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Estado terá o Museu da Paraíba no Palácio da Redenção (foto) e o Museu da Cidade na Praça da Independência, e governo quer unificar ações no setor. Página 7

Equipe discute a criação de dois museus na PB 
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Tecnologia e educação 
são temas de reunião 
entre Estado e Unicef
João Azevêdo discute parcerias com representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância  
e apresenta as ações desenvolvidas pelo governo em áreas como economia e social. Página 4
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O planejamento financeiro não pode ser tratado como um mero 
acessório, mas como condição indispensável se o empreendedor 

pretende ter um negócio próspero e seguro.  Página 17

Fabrício Feitosa

Obcecado em cumprir sua missão, Oswaldo Cruz 
convenceu o presidente a obrigar o Congresso a aprovar 

a Lei da Vacina em 1904.   Página 11

Amanda K.

Colunas

Brasil
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Vacina Cerca de dois milhões de doses desenvolvidas pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca deverão chegar nesta sexta-feira, vindas da Índia. Página 15
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Esportes

Audiovisual Produções paraibanas marcam presença 
na Mostra de Tiradentes, que acontece pela internet. Página 9

Em Jaguaribe Casa da Cidadania retoma atendimento 
com emissão de RG e balcão de emprego. Página 8

INSS: benefícios serão pagos 
com reajuste na segunda-feira

Segundo OMS, poluição mata 
mais de 7 milhões por ano

Os quase 51 mil paraibanos que ganham salário 
mínimo terão reajuste de 5,26% para ter seus benefícios 
equipararados com o piso nacional. Página 17

De acordo com estudo divulgado pela Organização 
Mundial de Saúde esta semana, controlar a emissão de 
gases tóxicos previne 50 mil mortes. Página 24

Cultura

Paraíba

Procons se unem contra venda 
casada nas escolas privadas
Nota técnica assinada, em conjunto, por órgãos da 
Região Metropolitana de João Pessoa, proíbe matrícula 
condicionada à venda do material didático. Página 4

Economia

Árbitros já se preparam para 
temporada 2021 do Paraibano
Assim como os clubes, equipe de arbitragem que irá atuar 
nas disputas estaduais também passa por pré-temporada, 
que vai começar dia 23 de fevereiro. Página 21

Últimas

Memorial

‘Parceiros da Habitação’: 
obra tem início na capital
Primeira iniciativa do programa irá erguer 92 casas no 
bairro Cidada Verde, em uma parceria entre o Governo 
do Estado e o Movimento SOS Rio Cuiá. Página 3
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O maior responsável pela crise sanitária na qual o Brasil está 
mergulhado desde o ano passado talvez não seja propriamente o 
coronavírus, mas o presidente da República, o senhor Jair Mes-
sias Bolsonaro. A legião nacional dos que negam a pandemia de 
covid-19 foi e continua sendo estimulada por Bolsonaro, e seu go-
verno só se dispõe a remover obstáculos para abrandar a situação 
de emergência quando é atropelado pela realidade.

O presidente presta um enorme desserviço ao país todas 
as vezes que participa de aglomerações de pessoas sem usar 
máscaras, por exemplo, e sua coleção de frases, ironizando os 
males provocados pela covid-19, se transformou em um acer-
vo de afrontas à memória das mais de duzentas mil vítimas 
da doença, e de humilhações para os familiares e amigos dos 
mortos. Tudo isso, é óbvio, se reflete na inércia do governo 
frente à pandemia.

Ora, tivesse o presidente e seu governo, desde a primeira hora 
da pandemia, se colocado firmemente à disposição, no sentido de 
prestar toda ajuda possível à nação, desastres que marcaram sua 
história pessoal e a do povo brasileiro, como a falta de oxigênio 
em Manaus, certamente não teriam acontecido. A “gripezinha” do 
presidente matou e continua matando, e mataria ainda mais, não 
fosse a reação de governadores e prefeitos.

A falta momentânea de uma quantidade maior de vacinas, 
no Brasil, também entra na conta do presidente. Enquanto 
cientistas brasileiros e chineses lutavam contra o tempo, es-
tudando o inimigo inédito e invisível, para desenvolver o antí-
doto que o neutralizaria, o que fazia Bolsonaro? Escarnecia do 
imunizante e continuava insistindo que a salvação da lavoura, 
ou melhor, do rebanho estava na cloroquina, desqualificada 
inclusive pela OMS.

A hora é de união, todos sabem disso, e só os hipócritas 
agem pensando no próprio umbigo, que pode ser consumido 
pela terra mais rápido do que eles imaginam. O povo brasileiro 
e as instituições que o representam devem lutar coeso contra 
o inimigo público número um do momento, que é o coronaví-
rus. O compromisso com a vida falando mais alto, os obstá-
culos serão removidos e a imunização chegará mais depressa 
para todos.

Hora de união Enfim, a vacina e a vacinação
Assim que surgiu o coronavírus, em ter-

ras distantes, por aqui, alguns começaram a 
fakenewsiar que o mal seria dessas próprias 
terras, inventando, como bruxos ou bruxas, 
estórias e paneladas com cobras, escorpiões 
e morcegos. Esses ideologizaram a doença, 
movidos por um insano fanatismo, própria de 
facção religiosa. Outros, começaram a temer 
que o vírus fosse trazido para cá pelos ventos. 
Atravessou céus e mares, mas não foi trazido 
por qualquer ventania, foi através de gente, 
como nós, fazendo uma rede de contágio, com 
a doença, rompendo fronteiras, atravessando 
mares, descendo no nosso país festivamente, 
dançando carnaval e espalhando-se pela cida-
de e pelos estados. Desde o início, verificou-se 
que tal mal era mortal. Contudo, o idiotismo, 
diante de uma coisa tão pa-
tente, como se fosse “autori-
dade” sem autoridade, falou 
do assunto, banalizando-o, 
com o desdém de que se tra-
tava de uma “gripezinha”.  
Parecia estar consorciado 
com o vírus, que facilmente 
se alastrou pelas nossas re-
giões, estimulado ao uso de 
placebos e paliativos. 

Veio a onda de remédios 
improvisados, receitas às compras de pro-
dutos fabricados, às pressas, apropriados ao 
lucro e aos bons negócios. Mas, o bom senso, 
observando a quantidade de mortos, a falta de 
caixões para os corridos enterros, a escassez 
de leitos, de respiradores e de oxigênio, de-
fendeu o isolamento social para evitar a pan-
demia em escala. E o remédio? Todos se man-
tiveram na esperança de que surgisse uma 
medicina para frear a pandemia. E haja, inter-
nacionalmente, o vexame em buscar a solução 
que seria, em voz unânime, a vacina, o profé-
tico do passado, com a qual e tal se combate-
ram outras pestes, que mataram pedaços da 
humanidade. Logo se revelaram experiências 
promissoras que, anunciadas, foram objeto de 
críticas, retaliações e rejeições de ordem polí-

tico-ideológica, entre os políticos, descorteses, 
entre as nações, antidiplomáticas, o que ocor-
re lamentavelmente no nosso Brasil, até entre 
as famílias. Mas, só a vacina seria o remédio 
definitivamente preventivo. 

Enfim, a vacina já chegou, mesmo que, 
por extrema necessidade, com tardança, hou-
ve autoridades insensatas que, através da 
mídia, da burocracia e dos entraves de con-
trole, vem atrapalhando que ela nos beneficie 
na quantidade desejada. Isso é um mundo de 
ingratidão àqueles que, cientificamente e de 
modo desinteressado, dedicaram-se, reclusos 
nos laboratórios, à pesquisa para a produção 
desse soro milagroso. Os idiotas continuam a 
blefar e a rejeitar vacina a ou vacinab, queren-
do interferir naquilo que nos virá, conforme 

sua proveniência. Quando, 
internacionalmente, consi-
dera-se que todos os países 
são seriamente capazes de 
produzir a vacina contra a 
covid-19, tão bem compro-
vada pelos mais criteriosos 
testes. 

Enfim, a vacina che-
gou, aqui, perto das nossas 
casas, só rendemos agra-
decimentos pelas iniciati-

vas e diligentes ações do Governo da Paraíba, 
em nos colocar no ranking desses cuidados. 
Mas, contra a demanda e os meios favoráveis 
à aquisição por parte do Estado, interpõe-se 
a diminuta oferta, também atrapalhada por 
tantos incompreensíveis desalentos políticos. 
Mesmo assim, ninguém quer mais vacinar do 
que o Governador João Azevêdo, e mais do que 
ele multidões de paraibanos e de paraibanas 
desejam ser vacinadas. Diante de tal querer, 
dever-se-á criteriosamente organizar a ordem 
de vacinação. Enquanto aguardo a minha vez, 
cumpro o isolamento, uso a máscara de pro-
teção facial e lavo, constantemente, as mãos, 
especialmente com álcool 70. Detestáveis são 
aqueles que, omissos ou contrários à vacina, 
lavam as mãos como Pôncio Pilatos. 

Apenas uma manchete!
O rosto estampado nas páginas de 

jornal camufla o humano e revela so-
mente a violência que se naturaliza na 
identidade: ex-presidiária. Uma desig-
nação que encerra estigmas, precon-
ceitos. Reinventa formas e maneiras de 
trato, ou destrato com os afetos, desejos, 
necessidades, sonhos.

