços unitário, com objeto, Aquisição parcelada de carnes bovina, frango e seus derivados 
destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município. 
Abertura dia 02/02/2021 às 08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/2020).
OBJETO: contratação de pessoa jurídica para aquisição de 1 (uma) Câmara para armazenamento 

dos imunizantes (vacinas contra a Covid-19)atendendo as necessidades da secretaria de saúde 
de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da empresa 
MEDONTEC MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT LTDA-EPP - CNPJ Nº 05.797.987/0001-30, 
com o valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
 Pedra Branca, em 19 de Janeiro de 2021.

Josemario Bastos de Souza
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0001/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0001/2021, homologo a dis-
pensa de Licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para aquisição de 1 (uma) Câmara 
para armazenamento dos imunizantes (vacinas contra a Covid-19) atendendo as necessidades 
da secretaria de saúde de Pedra Branca/PB. A empresa MEDONTEC MANUT.REP.EQUIP.MED.
HOSP.ODONT LTDA-EPP - CNPJ Nº 05.797.987/0001-30, com o valor global de R$ 17.500,00 
(dezessete mil e quinhentos reais).

             Pedra Branca, em 19 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 0001/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: MEDONTEC MANUT.REP.EQUIP.MED.HOSP.ODONT LTDA-EPP - CNPJ Nº 

05.797.987/0001-30.
OBJETO - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 1 (uma) Câmara para armazena-

mento dos imunizantes (vacinas contra a Covid-19)  atendendo as necessidades da secretaria de 
saúde de Pedra Branca/PB.

VALOR GLOBAL  R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais).VIGÊNCIA:  31.12.2021.
Pedra Branca -  PB, em 19 de janeiro de 2021

Josemario Bastos de Souza
Sousa  - Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0003/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00003/2021, por 

menor preços por item, com objeto, aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. 
Abertura dia 02/02/2021 às 10:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. 
O edital encontra-se: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo 
e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 19 de Janeiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGAO PRESENCIAL Nº 0004/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0004/2021, por menor 

preços unitários, com objeto, Serviço de Radiodifusão. Abertura dia 03/02/2021 às 08:30 horas, a 
Rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 19 de janeiro de 2021
Severino Luiz de Caldas 

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

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

bilidade nº 0002/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ nº 

23.495.108/0001-06
OBJETO: Contratação dos serviços de advocacia junto ao Fundo Municipal de Saude, consultoria 

juridica junto aos orgão de controle bem como consultoria e assessoria juridica junto a comisão 
permanente de licitação de Pedra Branca – PB

VALOR MENSAL R$ 3.000,00 (três mil reais)
VALOR GLOBAL R$: 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Pedra Branca-PB, 09 de janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada 
Pública de Serviço objetivando: SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES: CARDIOLOGIA, 
PSIQUIATRIA, ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, NEUROLOGIA + EXAMES 
EEG, UROLOGIA, ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES e ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM 
PRONTO–SOCORRO (P.A.) E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO E URGÊNCIAS 
PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA POLICLINICA. Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 12:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2021, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro 
- Remígio - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura 
do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 19 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS 

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

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 02 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios diversos – perecíveis e não perecíveis–, mediante requisição diária e periódica, desti-
nados as Secretarias e demais Departamentos que compõem a Administração deste Município, com 
o objetivo de oferecer aos munícipes que procuram estes órgãos, lanches simples em momentos 
específicos durante os atendimentos. 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 ELETRÔNICO Nº 00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios, parceladamente, 
destinado à Merenda Escolar das Escolas Municipais e Creche para atender as demandas do 
Município de Santa Luzia - PB.

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

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, 

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

Santa Luzia/PB, 19 de janeiro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE
RETIFICAÇÃO

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2021.
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público para conhecimento dos interessados nos termos 

da Lei 8.666/93 e suas alterações, a RETIFICAÇÃO do OBJETO publicado em DIARIO OFICIAL 
do Estado da Paraíbana data de 18/01/2021, ONDE SE LER: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANEN-
TE E CONTINUADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL E FINANCEIRA 
PRESENCIAL E ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA ; LEIA SE:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PERMANEN-
TE E CONTINUADA DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTABIL E FINANCEIRA 
PRESENCIAL E ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO JUTO AO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA; Maiores informações: Rua Juiz Rodrigues 
Seixas, SN – Centro- São João do Rio do Peixe –PB - CEP – 58910-000, no horário de expediente 
normal de 07h00min as 13h00min.Email: cplpmsjrp@gmail.com