E lá estava o rosto estampado dan-
do forma e substância a manchete: “Mu-
lher é morta com vários tiros em plena 
via pública”. Quem era, apenas um nome: 
Joelma.

Conheci Joelma no Presídio Femini-
no de Cajazeiras onde, desde 2013, de-
senvolvo um projeto de extensão que a 
pandemia interrompeu em 2020. Por 
meio das atividades 
extensionistas o proje-
to busca criar espaços 
para a constituição de 
uma compreensão so-
bre os direitos huma-
nos das mulheres pre-
sidiárias na interface 
entre direitos huma-
nos, cidadania e rela-
ções de gênero, consi-
derando o contexto 
prisional feminino.

E porque Joelma ganha destaque 
nestes escritos meus. Tenho profunda 
dificuldade em memorizar nomes, mas 
gozo da facilidade de apreender as pes-
soas em suas ações e gestos. Assim, em 
vários momentos de atividades realiza-
das no presídio Joelma estava presente. 
Mas não apenas presente, participante. 
Envolvendo-se nas discussões, partici-
pando das questões propostas. Instigan-
do outras presas ao envolvimento com 
o debate. Muitas vezes, em atividades 
lúdicas, políticas, artísticas ela era uma 
das principais protagonistas.

Outro registro de Joelma emerge na 

dimensão da tragédia que caracteriza 
a vida prisional neste país, sobretudo, 
nos presídios femininos onde a relação 
de gênero se escancara e expõe a com-
preensão de que o crime é masculino. 
Para as mulheres, o delito é um deméri-
to a sua natural condição de docilidade, 
fragilidade, amabilidade. 

Trazendo como mote a questão da 
saúde e de como os serviços de saúde 
imprimem esta configuração de distin-
ção, a atividade anota o relato de Joelma, 
que, após reiterados apelos, sem escuta, 
pelo atendimento odontológico para re-
dimir a angustiante dor de dente que 
a afligia a dias, ela, tendo como ferra-
menta apenas um rudimentar alicate de 

unha, extrai o dente 
a seco. Somente uma 
hemorragia intensa 
consegue a atenção 
para um atendimento 
médico.

E assim, entre 
relatos e dramas Joel-
ma, como tantas pre-
sidiárias do Presídio 
Feminino de Cajazei-
ras e de tantos outros 
Brasil a fora, segue a 

maldição socialmente inventada de con-
denação a invisibilidade, ao ostracismo 
social, político, cultural, humano. Nada 
são! Apenas criminosas que macularam 
as sacrossantas relações sociais e trans-
grediram a natural determinação do fe-
minino gentil, sereno, submisso. 

E Joelma é apenas uma manchete de 
jornal, sem autonomia, identidade, risos, 
cores, sonhos. 

E importa a vida de quem saiu do 
calabouço apenas como mais um núme-
ro estatístico arremessado no mundo 
sem letras, sem saberes, sem sonhos, 
alinhavando apenas abortos de viver?

 Enquanto aguardo a minha 
vez, cumpro o isolamento, 

uso a máscara de proteção facial 
e lavo, constantemente, 
as mãos, especialmente 

com álcool 70.   

 E assim, entre relatos e 
dramas Joelma... segue a maldição 

socialmente inventada de 
condenação a invisibilidade, ao 

ostracismo social, político, cultural, 
humano.   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora
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Cehap iniciou a construção de 92 casas no bairro Cidade Verde, na capital, com investimento de R$ 2,4 milhões 
O Governo do Estado, 

por meio da Companhia 
Estadual de Habitação Po-
pular (Cehap), iniciou a 
primeira obra realizada 
por meio do Programa Par-
ceiros da Habitação, que 
tem o objetivo de promo-
ver a construção de uni-
dades habitacionais para a 
população de baixa renda, 
por meio de parcerias com 
municípios, movimentos 
de moradia, entidades pú-
blicas ou privadas e mu-
tuários. Serão construídas 
92 casas no bairro Cidade 
Verde, em João Pessoa, com 
investimentos superiores a 
R$ 2,4 milhões.

 O ente parceiro desse 
projeto inicial é o Movi-
mento SOS Rio Cuiá, que 
vai participar do Progra-
ma com a disponibiliza-
ção de materiais e mão de 
obra. Já o Estado participa 
com a oferta da área, o au-

xílio econômico e a dispo-
nibilização de assistência 
técnica e fiscalização do 
trabalho.

O Termo de Colabora-
ção tem prazo para execu-
ção de 12 meses e o valor 
total, incluindo o custo das 
contrapartidas do Estado, 
de R$ 2.423.384,69. As ca-
sas seguirão o padrão com 
aproximadamente 42m², 
compostas por sala, dois 
quartos, cozinha, área de 
serviço e banheiro. O pro-
jeto é destinado a atender, 
prioritariamente, as famí-
lias com renda de até cinco 
salários mínimos. 

O Programa Parceiros 
da Habitação tem por fi-
nalidade fomentar a cons-
trução de unidades habi-
tacionais para a população 
de baixa renda, instituindo 
parcerias do Governo do 
Estado da Paraíba, através 
da Cehap, com municípios, 

movimentos de moradia, 
entidades públicas ou pri-
vadas, com ou sem fins 
lucrativos. O programa 
prevê a construção de mil 
unidades habitacionais, to-
talizando R$ 15 milhões de 
investimentos do Governo 
do Estado.

O edital e seus anexos, 
com a documentação téc-
nica, jurídica e social para 
participar do Parceiros da 
Habitação estão disponí-
veis no site www.cehap.
pb.gov.br

Governo inicia primeira obra 
do Parceiros da Habitação

Precaução ao extremo. 
Ney Suassuna irá tomar 
uma dose cavalar, pode-
mos assim dizer, de va-
cinas contra a covid-19. 
“Vou tomar as duas (Co-
ronavac e AstraZeneca), 
porque uma tem 51% (per-
centual de imunização) e 
a outra 75%. Vou tomar 
um coquetel”, afirmou o 
senador. 

Coquetel de vaCina 
Com o retorno de Veneziano 
Vital do Rêgo (MDB) ao Se-
nado, Rodrigo Pacheco (De-
mocratas) perdeu um voto 
em sua disputa pela presi-
dência da casa. É que Ney 
Suassuna estaria propenso 
a votar no candidato do De-
mocratas, enquanto que Ve-
neziano, por motivos óbvios, 
já declarou voto a Simone 
Tebet (MDB). 

O suplente Ney Suassuna (Republi-
canos), que concluiu seu mandato 
provisório no Senado Federal – es-
tava em lugar de Veneziano Vital 
do Rêgo (MDB) –, acredita que o 
deputado Arthur Lira (PP) vencerá 
a disputa pela presidência da Câ-
mara dos Deputados. “Dificilmente 
perderá, dificilmente haverá derro-
ta do alagoano”. 

“difiCilmente perderá” 

insumo para vaCinas: deClaração do filho do 
presidente “perturbou” relação Com a China 

menos um voto

Não fosse a atitude agressiva do deputado Eduardo Bolsonaro (foto), que em março do ano passado 
acusou o governo chinês de ser o responsável pela pandemia do coronavírus e, em novembro, re-

ferindo-se à tecnologia 5G, imputou aos chineses a prática de espionagem, o Brasil não estaria 
com dificuldades para tratar, neste momento, da importação de insumos para a fabricação de 
vacinas. À época, a embaixada da China reagiu, alertando que a declaração tenderia a cau-
sar problemas nas relações entre as nações. Em nota, os chineses exigiram que cessassem “as 
desinformações e calúnias sobre a China. Caso contrário, vão arcar com as consequências 
negativas e carregar a responsabilidade histórica de perturbar a normalidade da parceria 
China-Brasil”. E perturbou de fato. Tanto que agora o país tem dificuldades para importar o 
IFA, usado na produção de vacinas. E para não fugir à regra, são os governadores que estão 
tomando a iniciativa de provocar o restabelecimento das relações com a China para garantir 
que não faltem insumos para a produção de vacinas. Em carta enviada a Jair Bolsonaro, 15 

governadores, entre os quais o da Paraíba, João Azevêdo, pediram que “seja avaliada a 
possibilidade de estabelecimento de diálogo diplomático com os governos dos 

países provedores dos referidos insumos, para assegurar a continuidade do 
processo de imunização no país”. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Pelo sim pelo não, o Consórcio Nordeste 
dialoga com o Instituto russo Gamaleya 
para a compra da Sputnik V. De acor-
do com o secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Medeiros, essa iniciativa é uma 
precaução para a “eventualidade do Go-
verno Federal falhar no fornecimento de 
vacinas aos estados”. Toda precaução é 
bem vinda. 

sputnik v: governadores do  
ne dialogam Com os russos 

“não Conheço essa tese” 

desvio de vaCinas? 

Numa emissora de rádio, a senadora Nil-
da Gondim (MDB) foi indagada sobre uma 
possível composição para 2022. Funcionária 
assim: Veneziano seria candidato a vice-go-
vernador, na chapa João Azevêdo (Cidada-
nia). E, assim, o senador emedebista seria 
candidato a governador, em 2026. “Não 
conheço essa tese”, disse ela.

O deputado Júnior Araújo (Avante) foi às redes so-
ciais para denunciar que o prefeito de São Francisco, 
Gerôncio Júnior (Podemos), desviou vacinas. “A nova 
administração já deu o tom de como será os próxi-
mos quatro anos. Desviaram três ampolas da vacina. 
O mais grave! Foi para beneficiar pessoas da ‘casa 
do prefeito’”. A cidade recebeu 25 ampolas. 
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Programa Parceiros 
da Habitação tem por 
objetivo formentar a 

construção de moradias 
para a população de 

baixa renda.

Lígia acompanha instalação 
de comissão contra o racismo

A vice-governadora Lígia 
Feliciano acompanhou ontem a 
instalação  de uma  comissão de 
juristas negros pela Câmara dos 
Deputados para revisar e pro-
por leis de combate ao racismo 
no Brasil. O evento ocorreu por 
videoconferência. O colegiado é 
presidido pelo ministro Benedi-
to Gonçalves, do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). O vice-presi-
dente é o desembargador João 
Benedito da Silva, do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB). 

O colegiado foi criado a 
partir da Comissão Externa, pre-
sidida pelo deputado federal Da-
mião Feliciano, que acompanha 
a investigação da morte de João 
Alberto, no Carrefour/RS.  “A Co-
missão de Juristas é destinada a 
avaliar e propor estratégias nor-

mativas que visam o aperfeiçoa-
mento da legislação no combate 
ao racismo estrutural e ao racis-
mo institucional do nosso país. 
É um momento histórico e im-
portante. A partir de hoje, essa 
comissão vai debater  e propor 
leis que possam ajudar a com-
bater o racismo no nosso país . A 
luta contra o racismo é uma luta 
de todos nós”, destacou a vice-
governadora, que parabenizou 
o desembargador João Benedito 
e o deputado Damião Feliciano 
pelo trabalho.  

Lígia Feliciano também 
destacou as ações do Governo 
da Paraíba contra o racismo. Ci-
tou que, em novembro de 2020, 
o governador João Azevêdo 
inaugurou, no Dia da Consciên-
cia Negra,  o Centro Estadual de 

Referência da Igualdade Racial 
– João Balula. A sede funciona 
na Rua Rodrigues de Aquino, 
no Centro de João Pessoa. É a 2ª 
do Nordeste e a 4ª do país com 
atendimento para casos de ra-
cismo e intolerância religiosa. 

O serviço tem o propósito 
de contribuir com a redução das 
desigualdades raciais e incenti-
var a equidade racial para a po-
pulação negra, povos e comuni-
dades tradicionais: quilombolas, 
indígenas, ciganas e de religião 
de matriz africana (candomblé, 
umbanda e jurema sagrada).  O 
nome do Centro é uma home-
nagem ao militante histórico do 
Movimento Negro da Paraíba, 
João Silva de Carvalho Filho, co-
nhecido como João Balula (in 
memoriam).

Vistoria

Bica poderá ganhar área 
para caminhada e esporte

O prefeito Cícero Lu-
cena esteve, na manhã 
ontem, no Parque da Bica. 
A visita teve objetivo de 
identificar gargalos que 
precisam ser resolvidos. 
Na ocasião, o prefeito 
destacou o potencial do 
espaço para a prática de 
esportes e explicou que 
vai iniciar estudos para a 
implantação de áreas de 
caminhada.

“Entendemos que 
podemos fazer muito 
mais aqui na Bica e, in-
clusive vamos realizar o 
estudo para que aqui te-
nhamos áreas para cami-
nhadas e que isso possa 
proporcionar à popula-
ção mais esta opção de 

prática esportiva”, expli-
cou Cícero. Ele ainda des-
tacou uma série de me-
didas que precisam ser 
tomadas para garantir 
uma melhor experiência 
ao visitante.

“Fizemos o encami-
nhamento ao governador 
João Azevêdo para que 
a área onde hoje funcio-
na o BPTran possa ser 
devolvida e que assim 
possamos ampliar este 
espaço. Também é fun-
damental identificar as 
ligações clandestinas que 
estão poluindo o rio”, lis-
tou o gestor.

Cícero ainda falou 
sobre a reativação de 
serviços que já foram 

oferecidos no Parque. 
“Esta é uma área belís-
sima, que pode dar con-
tribuições educacional e 
pedagógica importantes. 
Aqui perdemos o Centro 
de Formação do Meio 
Ambiente, uma creche 
que aqui existia e foi fe-
chada. Estamos dando 
os primeiros passos e 
pensando em soluções”, 
afirmou.

Estiveram presentes 
o secretário municipal do 
Meio Ambiente, Welison 
Silveira, do Planejamen-
to, José William Monte-
negro, da Comunicação, 
Marcos Vinicius, e o Su-
perintendente da Emlur, 
Ricardo Veloso.

Prefeito Cícero Lucena realizou uma inspeção ontem pela manhã junto com auxiliares o Parque da Bica 

Foto: Secom-JP
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João Azevêdo se reúne com 
representantes do Unicef
Em videoconferência, o governador discutiu parcerias e apresentou ações realizadas pelo estado durante a pandemia
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O governador João Aze-
vêdo se reuniu, ontem (21), 
por meio de videoconferên-
cia, com representantes do 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef ), 
ocasião em que discutiu 
parcerias nas áreas da edu-
cação, tecnologia e oportu-
nidades de trabalho para 
jovens e adolescentes e 
apresentou as ações desen-
volvidas pelo Governo da 
Paraíba no enfrentamento 
da covid-19 nos segmentos 
educacional, social e eco-
nômico. 

Na oportunidade, o 
chefe do Executivo estadual 
destacou a eficácia do Plano 
de Contingência implanta-
do no estado que assegurou 
a abertura de mais de 1.300 
leitos de enfermaria e de 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) para atender as 
pessoas que precisaram de 
atendimento hospitalar na 
fase mais crítica da pande-
mia e dos mais de 180 leitos 
abertos apenas em dezem-
bro do ano passado, quando 
a Paraíba enfrentou um ‘re-
pique’ de casos da doença.

 O gestor também elen-
cou as ações na Educação 
que garantiram o acesso 
dos estudantes da Rede Es-
tadual de Ensino às aulas 
online por meio do Google 
Classroom e da plataforma 
Paraíba Educa, com a trans-
missão de aulas na TV As-
sembleia, na Rádio Tabajara 
e nas mídias sociais, além 
da preparação dos alunos 
para as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), por meio do ‘Se 
Liga no Enem online’.

Ele explicou que a ges-
tão estadual deverá apre-
sentar nos próximos dias os 
protocolos para a retomada 
das aulas, com a adoção do 
sistema híbrido e monito-
ramento constante dos es-
tudantes. “Nós fizemos um 
levantamento em todas as 
escolas estaduais para que 
seja implantado um conjun-
to de medidas que vamos 
apresentar em breve para 
protegermos os alunos, pro-
fessores e demais profissio-
nais da Educação”, pontuou. 

João Azevêdo também 
evidenciou as políticas so-

ciais realizadas pelo esta-
do para prestar assistência 
às famílias em situação de 
vulnerabilidade social, a 
exemplo da distribuição de 
cestas básicas, da aquisição 
de alimentos da agricultura 
familiar e da quitação das 
contas de água para as pes-
soas cadastradas no Tarifa 
Social, além da inauguração 
de espaços como o Centro 
de Atendimento ao Autista, 
Núcleo de Apoio e Diagnós-
tico à Pessoa com Deficiên-
cia e o Centro da Igualdade 
Racial João Balula. 

O governador ainda 

ressaltou a eficiência da 
gestão fiscal do estado, a 
capacidade de geração de 
emprego e renda, mesmo 
diante da crise econômica 
provocada pela pandemia 
do coronavírus e a assinatu-
ra de empréstimos interna-
cionais que irão assegurar 
investimentos superiores a 
US$ 260 milhões em infra-
estrutura e saúde.

 Por fim, ele comemorou 
o início da campanha de va-
cinação contra a Covid-19 na 
Paraíba e se colocou à dispo-
sição do Unicef para a cons-
trução de parcerias. “A vaci-

nação traz uma esperança 
muito grande e esperamos 
que ela avance nos próximos 
dias, permitindo a retoma-
da da economia com mais 
de 70% das pessoas imu-
nizadas. Já desenvolvemos 
diversas cooperações com 
os municípios, com a cons-
trução e reforma de escolas 
e ginásios e distribuição de 
ônibus e veículos e estamos 
abertos para parcerias com 
o Unicef”, comentou.

 A representante do 
Unicef no Brasil, Florence 
Bauer, elogiou as iniciati-
vas do governo estadual 
relacionadas às crianças e 
adolescentes. “Nós para-
benizamos o governo pe-
los esforços e resultados 
das políticas voltadas para 
esse público. A pandemia 
afetou direta e indireta-
mente na vida das crianças 
e adolescentes e a nossa 
grande prioridade é a volta 
às aulas, com a reabertura 
segura”, disse. 