São João do Rio Do Peixe, 19 de Janeiro de 2021.
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da CPL

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de gêneros alimentícios para atender a demanda de Merenda Escolar da Secretaria de Educação 
do Município de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: 02de Fevereiro de 2021, às 
14h00min (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interes-
sados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e 
e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 19 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. 
Objeto: Aquisição de frutas, legumes e verduras para atender as demandas de todas as se-

cretarias do Município de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas: 03de Fevereiro de 
2021, às 14h00min (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.
pb.gov.br e e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 19 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2021

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 DP00002/2021, 
que objetiva: Aquisição de combustíveis em caráter temporário, para atender as necessidades da 
frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: POSTO FAMMAS LTDA - R$ 35.405,00; 
POSTO JATOBA LTDA - R$ 44.773,00.

São José de Piranhas - PB, 18 de Janeiro de 2021
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2021. OBJETO: Aquisição de combustíveis 

em caráter temporário, para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a Pre-
feitura Municipal de São José de Piranhas–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, 
em 18/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS – PB
RESULTADO REUNIÃO REMANESCENTE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitações deste município vem, através deste aviso, 

comunicar a todos os interessados o resultado da reunião com as remanescentes, referente ao 
Pregão Presencial N° 00047/2020, objeto: Locações de veículos caminhão no toco (sem truque), 
reduzido e operacional (compactador), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Obras e Urbanismo. Único licitante interessado na reunião:LIMPMAX CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 10.557.524/0001-31. VALOR: R$ 336.000,00.Dos atos decorrentes 
desse procedimento licitatório, caberão recursos nos termos da Lei. 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, 19 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de combustíveis em caráter temporário, para atender as necessidades 

da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas–PB. FUNDA-
MENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: 01.00 – GABINETE DO 
PREFEITO; 04.122.1002.2004 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEI-
TO; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 02.00 
– PROCURADORIA DO MUNICÍPIO; 04.122.1002.2006 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES 
DA PROCURADORIA; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO; 03.00 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 04.122.1002.2008 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO; 0010000.00 – RECURSOS ORDI-
NÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 04.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO; 04.122.1002.2011 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: 12.361.20062019 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 0010000.00 – RECURSOS 
ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 12.361.2006.2021 – MANUTENÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE; 1110000.00 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE 
TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 
12.361.2006.2117 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR; 1110000.00 – RECEITA DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTO – EDUCAÇÃO; 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO; 1250000.02 – TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO (CORREN-
TE –ESTADO); 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 12.361.2006.2086 – MANUTENÇÃO 
DO PNAT – ENSINO FUNDAMENTAL; 1230000.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 
FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 12.365.2011.2087 – MANUTENÇÃO DO PNAT – EN-
SINO INFANTIL; 1230000.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES 
AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; 3.3.90.30.01 – MA-
TERIAL DE CONSUMO; 12.361.2006.2143 – MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO – PNAT; 
1230000.00 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 
06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE; 10.301.2012.2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE; 2110000.00 – RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE 
IMPOSTO – SAÚDE; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 07.00 – SECRETARIA DE OBRAS 
E URBANISMO; 04.122.1002.2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. MUNICIPAL DE 
OBRAS E URBANISMO; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 08.00 – SECRETARIA DE 
AGRICULTURA; 20.122.1002.2042 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SEC. MUNICIPAL 
DE AGRICULTURA; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO; 09.00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08.122.1002.2047 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 0010000.00 
– RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.00 – SECRETARIA 
DE TRANSPORTES; 12.122.1002.2061 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE TRANSPORTES; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE 
CONSUMO; 12.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 0010000.00 – RECURSOS 
ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 08.244.2010.2094 – MANUTENÇÃO 
DE PROGRAMAS SOCIAIS – FNAS; 31.101 – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 13.00 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.2014.2108 – MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS; 
2140000.00 – TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 
15.00 – SECRETARIA DE CULTURA: 13.392.2016.2129 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 
– MATERIAL DE CONSUMO; 16.00 – CGM – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 
04.124.1002.2076 – SISTEMATIZAÇÃO DO CONTROLE INTERNO; 0010000.00 – RECURSOS 
ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 17.00 – SECAP – SECRETARIA DE 
ARTICULAÇÃO POLÍTICA: 04.131.1002.2077 – MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE 
ARTICULAÇÃO POLÍTICA; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CON-
SUMO; 18.00 – OGM – OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO: 04.122.1002.2078 – IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO MUNICÍPIO; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 19.00 – SECAI – SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL: 04.122.1002.2091 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 
3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO; 20.00 – SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LA-
ZER: 27.122.1003.2142 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ES-
PORTE, TURISMO E LAZER; 0010000.00 – RECURSOS ORDINÁRIOS; 3.3.90.30.01 – MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São José de Piranhas e: CT Nº 00015/2021 - 19.01.21 - POSTO JATOBA 
LTDA - R$ 44.773,00; CT Nº 00016/2021 - 19.01.21 - POSTO FAMMAS LTDA - R$ 35.405,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ – PB
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, por meio de seu Pregoeiro abaixo transcrita, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2021, 
tempestivamente interposto pela empresa CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES EIRELI. – CNPJ 19.877.178/0001-43, foi analisado e julgado INPROCEDENTE, 
conforme Ata de Julgamento constante nos autos do Processo, mantendo-se na íntegra os termos 
do edital bem como a data de abertura. Outras informações pelo e-mail: cplsume@gmail.com.