A especialista em Edu-
cação do Unicef, Verônica 
Bezerra, enalteceu a sensi-
bilidade da gestão estadual 

para fortalecer as políticas 
educacionais com o auxílio 
da tecnologia e destacou 
que 51 municípios parai-
banos estão entre as 169 
cidades do Nordeste que 
receberam reconhecimento 
do Fundo pela execução de 
ações dirigidas para a busca 
ativa escolar.

 Dentre as parcerias 
que deverão ser firmadas 
entre o Governo do Estado 
e o Unicef estão a amplia-
ção do programa ‘Primeira 
Chance’, que abre espaço 
para adolescentes e jovens 
no mercado de trabalho, e 
o aprimoramento da busca 
ativa escolar.

 Também participaram 
da reunião os secretários 
Gilmar Martins (Planeja-
mento, Orçamento e Ges-
tão); Tibério Limeira (De-
senvolvimento Humano); 
Ronaldo Guerra (chefe de 
Governo); e Nonato Bandei-
ra (Comunicação Institucio-
nal); além de Dennis Lar-
sen (chefe do Unicef para 
Território do Semiárido e 
coordenador do Escritório 
de Recife).

A vacinação traz uma esperança muito 
grande e esperamos que ela avance nos 

próximos dias, permitindo a retomada da 
economia com mais de 70% das pessoas 
imunizadas. Já desenvolvemos diversas 
cooperações com os municípios, com a 

construção e reforma de escolas e ginásios e 
distribuição de ônibus e veículos e estamos 
abertos para parcerias com o Unicef 

Nota Técnica dos Procons

Escola não pode vincular matrícula a material didático
Proibição de matrícu-

la condicionada à venda do 
material didático vinculado 
à instituição de ensino e po-
dendo ser entregue de forma 
fracionada ao longo do ano 
letivo, entre outras orienta-
ções, é o teor da Nota Técni-
ca conjunta assinada, ontem 
(21), por todos os procons da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa e dirigida às escolas 
da rede privada. Assinam o 
documento os Procons da 
Paraíba, João Pessoa, Bayeux, 
Cabedelo e de Santa Rita. 

De acordo com Rougger 
Guerra, secretário do Procon-
JP e relator do documento, 
este pode ser considerado um 

momento especial porque se 
trata de uma inovadora união 
de forças dos órgãos que com-
põem o sistema de proteção 
e defesa do consumidor no 
estado. “É uma reunião de es-
forços de todos os Procons 
envolvidos em uma exemplar 
ação conjunta e o Procon-JP 
teve a honra de redigir esta 
primeira nota técnica que en-
volve todos órgãos da Região 
Metropolitana”.  

O documento preenche 
uma lacuna nesse segmento 
porque dispõe de questões 
que dizem respeito às preo-
cupações rotineiras dos pais 
de alunos da rede privada de 
ensino, tratando de temas 

como a desvinculação entre 
a matrícula e a compra do 
material didático/pedagó-
gico (aquele que é ofereci-
do pela própria instituição 
como cadernos e aposti-
lhas) e a possibilidade de 
fragmentação na aquisição 
desse material na medida 
da necessidade do aluno. A 
proibição se estende tam-
bém às atividades que não 
estão incluídas na anuidade 
escolar e, portanto, são op-
cionais (extracurriculares). 

Plataforma digital
A nota técnica também 

pontua que a escola deve 
possibilitar a compra frag-

mentada do material didá-
tico em conformidade com 
o plano pedagógico orien-
tador das práticas educa-
cionais durante o ano letivo. 
Outro ponto abordado no 
documento trata do valor 
da anuidade escolar, que não 
deve contemplar o preço das 
apostilhas físicas ao aces-
so à plataforma digital, cujo 
pagamento deve ocorrer de 
forma individual e parale-
la por serem juridicamente 
distintos. 

Descontos
O documento assina-

dos pelos Procons da Região 
Metropolitana recomenda, 

ainda, que a escola deverá 
ofertar descontos ou outras 
facilidades no pagamento do 
material didático para quem 
o adquirir em compra única. 
Está previsto também que, 
em caso de desistência da 
matrícula antes do início das 
aulas, o aluno ou responsá-
vel terá direito à devolução 
integral do valor pago pelo 
material didático-pedagógi-
co. Nesse caso, se ressalvam 
as despesas administrativas, 
que devem ser justificadas 
pela escola. 

Sustentabilidade
Outra questão previs-

ta no documento é sobre a 

promoção da sustentabili-
dade ambiental e a educa-
ção financeira referente às 
famílias, prevendo que as 
escolas devam possibilitar 
a obtenção e precificação 
individualizada do mate-
rial didático impresso e o 
acesso à plataforma edu-
cacional digital, permitindo 
que os pais reaproveitem o 
material físico de um ano 
para outro, a não ser que 
haja a impossibilidade em 
razão das atualizações e/ou 
modificações. Nesse caso, a 
escola deve justificar essa 
impossibilidade de reapro-
veitamento das apostilhas 
ou cadernos.



Paraíba
Museus na cidade
Especialistas discutem até o final desta semana a 
criação de dois museus em João Pessoa: o Museu 
da Paraíba e o Museu da Cidade. Página 7 Fo
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Secretário executivo da Saúde, Daniel Beltrammi, enfatiza que pandemia não acabou e normas precisam ser respeitadas

Mesmo com vacina, medidas 
contra covid são obrigatórias
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Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Mesmo com o início da 
imunização contra a covid-19, 
iniciada na Paraíba no dia 19 de 
janeiro, o secretário executivo 
de gestão da Rede de Unidades 
de Saúde da Paraíba, Daniel 
Beltrammi, reforça que todas 
as medidas sanitárias devem 
ser mantidas. Higienização das 
mãos, uso de máscaras e dis-
tanciamento social devem ser 
obrigatórios. 

“Estamos muito empenha-
dos em receber o mais rápido 
possível as novas doses para co-
meçar a concluir esses primeiros 
grupos prioritários, para depois 
iniciarmos a vacinação nas de-
mais pessoas. Mas, quero pedir 

a todos os paraibanos que mais 
do que nunca usem máscaras, 
não se aglomerem, lavem as 
mãos com frequência e usem 
sempre o álcool em gel. Porque 
só assim vocês irão conseguir 
chegar até a vacina bem, sem ter 
que enfrentar o vírus de frente 
e quando precisar enfrentá-lo 
vocês já terão a vacina a nosso 
favor”, apelou o secretário.

Beltrammi tem razão em 
seu apelo. Em meio à pandemia 
do novo coronavírus, as aglo-
merações de pessoas em filas 
de bancos, mercados públicos, 
shoppings e ruas do Centro de 
João Pessoa são constantes em 
vários pontos da cidade.. 

E, ao que parece, com a che-
gada da vacina, muitas pessoas 
relaxaram na prática das medi-

das sanitárias que foram deter-
minadas pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e Secretaria 
Estadual de Saúde da Paraíba 
(SES) e seguem descumprindo 
os protocolos necessários para 
conter a proliferação do novo 
coronavírus. 

Muita gente não tem mais 
nem o receio de falar sobre o não 
distanciamento, recomendado 
diariamente pelos órgãos sani-
tários que seja de pelo menos 1,5 
metro entre as pessoas. “Bem, a 
gente sabe que está difícil para 
todo mundo, mas acho que to-
dos nós vamos pegar esse vírus. 
Até já tive mais preocupada, mas 
hoje em dia não tenho medo, se 
precisar ficar aqui junto dos ou-
tros, eu fico e seja o que Deus 
quiser. A gente até traz a más-

cara, mas com esse calor não 
consigo usar o tempo todo”, diz 
a doméstica Josefa de Melo, de 
35 anos.

A autônoma Suênia dos 
Santos, de 34 anos, também 
não cumpre o distanciamento 
e acrescenta: “Confesso que fico 
com um pouco de medo, porque 
aqui na fila a única proteção é a 
máscara mesmo, distanciamen-
to não existe. Isso não se pode 
negar. Infelizmente, não temos 
proteção nenhuma do lado de 
fora dos bancos, não se tem 
estrutura para o distanciamen-
to. Se um tiver com o vírus vai 
contaminar todos aqui, mas não 
temos como ficar a um metro do 
outro, porque o sol é muito forte. 
Então, todos ficam assim: juntos, 
na sombra”.

Há também pessoas que se 
cuidam e seguem à risca os pro-
tocolos sanitários, como é o caso 
da professora Márcia Andrade, 
35 anos, que não se descuida 
um só momento ao realizar suas 
compras no Mercado Central da 
capital. “Não sei se já tive ou não 
a covid-19. Mas, sei que o vírus 
ainda está por aí, correndo pe-
las ruas da cidade. Para minha 
proteção e da minha família, eu 
sempre mantenho a distância 
das pessoas, uso a máscara e 
ando com o álcool em gel aqui 
na bolsa, ele não pesa e não cus-
ta nada tentar se proteger. Pelo 
contrário, posso salvar a minha 
vida. Inclusive, vou botar mais 
agora mesmo, pois acabei de 
pegar em dinheiro”, falou. 

Neste momento, ressal-

ta Beltrammi, o momento é 
de espera. A vacina é uma 
realidade e sua aprovação 
emergencial vai evitar mui-
tas mortes. Acrescentou 
que a Secretaria de Estado 
da Saúde esta se esforçando 
para que novas remessas da 
vacina cheguem na Paraíba.

“Sei que todos estão na 
expectativa de receber a va-
cina, nós não vamos parar 
de trabalhar nem um minuto 
para garantir que a Paraíba 
receba as doses que preci-
samos, para que todos vocês 
possam ter mais essa prote-
ção. Mas contamos com o 
apoio e esforço da população 
para que possamos vencer 
a pandemia”, destaca Daniel 
Beltrammi. 

Contra o coronavírus

Imunização segue hoje na 
Maternidade Frei Damião

A Maternidade Frei Da-
mião, que integra a rede hos-
pitalar do Estado, iniciou na 
manhã de ontem (21), a vaci-
nação contra a covid-19 para 
os funcionários.  Por ser uma 
unidade referência para trata-
mento da doença, serão vaci-
nados todos os servidores. A 
vacinação acontece até hoje, das 
9 às 15 horas e das 18 às 22 ho-
ras. Ao todo serão imunizados 
925 funcionários. A abertura 
da vacinação foi acompanhada 
de perto pelas diretoras geral 
e administrativa, Selda Gomes 
e Rosângela Guimarães, res-
pectivamente.   A vacina está 
sendo aplicada por profissionais 
de Saúde da Prefeitura de João 
Pessoa sob a coordenação de 
Thaisa Marta Pereira dos San-
tos, Coordenadora do Setor de 
Epidemiologia da Frei Damião.

Os três primeiros funcio-
nários a receberem a vacina 
foram a enfermeira do Setor de 
Internação, Maria de Lourdes, 
67 anos, Euzenir Rodrigues, 
65 anos que trabalha na Lavan-
deria e   o maqueiro Josinaldo 
Gomes da Silva, 54 anos. Após 
serem vacinados de forma si-
multânea, eles foram aplaudi-
dos pelos colegas de trabalho.

Maria de Lourdes, 67 

Em segundo dia seguido, PB 
registra mais de mil casos
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

 
Novos 1.111 casos de co-

vid-19 e 13 falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença foram confirma-
dos ontem pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES). Com 
os novos números, a Paraíba 
concentra 180.464 casos de 
contaminados pela doença, 
sendo 3.939 óbitos e 138.673 
pacientes considerados recu-
perados. Aproximadamente 
20,98% dos casos totais es-
tão em aberto, ou seja, são 
pacientes em recuperação. O 
último registro consecutivo 
de dois dias com mais de mil 
novos casos foi entre os dias 
30 e 31 de dezembro de 2020.
Dos novos contaminados, 52 
(4,68%) são pacientes hos-
pitalizados e 1.059 (95,32%) 
são casos leves em que os 
pacientes se recuperam em 
casa. De acordo com o Centro 
Estadual de Regulação Hospi-
talar, 19 pacientes foram in-
ternados entre a quarta-feira 
e a quinta-feira.Com 576.795 
testes para diagnóstico da co-
vid-19 realizados, o estado 
registrou casos em todos  os 
municípios e óbitos em 196 
das 223 cidades.Apenas cinco 
dos 13 falecimentos confirma-
dos ocorreram entre a quarta-

feira e ontem, os demais são 
datados de 8 a 21 de janeiro 
de 2021. A SES investiga ou-
tros 24 óbitos em decorrência 
da doença. 

As vítimas registradas no 
boletim diário são sete mulhe-
res e seis homens, com faixa 
etária de 32 a 92 anos. Qua-
tro dos 13 não apresentavam 
comorbidades, cardiopatia 
e hipertensão foram vistas 
como o fator de risco com 
maior frequência.Três mor-
tes aconteceram em hospi-
tais privados e os demais em 
hospitais públicos distribuí-
dos entre residentes de João 
Pessoa (6), Campina Grande, 
Bayeux (2 cada), Caturité, 
Damião e Cabedelo (um fale-
cimento cada).A ocupação de 
leitos de UTI apresentou um 
crescimento desde o último 
boletim. Cerca de 51% dos lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) é de 51%, nas 

enfermarias o número é de 
47%. Na Região Metropolita-
na de João Pessoa, os números 
são de 56% em UTI e 59% em 
enfermarias. Campina Gran-
de registra ocupação de 61% 
dos leitos de UTI e 31% nas 
enfermarias. A região serta-
neja tem 54% e 40% de leitos 
ocupados em UTI e enferma-
rias, respectivamente.O maior 
registro de casos se concen-
tra em cinco cidades, são elas: 
João Pessoa com 358 novos 
casos; Campina Grande teve 
um aumento de 95 casos; Sou-
sa confirmou 56; Patos teve 
43 casos; e Cabedelo fecha 
a lista com 42 novos casos. 
Trinta e uma cidades pos-
suem mais de mil casos por 
covid-19. Entre eles: João Pes-
soa (45.999), Campina Gran-
de (16.584), Patos (7.637), 
Guarabira (5.395), Cabedelo 
(4.422), Santa Rita (4.385), 
Sousa (4.197), São Bento 
(4.072), Cajazeiras (3.758), 
Mamanguape (3.002), Bayeux 
(2.734), Queimadas (1.863), 
Ingá (1.839),  Pombal (1.809), 
Monteiro (1.795), Alagoa 
Grande (1.785), Itabaiana 
(1.571), Rio Tinto (1.530), 
Sapé (1.493), Catolé do Ro-
cha (1.440), Pedras de Fogo 
(1.440), Sumé (1.381),  Espe-
rança (1.379), Mari (1.310), 
Itaporanga (1.253).

anos, disse que se sentiu muito 
agradecida e honrada por ter 
sido escolhida com uma das 
primeiras a receber a vacina.  
“Isto representa uma grande 
vitória para todos nós e espero 
que esta vacina chegue a todas 
as pessoas o mais rápido pos-
sível. Euzenir Rodrigues não 
conseguiu conter a emoção ao 
receber a vacina. “Me sinto uma 
privilegiada”, resumiu.  Para o 
maqueiro, Josinaldo Gomes, a 
chegada da vacina representa 
uma vitória e uma benção de 
Deus na sua vida.

Para a diretora geral da 
Maternidade Frei Damião, a 
chegada da vacina representa 
um grande avanço na prevenção 
à covid-19, principalmente para 

os profissionais de saúde que 
estão na linha de frente.  “É um 
momento muito importante 
para nós que fazemos saúde 
pública e espero que esta vacina 
chegue a toda a população o 
mais rápido possível para que 
possamos prevenir essa doença 
de forma mais eficaz e segura”, 
disse Selda Gomes.

A diretora administrativa 
da Frei Damião, Rosângela Gui-
marães, também comemorou a 
chegada da vacina.  “Para mim é 
muito emocionante, porque já 
fui acometida pela covid-19, e 
vejo esse momento como uma 
grande luz para combatermos 
essa enfermidade que tem dizi-
mado a vida de tantas pessoas 
pelo mundo”, destacou.

Unidade de saúde é um dos centros de referência para a covid-19

Treze falecimentos 
em decorrência do 

agravamento da doença 
foram confirmados 

ontem pela Secretaria 
de Estado da Saúde

Fotos: Evandro Pereira

Desrespeito ao distanciamento social: pessoas sem máscaras e aglomerações são cenas comuns no Centro de João Pessoa; atitudes como estas são responsáveis pela proliferação do novo coronavírus e pelos novos números de casos 

Foto: Divulgação
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Grupo criminoso do Rio Grande do Norte alugou uma casa em Campina Grande para assaltar agências bancárias

Alan Fabiano Nunes, de 
33 anos. Esta é a identidade 
de um dos homens mortos 
durante troca de tiros com 
policiais. Além dele, outro 
homem também morreu no 
confronto e um terceiro que 
participou da troca de tiros 
conseguiu fugir, mais está 
sendo procurado pela po-
lícia. A Polícia Civil solicita 
apoio da população para lo-
calizar o fugitivo.

Os três homens, segun-
do a polícia são suspeitos de 
envolvimento com assaltos a 
bancos na região de Campi-
na Grande. Na manhã dessa 
quinta-feira (21) os policiais 
civis da Paraíba e Pernambu-
co localizaram os três assal-
tantes, que estavam numa 
casa no bairro José Pinheiro, 
em Campina Grande, e houve 
o confronto.

De acordo com a Polí-
cia Civil campinense, os três 
homens teriam usado docu-
mentos falsos para alugar 
um apartamento no bairro 
José Pinheiro. O trio seria do 
Rio Grande do Norte e sus-
peito de integrar um grupo 
especializado em assaltos a 
bancos. O apartamento, in-
clusive, era usado como es-
conderijo. Eles alugaram o 
imóvel pelo período de ape-
nas 30 dias.

Na troca de tiros os dois 
homens baleados foram leva-
dos para o Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande, onde morreram. Um 
dos bandidos, de acordo com 
o hospital, foi baleado no tó-
rax e o outro sofreu um tiro 
no abdômen. 

O homem morto identifi-
cado, Alan Fabiano Nunes, de 
33 anos, já tinha contra ele, 
seis mandados de prisão em 

aberto. O segundo bandido 
morto na troca de tiros ainda 
não foi identificado. 