Sumé – PB, 19 de janeiro de 2021.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Eletrônico nº 001/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-
to licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de confecção de próteses dentarias em acrilico(Totais e parciais, 
superiores e inferiores, próteses total mandibular/total, maxilar/parcial mandibular removível/e/
ou próteses coronárias/intrarradiculares fixas/adesivas (por elemento), conforme especificações 
constantes no Termo de Referência Anexo do Edital. Abertura das propostas dia 01 de fevereiro de 
2021, às 9:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os 
interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.
pb.gov.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande, 18 de janeiro de 2021.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 001/2021

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 02 de fevereiro de 2021, às 09h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/
licitacoes e e-mail: cplserragrande@gmail.com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 19janeiro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

Estado da Paraíba
Prefeitura municipal de Sousa

ERRATA
Pregão Eletrônico nº 002/2021

Publicação do dia 08 de janeiro de 2021, página 23 no DOE Objeto:Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as necessidades das secretarias/órgãos deman-
dantes da Prefeitura Municipal de Sousa/PB.

ONDE SE LÊ: que fará realizar no dia 21 de Janeiro de 2021.
LÊ-SE CORRETAMENTE: que fará realizar no dia 01 de fevereiro de 2021 às 09h.
No edital, houve apenas alteração em sua data do certame, amparado pelo art. 21, § 4o, 8.666/93. 

Informações através do e-mail: cplsousa2017@yahoo.com.
Sousa-PB, 19 de janeiro de 2021.

Alyne Santos de Paula
Pregoeira 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMAR-
CAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS NACIONAIS PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que aempresa 
Aeromix Agência de Viagens e Turismo Ltda – ME, CNPJ 12.146.604/0001-20, interpôs recurso 
contra a inabilitaçãono Pregão em epígrafe, ficando as demais licitantes devidamente intimadas, 
para, querendo no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, a partir da presente 
publicação, ficando os autos com vista franqueada aos interessados.

Santa Rita - PB, 18 de Janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 001/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 cujo 
OBJETO É: Aquisição Parcelada de Combustíveis e Lubrificantes destinados aos Veículos da Frota 
Pública da Prefeitura do Município de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está disponível 
nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural de Licitações 
do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 10:00hs (Horário de Brasília) do 
dia 02/02/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: apoiosalgadi-
nho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 19 de janeiro de 2021.
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 002/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 002/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 cujo OBJE-
TO É: Contratação de empresa na Aquisição de Medicamentos Farmácia Básica no atendimento as 
necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Salgadinho - PB. INFORMAÇÕES: 
O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.
br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica será aberta às 09:00hs 
(Horário de Brasília) do dia 03/02/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do 
e-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 19 de janeiro de 2021.
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