Na capital 
Um homem, de identi-

dade ignorada foi morto na 
madrugada dessa quinta-fei-
ra (20) em um posto de com-
bustíveis na Avenida Epitácio 
Pessoa, em João Pessoa.

Segundo as informações 
colhidas pela polícia e que 
estão sendo investigadas, o 
desconhecido dormia numa 
casa por trás do estabele-
cimento quando chegaram 
assaltantes que pretendiam 
arrombar o cofre do posto e 
como o homem não deixou 
foi morto a tiros.

Câmeras instaladas no 
posto podem ajudar a polí-
cia a identificar os crimino-
sos. Os equipamentos foram 
recolhidos para a realização 
de perícia. O corpo do ho-
mem se encontra no Núcleo 
de Medicina e Odontologia 
Legal, no bairro do Cristo Re-
dentor, na capital.

Prisão
Em Campina Grande, po-

liciais da Delegacia de Homi-
cídios prenderam, no bairro 
das Malvinas um homem de 
20 anos de idade suspeito de 
tentar matar um serralheiro 
na feira central da cidade. O 
crime aconteceu em outubro 
do ano passado.

Imagens de câmeras de 
segurança foram importan-
tes para a identificação dos 
suspeitos. 

De acordo com a dele-
gada Suelane Guimarães, as 
investigações indicam que o 
homem preso foi quem ati-
rou contra a vítima. “O com-
parsa que estava com ele 
no dia do crime ainda está 
sendo procurado”, disse a 
delegada.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Assaltantes são mortos em 
troca de tiros com a polícia

Estelionatário

PC apreende quase dois mil 
quilos de carne roubada

A Polícia Civil da Pa-
raíba está realizando dili-
gências com o objetivo de 
localizar um homem e seus 
dois filhos que são apon-
tados como responsáveis 
pelo roubo de uma carga de 
aproximadamente dois mil 
quilos de carne de charque 
apreendidos nessa quarta-
feira (20) nas cidades de 
Guarabira e São Miguel de 
Taipu, na Paraíba. Toda a 
carga havia sido roubada 
recentemente no estado de 
Minas Gerais e havia sido 

vendida em cidades da Pa-
raíba e Pernambuco.

Segundo o delegado 
Demétrius Patrício, da Dele-
gacia de Roubos e Furtos de 
Campina Grande, o homem, 
junto com os filhos, criaram 
uma empresa fantasma. Ele 
foi até uma cidade de Mi-
nas Gerais, fez uma propos-
ta ao empresário mineiro 
para ser um revendedor da 
marca da carne de charque, 
tanto na Paraíba como em 
outros estados nordestinos.

Ainda de acordo com 

o delegado, em Campina 
Grande o estelionatário 
criou uma empresa fantas-
ma, tendo como endereço 
uma igreja no bairro do Li-
geiro. Para o comerciante 
mineiro o estelionatário 
teria prometido pagar logo 
que conseguisse negociar 
a mercadoria. Comercian-
tes que adquiriram o pro-
duto estão colaborando 
com a polícia. Toda a carga 
apreendida já foi devolvida 
a um representante legal da 
empresa mineira.

Foto: Polícia Civil

A carne foi roubada em Minas Gerais e apreendida em estabelecimentos da Paraíba e de Pernambuco

Cerca de uma sema-
na após ter sido preso 
por tráfico de droga e 
libertado dois dias de-
pois, o jovem Welison 
dos Santos Carvalho, de 
24 anos, foi preso em fla-
grante pela Polícia Militar 
no momento que recebia 
uma encomenda através 
dos Correios e Telégrafos. 
A encomenda, de acordo 
com a polícia, se tratava 
de droga escondida entre 
pipocas e dentro de brin-
quedos infantis.

A prisão do jovem 
em flagrante aconteceu 
na casa dele, no bairro 
das Malvinas, em Cam-
pina Grande e, com ele 
os policiais apreende-
ram maconha, cocaína, 
duas balanças de pre-
cisão, além de ecstase 
escondidos dentro de 
brinquedos. Welison e 
todo material apreendi-
do foram levados para 
a Central de Polícia de 
Campina Grande. 

De acordo com os 
policiais que participa-
ram da operação, na sex-
ta-feira da semana pas-
sada, Wellison foi preso 
por tráfico de droga, no 
entanto, no domingo foi 
posto em liberdade. Mas 
os policiais decidiram 
monitorar o jovem, pois 
suspeitaram que ele iria 
receber drogas, apesar de 
não ter conhecimento de 
como os entorpecentes 
chegariam até o jovem. 

Jovem é 
flagrado 
recebendo 
droga

Falso oficial de Justiça é preso 
após se envolver em assalto

Policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Campina 
Grande e da Delegacia de Itapo-
ranga, prenderam um dos sus-
peitos de invadir residências na 
cidade, se passando por oficial 
de Justiça, para cometer assaltos. 
O suspeito de 39 anos foi preso 
em Itaporanga. O homem apare-
ce nas imagens de segurança em 
uma rua no bairro Santa Rosa, 
caminhando com um guarda-
chuva, por volta de meio-dia, 
após tentar invadir uma casa. 

Como não havia ninguém no 
imóvel, o grupo retornou à noite 
e cometeu o crime, isso em se-
tembro do ano passado.

“Eles se apresentavam 
como oficiais de Justiça, conse-
guiam entrar nas residências 
e anunciavam o assalto, inclu-
sive agindo de forma violenta. 
No caso de Santa Rosa, quem 
apontou a casa a ser invadida 
foi um vigilante de uma empresa 
privada, conhecido da família, e 
que a Polícia Civil prendeu em 

novembro de 2020”, disse o de-
legado Demétrius Patrício.

O primeiro preso envolvido 
nos assaltos foi um vigilante de 
33 anos, que utilizou sua moto-
cicleta para indicar a casa que 
deveria ser invadida. “Ele fazia 
‘rondas’ na área para constatar 
eventual circulação de viaturas 
policiais. Os assaltantes leva-
ram a quantia de R$ 20 mil. O 
vigilante preso também possui 
um veículo Citroen usado nos 
assaltos.

Força-tarefa prende quatro 
integrantes de quadrilha

A força-tarefa da Segu-
rança Pública implantada na 
região de Catolé do Rocha 
prendeu quatro envolvidos 
em organizações criminosas 
que, segundo a polícia, são 
responsáveis por cerca de 15 
homicídios, inclusive da cha-
cina ocorrida naquela cidade 
do Sertão paraibano em junho 
do ano passado.

De acordo com o delega-

do Sylvio Rabelo, as prisões 
foram realizadas nas cidades 
de Catolé do Rocha, Sousa, 
Campina Grande e João Pes-
soa, com a participação de 
Delegacias Especializadas 
dessas regiões. “Estamos rea-
lizando constantes operações 
para garantir a tranquilidade 
da população”, disse Sylvio.

Segundo Sylvio Rabelo, 
as ações das forças de segu-

rança do estado terão conti-
nuidade este ano e evitar a 
volta da violência na região 
‘que é a nossa principal fina-
lidade”, garante. 

O delegado disse que 
desde a chacina ocorrida em 
junho do ano passado, apenas 
dois homicídios foram regis-
trados em Catolé do Rocha 
“contra trinta no primeiro se-
mestre de 2020”, comemorou.

Policiais da delegacia 
local e do Grupo Tático Es-
pecial (GTE) de Serra Bran-
ca e Sumé apreenderam 
nessa quarta-feira, 20, seis 
espingardas de diversos 
calibres em uma fazenda 
localizada na zona rural de 
São João do Cariri. 

De acordo com o de-
legado seccional Jorge 
Luiz, a ação policial cum-
priu mandado de busca e 

apreensão expedido pela 
Justiça. “Algumas pessoas 
telefonaram tanto para a 
delegacia de São João do 
Cariri quanto para o 197 da 
Polícia Civil e nos passaram 
informações importantes. 
Nós fizemos outros levan-
tamentos e conseguimos 
esse mandado judicial, que 
foi cumprido hoje”, disse o 
delegado.

As investigações apon-

tam que a propriedade ru-
ral pertence a um homem 
que está recolhido em 
uma unidade prisional de 
Campina Grande. No local, 
também foram apreen-
didas várias munições, o 
material apreendido será 
encaminhado à perícia, e o 
proprietário do imóvel ru-
ral deverá ser responsabi-
lizado pelo crime de posse 
ilegal de armas de fogo.

Armas são localizadas em 
propriedade de detento

As espingardas estavam escondidas numa fazenda pertencente a um homem recolhido no Serrotão, em CG
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Consultores convidados e a equipe da Secult discutem a criação do Museu da Paraíba e do Museu da Cidade

Paraíba cria mais dois museus e 
vai sistematizar rede estadual 

Palácio da Redenção, sede do poder executivo estadual, que fica na Praça João Pessoa, abrigará o Museu da Paraíba

Foto: Marcos Russo

Museu da Cidade será instalado na casa onde residiu o então presidente João Pessoa, localizada na Praça da Independência

Foto: Marcos Russo

Consultores convidados e 
equipe da Secretaria de Estado da 
Cultura estão discutindo até o final 
desta semana a criação de dois mu-
seus em João Pessoa: o Museu da 
Paraíba e o Museu da Cidade, am-
bos propostos e já anunciados pelo 
governador João Azevêdo. Para este 
trabalho, estão em João Pessoa o 
curador Marcus Lontra da Costa, de 
São Paulo, e o artista plástico Raul 
Córdula, paraibano que reside em 
Olinda (PE). Eles se juntaram ao 
também artista plástico Diógenes 
Chaves e ao historiador Francisco 
Pereira, que integram a Comissão 
de Museus criada pela SecultPB.

O grupo vai elaborar docu-
mento – que será entregue ao go-
vernador João Azevêdo – no qual 
serão propostos conceito, objetivos 
e perfis dos museus. Esses fatores 
é que definirão conteúdo e aborda-
gem de cada um. Além da criação 
dos dois novos museus, o Governo 
do Estado aproveita as discussões 
para estimular e implantar uma 
nova visão sobre a museologia pa-
raibana, capaz de estabelecer um 
modelo de gestão que vai unificar 
as ações no setor.

“Revolução” 
O secretário de Estado da Cul-

tura, Damião Ramos Cavalcanti, 
acredita que a partir desses dois 
novos espaços e das discussões que 
seus projetos provocam “haverá 
uma revolução na forma de gerir 
os museus. Nossa museologia terá 
um avanço enorme”.

O objetivo, segundo ele, é 
modernizar e requalificar esses 
espaços, torná-los mais atrativos e 
facilitar a captação de recursos para 
investir em cada um dos 57 museus 
paraibanos filiados ao Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram).

Os novos
O Museu da Cidade ficará num 

sobrado antigo, na Praça da Inde-
pendência, onde o então presidente 
João Pessoa residiu durante alguns 
meses por causa de reformas no 
Palácio da Redenção. 

O segundo será o próprio 
Palácio da Redenção, que chegou 
a servir de residência oficial a 
governadores e depois passou a 
ser local de despachos e eventos 
oficiais, atividades que ocorrem 
lá ainda hoje.

Crítico de arte e curador inde-
pendente, o consultor Marcus Lon-
tra considera que a ideia do Gover-
no da Paraíba de sistematizar seus 
museus numa rede, e ainda criar 
o Museu do Estado e o Museu da 
Cidade de João Pessoa, revela uma 
visão importante e contemporânea 
da ação cultural como exemplo de 
consciência de cidadania e ação pe-
dagógica. “Registro a satisfação de 
estar aqui e de verificar a importân-
cia desse trabalho. Cumprimento o 
governador João Azevêdo por essa 
decisão. A cultura é um instrumento 
fundamental de cidadania e a im-
plantação do Museu do Estado e 
do Museu da Cidade ilustram esse 
cuidado”, disse.

O artista Raul Córdula afir-
mou que o fator mais relevante do 
trabalho proposto pelo Governo da 
Paraíba nesse setor é o de oferecer 
museus atualizados na história e 
sobre sua própria atuação junto ao 
povo. “Os projetos são fundamen-
tais no momento em que levantam 
a consciência da necessidade de 
museus atualizados do ponto de 
vista da história, mas também da 
atuação desse espaço, do trabalho 
em relação à população”, comentou.

Diógenes Chaves defendeu a 
ideia de modernização dos museus, 
de maneira a torná-los atraente 
ao público em geral. Ele acha que 
a tecnologia da informação é uma 
parceira fundamental nesse pro-
jeto de requalificação dos museus 
estaduais.

Da Comissão de Museus, Fran-
cisco Pereira, sugeriu conteúdos 

que podem ser trabalhados pelo 
museu do Palácio da Redenção: 
“A história da Paraíba no período 
colonial precisa ser contada em 
detalhes e nós teremos agora essa 
chance com um museu que enfo-
cará a história política, econômica 
e cultural do nosso povo”. 

Um momento crucial desse 
período marca, segundo ele, a so-
frida campanha holandesa para 
penetrar a Paraíba: “Os holande-
ses dominaram parte do Nordeste 
em pouco tempo, mas levaram dez 
anos para chegar aqui com algum 
sucesso. Isso se deu por causa da 
conhecida fúria dos nossos índios 
e das características geográficas do 
Rio Paraíba, que impunha dificul-
dades extremas aos invasores. Há 
tantos detalhes fundamentais da 
história, da nossa paraibanidade, 
que precisam ser recontados”.

Elementos históricos 
O Palácio da Redenção é um 

prédio de 1584, portanto uma das 
mais antigas edificações brasileiras. 
Foi instalado sobre o antigo conjun-
to jesuítico. O tombamento pelo 
Iphaep ocorreu em 1980. 

Já o sobrado que vai abrigar 
o Museu da Cidade, data de 1924 – 
completará um século daqui a três 
anos – e a qualidade da construção 
explica as boas condições em que 
está a maior parte dos seus ele-
mentos, a exemplo do ladrilho de 
ipê e angelim, com um século de 
existência e para o qual bastou uma 
sessão de lixamento para reaver o 
aspecto de novo.

Espaços vivos da história

Estado restaura a Casa do Artista Popular
O artesanato paraibano vai 

ganhar, em março, mais uma ação 
do Governo do Estado: a entrega da 
obra de restauração do Museu Casa 
do Artista Popular Janete Costa. O 
equipamento, localizado na Praça da 
Independência, no Centro da Capital, 
guarda a riqueza artesanal do Estado, 
com mais de 1,5 mil peças. Os inves-
timentos somam mais de R$ 620 mil. 

 Entre as benfeitorias realizadas, 
por meio da Superintendência do 
Plano de Desenvolvimento de Obras 
do Estado (Suplan), estão a substitui-
ção completa da parte de instalações 
elétricas, cabeamento estruturado e 
infraestrutura da rede de ar-condi-
cionado. Todas as intervenções man-
tiveram a originalidade do prédio, que 
é tombado, e foram aprovadas pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico da 
Paraíba (Iphaep).

 A gestora do Programa do Ar-
tesanato da Paraíba (PAP), Marielza 
Rodriguez, destacou a importância de 
mais esta ação do Governo do Estado 
em prol do segmento. "Essa obra sim-
boliza de forma muito clara a impor-
tância que tem o artesanato paraiba-
no para a gestão do governador João 
Azevêdo, da presidente de Honra do 
Programa do Artesanato Paraibano, 
Ana Maria Lins, para nós que fazemos 
o PAP. Mesmo em meio à pandemia, 
o artesão paraibano continuou a ter 
a atenção que merece", disse.

 O diretor do Museu Casa do 
Artista Popular Janete Costa, Fábio 
Morais, destacou a importância que 
o espaço tem para o Estado como um 
todo. "É um equipamento de grande 
valor, porque ele contém todo o acervo 
do artesanato paraibano. É um museu 
que ilustra a cultura paraibana da 
forma mais completa: temos todas as 
tipologias encontradas no Estado, de 
mestres artesãos", disse, destacando 
que, após a reinauguração, o espaço 
será ainda mais dinâmico, com a 
realização de exposições itinerantes, 
por exemplo. 

 A diretora da Superintendência 
do Plano de Desenvolvimento de 
Obras do Estado (Suplan), Simone 
Guimarães, ressaltou que a obra 
respeitou toda a originalidade arqui-
tetônica do prédio. "Todos os serviços 
estão respeitando, fielmente, forma 
e arquitetura original da edificação, 
pois a mesma é um prédio tombado 
pelo Patrimônio Histórico da Paraíba.  
A valorização do patrimônio histórico 
cultural é a valorização da identidade 
que molda as pessoas. Por isso, pre-
servar nosso patrimônio é preservar 
nossa história, a nossa identidade", 
afirmou.

Projeto arquitetônico respeitado
A reconstrução está seguindo 

fielmente formas arquitetônicas da 
laje frontal do casarão, que estava 
caindo, recuperação e substituição 
de peças da coberta e telha francesa, 
incluindo a aplicação de hidrofugante 
nas telhas e imunização contra cupins 
e pragas nas peças de madeira de 
toda a coberta, aumento da área de 
acessibilidade com a instalação de 
uma rampa metálica na lateral do 
casarão e aplicação de piso tátil em 
toda área de circulação externa e por 
último a pintura computadorizada 
que está sendo aplicada na fachada e 
internamente no casarão e anexo bem 
como a iluminação e urbanização.

Outras melhorias contempladas 
estão o restauro e substituição de 
ladrilhos hidráulicos, aplicação de 

resina e polimento, restauro dos tacos 
de madeira, restauro de esquadrias 
da fachada, substituição completa da 
parte de instalações elétricas, cabea-
mento estruturado. Além de melhorias 
na parte hidraúlica.

 
Riqueza cultural 
Localizado na Praça da Indepen-

dência, o Museu Casa do Artista Po-
pular abriga mais de 1,5 mil peças do 
artesanato paraibano, representando 
mais de 5 mil profissionais do seg-
mento.  Rendas e bordados, além de 
peças em cerâmica, metal e brinque-
dos populares formam um importante 
acervo da autêntica cultura paraibana.  
O espaço, quando criado, teve a am-
bientação da arquiteta pernambucana 
Janete Costa, falecida em 2008.