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 SAN-
TANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da cédula de crédito bancário 
datada de 22/11/2016, cujo Fiduciante/Emitente é SONIA LUCIA MARQUES PINTO – ME, CNPJ 
nº 012.940.821/0001-97, e seus garantidores Sônia Lúcia Marques Pinto, inscrita no CPF/MF sob 
nº 456.605.904-97, e seu cônjuge anuente Newton Barbosa de Souza, inscrito no CPF/MF sob nº 
251.056.124-34, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 993.888,96 (Novecentos e Noventa e Três Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa 
e Seis Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Lote 12, 
da quadra G, do Loteamento Granja Provisão II, no Catolé, Campina Grande/PB, medindo 12,00m 
de frente e fundos, por 32,00m de comprimento de ambos os lados, melhor descrito na matrícula 
nº 41.576 do 1º Serviço Notarial e Registro de Campina Grande/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$ 562.546,00 (Quinhentos e Sessenta e Dois Mil Quinhentos e Quarenta e Seis 
Reais – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). 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_01 Vp).

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2020 – UASG 925302
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

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

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA, destinado a SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE - SES, conforme anexo I 
do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-01849-8
João Pessoa, 19 de Janeiro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
NOTIFICAÇÃO Nº 01/2021

O Presidente da Comissão Permanente de Inquérito, no uso de suas atribuições legais, resolve 
NOTIFICAR a empresa: EMVIPOL Segurança Eletrônica, através do seu representante legal, o 
Senhor Mateus Telino Monteiro– Gerente Administrativo, para no prazo de 03 (três) DIAS, com-
parecer a esta Comissão, situada à Av. João da Mata - s/n, Centro Administrativo - Bloco I - 5º 
andar - Jaguaribe, nesta capital, de segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 
16h30, a fim de se pronunciar a respeito dos fatosconstantes as fls. 30/31 do Processo de Instrução 
nº 0013781-2/2020, ora em tramitação nesta Secretaria. 

  João Pessoa, 19 de janeiro de 2021.
Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana

PRESIDENTE DA CPI/SEECT-PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

Registro CGE Nº. 20-01839-9
OBJETO: Contratação da prestação de serviços continuados de análise do teor de compostos 

de enxofre (tbm e tht) presentes no gás natural distribuído pela pbgás, por cromatografia em fase 
gasosa, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Anexo 02 - Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a 
sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00 às 12h00, 14h00 às 18h00), no escritório 
da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, 
Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 04/02/2021.
ABERTURA: Dia04/02/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

Registro CGE Nº. 20-01516-5
OBJETO: Aquisição de Fluído Odorante, conforme condições, quantidades e exigências cons-

tantes noAnexo 2 – Termo de Referência.
RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.

comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a 
sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00 às 12h00, 14h00 às 18h00), no escritório 
da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, 
Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 04/12/2020.
ABERTURA: Dia04/12/2020, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS MINERAIS DA PARAÍBA – CDRM/PB  
“ Em Liquidação”

CNPJ Nº 09.307.729/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas a comparecerem a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA a realizar-se às 10:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, na sede da sociedade, situada 
à Avenida Assis Chateaubriand nº 2630, Bairro do Tambor, na cidade de Campina Grande, Estado 
da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) nomear o Liquidante;b) nomear 
os membros do Conselho Fiscal da liquidação; c)prorrogar por 01 (hum) ano para a conclusão da 
liquidação e d) outros assuntos de interesse da sociedade. AVISO: A presente convocação está de 
conformidade com o que preceitua a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Empresa.

Campina Grande, 18 de janeiro de 2021.
JOSE SAMARONY DE SOUSA ALVES

CDRM/Liquidante

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDELETRIC
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Distribuição de Energia Elétrica 

no Estado da Paraíba - SINDELETRIC/PB, de acordo com os Artigos 14 e seus Parágrafos, Art. 
15, Inciso II e Art. 21, Inciso III, do Estatuto Social da Entidade convoca todos os trabalhadores 
da EPASA – Centrais Elétricas da Paraíba, representados pelo Sindicato, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se na sede da EPASA, situada à Rua Projetada, S/N, 
Engenho Triunfo, Distrito Industrial, João Pessoa/PB, no dia de 27 de janeiro de 2021, às 13h30min 
em primeira convocação com a presença de mais de 30% (trinta por cento) dos Associados quites 
e em condição de votar, ou, às 14h, em segunda convocação com a presença de qualquer número, 
para deliberar o seguinte assunto: 

1º - Aprovação ou rejeição da pauta da Campanha Salarial e PLR 2021/2022;
João Pessoa/PB, 18 de janeiro 2021.

José Carlos dos Santos
Presidente/SINDELETRIC

Pelo presente edital de convocação, faço saber que nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2021, será 
realizado eleição neste sindicato, para membros Efetivos e Suplentes da Diretoria Executiva, do 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação, com mandato de 14/05/2021 a 
13/05/2025, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de chapa, a contar da publicação 
deste edital, nos termos do artigo 90 e 91 do estatuto da entidade. O requerimento para o registro de 
chapas será acompanhado de todos os documentos em duas vias, previsto no artigo 95, parágrafo 
do I ao III, do estatuto, poderá ser assinado por qualquer dos candidato(s) integrante(s)  da(s)  
chapa(s) na secretaria da entidade, situada na Rua Gilberto Pereira nº 125, Bairro da Liberdade, 
Campina Grande-PB, onde funcionará nos dias uteis de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 
as 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas. O prazo para impugnação de chapas ou de candidatos 
e de 3 (três) dias a contar da publicação das chapas registradas conforme o artigo 104. A votação 
será processada no horário das 08:00 as 17:00 horas, através de urnas fixas localizadas na sede 
do sindicato e urnas itinerantes que sairá da sede da entidade que percorrerá todos os locais de 
trabalho onde haja associados ao sindicato aptos para exercício do voto. O presente edital de 
convocação encontra-se fixado na sede da entidade, obedecendo-os procedimentos eleitorais e 
regulam-se pelo seu estatuto e regimento interno da instituição sindical.

Edenir Bernado da Silva-Presidente
CAMPINA GRANDE, 18 DE JANEIRO DE 2021     

Edital De Citação Com Prazo De 20 Dias O Dr. Kéops De Vasconcelos Amaral Vieira Pires, 
MM. Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, Capital do Estado da 
Paraíba, em virtude da lei, etc... Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que, perante este Juízo e Cartório da 15ª Vara Cível, se processam os termos de 
uma Ação Monitória, processo nº 0818086-81.2015.815.2001, promovida pelo Restoque Comércio 
E Confecções De Roupas S/A, companhia aberta, CNPJ 49.669856/0001-43, com sede na Rua 
Oscar Freire, 1119/1121, São Paulo-SP, em face de Sandra Maria Rigueira, brasileira, CPF/MF n. 
117.802.334-69 residente e domiciliado na Rua Josemar Negromonte de Azevedo, 93, apto.303, 
Jardim Cidade Universitária, João Pessoa/PB. E, é o presente para CITAR a promovida Sandra 
Maria Rigueira, atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação e, 
efetuar o pagamento da importância indicada na exordial ou apresentar Embargos Monitórios no 
prazo de quinze (15) dias, Foi fixado a título de honorários advocatícios, o percentual de 5% sobre 
o valor atribuído à causa, na hipótese de efetuar o pagamento o(a) réu(é) ficará isento(a) das custas 
processuais (art. 701, §1º, do CPC). Não sendo embargada a ação no prazo acima mencionado, ou 
rejeitados os Embargos, constituir-se-á de pleno direito a prova escrita em Título Executivo Judicial, 
convertendo-se este mandado em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, 
Título VIII, Capítulo X, do Código Processo Civil. Consigne-se, ainda, que no prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito da parte autora, e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 
permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais acrescidas de correção monetária e de 
juros de 1% ao mês (CPC art. 701, § 1º c.c art. 916), advirta-se, ainda, que será nomeado curador 
especial, nos termos do art. 257, IV, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conheci-
mento do interessado e não possa, 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, 
Capital do estado da Paraíba, aos 11 dias do mês de novembro de 2019

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes 
da empresa GRAN FORT, CNPJ: 11.730.274/0001-52. Será realizada no IFPB - CAMPUS SANTA 
RITA, localizado na Rua R. Virgínio Veloso Borges, S/N - Centro, Santa Rita, no dia 21/01/2021, as 
14h00.Aonde será apreciada a seguinte ordem do dia: Dar o conhecimento a todos os presentes, 
que a jornada de trabalho 12X36 este ano foi retirada da convenção coletiva de trabalho passando 
a ser feita através de acordo coletivo, que será renovado com o sindicato laboral e a participação 
do sindicato patronal onde foi acordado em ata no dia 21 de janeiro de 2019 no Sindesp-pb.

João Pessoa/PB, 18 de janeiro de 2021.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes 
da empresaBRASIFORT SERVIÇOS DE VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA,  
CNPJ: 06.263.849/0001-34,que se realizará na sede do SINDVIGPB, situado à Rua B. Rohan, nº 
460, Centro, João Pessoa - PB,no dia 21/01/2021 às09h:00min.Aonde será apreciada a seguinte 
ordem do dia: Dar o conhecimento a todos os presentes, que a jornada de trabalho 12X36 este ano 
foi retirada da convenção coletiva de trabalho passando a ser feita através de acordo coletivo, que 
será renovado com o sindicato laboral e a participação do sindicato patronal onde foi acordado em 
ata no dia 21 de janeiro de 2019 no Sindesp-pb.

João Pessoa/PB, 19 de janeiro de 2021.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes da 
empresaPALLADIUM VIGILANCIA E SEG PATRIMONIAL LTDA EPP, CNPJ: 15.184.327/0001-38,que 
se realizará na sede do SINDVIGPB, situado à Rua B. Rohan, nº 460, Centro, João Pessoa - PB,no 
dia 21/01/2021 às11h:00min.Aonde será apreciada a seguinte ordem do dia: Dar o conhecimento 
a todos os presentes, que a jornada de trabalho 12X36 este ano foi retirada da convenção coletiva 
de trabalho passando a ser feita através de acordo coletivo, que será renovado com o sindicato 
laboral e a participação do sindicato patronal onde foi acordado em ata no dia 21 de janeiro de 
2019 no Sindesp-pb.

João Pessoa/PB, 19 de janeiro de 2021.

EDITAL DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO 

ESTADO DA PARAÍBA – SEESVEP/SINDVIG – PB. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. O presidente da Entidade Supra, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Estatuto e Legislação Sindical vigente, vem através deste edital convocar todos os vigilantes 
da empresaSHANALLY SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA, CNPJ: 09.222.175/0001-18,que se 
realizará na sede do SINDVIGPB, situado à Rua B. Rohan, nº 460, Centro, João Pessoa - PB,no 
dia 21/01/2021 às 10h:00min. Aonde será apreciada a seguinte ordem do dia: Dar o conhecimento 
a todos os presentes, que a jornada de trabalho 12X36 este ano foi retirada da convenção coletiva 
de trabalho passando a ser feita através de acordo coletivo, que será renovado com o sindicato 
laboral e a participação do sindicato patronal onde foi acordado em ata no dia 21 de janeiro de 
2019 no Sindesp-pb.

João Pessoa/PB, 19 de janeiro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO C/PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
A DRA. GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO, Juíza de Direito em exercício nesta 

Segunda Vara Cível da Capital, no uso de suas atribuições, e de acordo com a lei.
FAZ SABER, que tramita perante o Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Capital, os autos da 

ação de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
DE URGÊNCIA, (Processo n. 0845862-17.2019.8.15.2001) ajuizada por MALVINA KARYNNE TA-
VARES DE ALMEIDA COSTA, brasileira, casada, inscrita no CPF nº 832.415.664-04 e portadora de 
RG nº 47.29944 SSP/PE, residente e domiciliada à Av. Minas Gerais, nº 951, Apt. 803, Residencial 
Belo Horizonte, Bairro dos Estados, João Pessoa – PB, CEP 58.030-092, contra TF COMERCIO 
DE PAPEL DE PAREDE EIRELI (TOQUE FINAL), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 25.197.639/0001-
30, atualmente com sede em local incerto e não sabido. Tem o presente, a finalidade de CITAR a 
firma ré acima indicada, através de seu representante legal, para, querendo, oferecer contestação 
ao presente processo eletrônico, no prazo de 15 dias, contados da juntada da publicação em jornal 
de circulação local, ciente de que deixando escoar o prazo sem resposta, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Para que não se alegue ignorância, é expedido 
o presente edital, indo publicado na forma da lei. Cumpra-se. Jpa, 17/12/2020. Eu, José Alberto de 
A Melo – Chefe de Cartório. Juíza GIANNE DE CARVALHO TEOTONIO MARINHO.

CARTÓRIO CARLOS ULYSSES – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO 1° OFÍCIO DA ZONA 
SUL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB, delegação de serviço público, estabelecidona Av. 
Epitácio Pessoa, 105 – Centro – João Pessoa/PB, inscrita no CGC/MF sob n° 09.362.211/0001-49, 
representado neste ato por seu respectivo Tabelião e Oficial, Dr. WALTER ULYSSES DE CARVALHO, 
brasileiro, casado, tabelião, portador do CPF n° 347.824.437-49, FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem, dele conhecimento tiverem ou a quem interessar possa que neste Cartório foi 
requerido por MARIA JOSÉ DUARTE CABRAL SANTIAGO, brasileira, viúva, empresária, portadora 
da cédula de identidade n° 939.441-2ª Via-SSP/PB, inscrita no CPF n° 549.640.594-72, residente 
e domiciliada na Rua Major Ciraulo, n° 433, apto 501, bairro Manaíra, nesta capital, neste ato, 
representando a Empresa ORTO-BRACE INDÚSTRIA DE MATERIAIS ORTOPÉDICOS LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ sob n° 08.257.709/0001-89, a retificação de área do imóvel “Prédio sob n° 350, 
situado na Av. Francisca Moura, Centro, nesta capital”, objeto da matrícula n° 137.096, do Cartório 
de Registro de Imóveis da Zona Sul da Comarca de João Pessoa/PB, consoante limites e metragens 
certificados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, consignando que as reais dimensões 
do imóvel são as seguintes: “Imóvel n° 00350 da Av. Francisca Moura, bairro Centro, nesta capital, 
cujo terreno mede 15,05 metros de largura de frente e 14,80 metros de largura de fundos, por 30,10 
metros de comprimento do lado direito e 30,60 metros de comprimento do lado esquerdo, passou a 
apresentar os seguintes limites e confrontações: Frente para Av. Francisca Moura, lado direito com 
o imóvel n 360, lado esquerdo com os imóveis n° 336 e n°165, fundos com o imóvel n° 180, que 
faz frente para Av. Major José de Barros. Cadastrado na PMJP com localização cartográfica sob 
n° 22.042.0248.0000.0000”. Por este CITO A CONFRONTANTE, DORIVAN CAVALCANTI DE SÁ, 
brasileira, inscrita no CPF n° 008.433.344-87, INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS, DESCO-
NHECIDOS E NÃO ENCONTRADOS, SEUS CÔNJUGES, SE CASADOS FOREM OU AQUELES 
QUE PORVENTURA TENHAM CONHECIMENTO E INTERESSE, POSSAM ALEGAR QUALQUER 
DIREITO SOBRE O IMÓVEL ACIMA MENCIONADO, para impugnarem, querendo, no prazo legal 
de 15 (quinze dias), nos termos do art. 213, parágrafo 2°, da Lei 6015/73, que não o fazendo 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente. O Oficial de Registro.

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.040.718/0001-90, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraGalpão Comercial, situado na Rua Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança– Cabedelo/PB.

GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.040.718/0001-90, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
paraComércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de 
laboratórios, situado na Rua Genival de Oliveira, 144, Parque Esperança– Cabedelo/PB..

PAULA PRISCYLLA FELIPE ALVES, CNPJ 25.354.286/0001-34, torna público que requereu a SE-
MAPA- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura, a licença de operação para atividade de Oficina 
de Pintura e funilaria Localizado na Av; Presidente Whashingtonluis, 47 Galpao A Cep:58.102-562, 
Jardim América, Cabedelo Paraiba.

GESSNER CAETANO FILHO, CPF 081.004.074-36, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMA-
PA, A LICENÇA DE INSTALAÇÃO ( LI) PARA A REGULARIZAÇÃO E REFORMA DE UM IMÓVEL 
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, EDIFICADO NA RUA PROFESSOR CLODOALDO TRIGUEIRO 
Nº 127, QUADRA 10, LOTE 05,  LOTEAMENTO JARDIM JERICÓ EM CABEDELO PB.

REFRESCOS GUARARAPES LTDA – CNPJ/CPF Nº 08.715.757/0007-69, torna público que reque-
reu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação 
N° 1801/2021, para a atividade de Comércio Atacadista de Bebidas – Depósito, com atividades 
auxiliares de Posto de abastecimento de combustível veicular, oficina de manutenção de equipa-
mentos e reoperação de gases de refrigerantes nos serviços de manutenção dos equipamentos de 
mercado, situado a Av. Parque, s/n – Distrito Industrial, Município: João Pessoa – UF:PB. Processo: 
2021-000527/TEC/LO-1801.
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