Foto: Evandro Pereira

Governo do Estado 
está investindo 
R$ 620 mil na 
recuperação da 
Casa do Artista 
Popular Janete 
Costa

Restauração 
do Museu 
Casa do Artista 
Popular será 
entregue em 
março pelo 
governador 
João Azevêdo 

Foto: Evandro Pereira
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Reabertura segue todos os protocolos de segurança, e é necessário fazer agendamento para evitar aglomeração
A Casa da Cidadania, 

localizada no bairro de Ja-
guaribe, retomou, nessa 
quinta-feira (21), o atendi-
mento ao público, porém de 
forma parcial, com funcio-
namento das 8h às 14h. Os 
serviços disponibilizados 
no momento são emissão 
da carteira identidade (RG) 
– dando prioridade às pes-
soas idosas e portadores de 
necessidades especiais – e 
o balcão do Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine-PB). 
Para emissão de RG, é ne-
cessário agendamento pelo 
número 3218-5523. Até o 
final de fevereiro, as 28 Ca-
sas da Cidadania do Estado 
deverão ser reabertas.

Agora, são 11 casas que 
retomaram o atendimento 
e estão à disposição da po-
pulação, sendo quatro na 
capital: Casas da Cidadania 
dos Shoppings Manaíra e 
Tambiá, Jaguaribe, além do 
Programa Cidadão no Espa-
ço Cultural (para pessoas 
em vulnerabilidade social). 
E nas cidades de Campina 
Grande, Mamanguape, Cui-
té, São Bento, Juazeirinho, 
São Sebastião do Umbuzei-
ro e Sumé. 

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Hu-
mano, Tibério Limeira, pre-
senciou a abertura da Casa 
da Cidadania, em Jaguari-

be, e comentou que, desde 
setembro, os serviços es-
tão sendo retomados, ado-
tando todos os cuidados 
necessários e protocolos 
sanitários. 

Estamos retomando os 
serviços com todos os cui-
dados necessários, já foi o 
Programa Cidadão, as Ca-
sas da Cidadania do Manaí-
ra, Tambiá, porque há uma 
demanda, principalmente, 
para emissão de RG, que 
está muito alta, acumulada 
naturalmente pelos meses 
sem funcionamento”, disse. 

Tibério Limeira obser-
vou que o fechamento des-
ses pontos de atendimento 
foi uma medida necessária 
para proteção das vidas das 
pessoas, tendo em vista a 
pandemia do coronavírus. 

“Porém agora já sa-
bemos como lidar com a 
doença, tomando todas as 
medidas: usando másca-
ras, higienizando as mãos, 
e precauções necessárias. 
E hoje estamos reabrindo 
a Casa de Jaguaribe, com 
prioridade para idosos e 
pessoas com deficiência 
que estão na fila de espera 
para emissão de documen-
tos, e paulatinamente va-
mos reabrindo os demais 
serviços da casa. E até o 
final de fevereiro reabri-
remos todas as 28 Casas 

Casa da Cidadania retoma 
atendimentos em Jaguaribe

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Areia

Bananeiras 

Sousa

LiTorAL

A temporada do verão 
está aquecendo os 138 km de 
extensão do litoral paraibano 
com suas praias com águas lim-
pas e cristalinas, desde as mais 
agitadas às desertas. É nesse 
período que as praias mais cen-
trais, na faixa de Cabedelo até o 
Conde, aumentam o movimen-
to e muitos banhistas procu-
ram se refrescar em águas lim-
pas e cristalinas que compõem 
o cenário nessa faixa litorânea. 
Ao norte do litoral paraibano, imediatamente se observa outro paraíso. No extremo norte 
paraibano, Barra de Camaratuba já mostra sinais de que estamos nos aproximando de um 
local fantástico em todos os sentidos. Outro ponto que é bastante visitado pelos turistas é o 
tradicionalíssimo pôr do sol na Praia do Jacaré, em Cabedelo. O Parque do Jacaré está entre 
os três roteiros mais procurados pelos turistas que visitam a Paraíba durante todos os 365 
dias do ano. Além do cenário de cartão postal, as pessoas ainda levam para casa a imagem 
da apresentação do músico Jurandy do Sax, que aparece do nada em seu barquinho execu-
tando o Bolero de Ravel enquanto o astro rei se despede de mais um dia. 

Maturéia

Aos amantes da natureza, aqueles que adoram o turismo ecológico, uma boa 
dica na Paraíba é o Pico do Jabre. O belo Parque Estadual Pico do Jabre, consi-
derado o ponto mais alto da Paraíba, com 1.197 metros de altitude, na Serra da 
Borborema, fica situado entre os municípios de Mãe D’água e Matureia, um dos 
ecossistemas mais ricos da Paraíba, abrigando árvores típicas da mata úmida e 
elementos da Caatinga. O Pico do  Jabre surpreende por suas belezas, clima agra-
dável e uma visão de encher de entusiasmo e energia positiva qualquer visitante. 
O parque possui aproximadamente 500 hectares de área composta de espécies de 
Mata Atlântica e Caatinga, sendo reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) como uma das maiores fontes de pesquisas biológicas do país.

Fotos: Teresa Duarte

O Hotel Pousada Casa do Lago localizado a poucos metros do centro da cidade de Areia é uma 
das hospedagens mais charmosa do Brejo paraibano. Construída em uma área verde com muita 
sustentabilidade e conforto para seus hóspedes. Os apartamentos são super confortáveis e oferece 
um delicioso café da manhã. O hóspede pode desfrutar desde o canto dos pássaros até uma foguei-
rinha se deliciando do ar friozinho do Brejo paraibano. Informações 9 8892-6027.

O município de Bananeiras 
atrai turistas de várias localidades 

pelos seus atrativos locais. Você 
pode se programar para fazer 
um city tour, e no roteiro pode 

ser incluído visita à Igreja Nossa 
Senhora do Livramento, Pôr do Sol 
no Cruzeiro Roma e uma chegada 
para conhecer o Túnel da Viração 

e a Estação Bananeiras (Antiga 
Estação de Trem). 

O Vale dos Dinossauros, no município de Sousa, está aberto à visitação e 
algumas restrições foram impostas como medida de segurança, a exemplo do 
uso de máscaras e de recipientes com álcool em gel que foram espalhados ao 
longo do parque. Além das 30 pessoas por turno, poderão ser organizados 
também pequenas excursões, mas nestes casos a presença de um guia é 
obrigatório, que organizará a movimentação dos visitantes para evitar 
aglomerações. As visitas têm que ser agendadas previamente pelo telefone 
(83) 98812-3265 ou pelo portal da Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente (Sudema) e apenas 30 pessoas poderão ter acesso ao local a 
cada turno. O horário de funcionamento se inicia às 8h e vai até as 17h.

da Cidadania do Estado”, 
adiantou. 

Dona Maria Belmiro da 
Silva (65), residente no bair-
ro Colinas do Sul, foi a pri-
meira a ser atendida quan-

do do reinício dos trabalhos 
na Casa da Cidadania, em 
Jaguaribe. Ela aniversariou 
no último mês de outubro 
e procurou o serviço para 
confeccionar uma nova Car-

teira de Identidade, colocar a 
observação da idade e assim 
desfrutar da gratuidade nos 
transportes públicos.

“Estava aguardando 
ansiosa que o serviço fosse 

reaberto para poder trocar 
minha identidade, colocar 
o carimbo de 65 anos e 
poder andar de graça nos 
ônibus”, declarou eufórica 
a dona de casa.

O atendimento ao público será de forma parcial, com funcionamento das 8h às 14h, e somente para solicitação de RG e serviços do Balcão do Sine-PB

Foto: Alberto Machado
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‘Entrevista Funesc‘
Bate-papo virtual desta sexta-feira terá os músicos Titá Moura (foto)
e Elon, que estão lançando um novo projeto musical, além da artista 
visual Lola Pinto e do cantor e compositor Vitor Serrano. Página 12
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Em formato virtual, festival começa hoje e tem na sua programação produções do estado ou estreladas por artistas locais

Um dos maiores even-
tos voltados para as produ-
ções nacionais de cinema 
tem início nesta sexta-feira 
e, como vem acontecendo 
com a maioria dos eventos 
audiovisuais, terá acessi-
bilidade em qualquer lu-
gar do globo. Em formato 
virtual, a 24ª Mostra de Ci-
nema de Tiradentes (MG) 
traz um extenso catálogo 
de filmes, sejam curtas ou 
longas-metragens, o qual 
integra algumas produções 
paraibanas ou estreladas 
por artistas do estado.

Entre os títulos, estão 
os curtas-metragens Ani-
mais na Pista, dirigido por 
Otto Cabral, Ela que mora 
no andar de cima, com Mar-
célia Cartaxo no elenco, e 
A Pontualidade dos Tuba-
rões ,  dirigido por Raysa 
Prado. Há ainda a exibição 
do longa Rosa Tirana, diri-
gido pelo baiano Rogério 
Sagui com o veterano José 
Dumont no elenco, além da 
cantora e compositora Elba 
Ramalho na trilha sonora.

A participação da Pa-
raíba vai além dos filmes: 
entre os shows musicais, 
Chico César integra a noi-
te de amanhã, a partir das 
22h. A programação com-
pleta é gratuita e pode ser 
acessada e vista através da 
página oficial do festival na 
Internet (mostratiradentes.
com.br), basta apenas se 
cadastrar.

Animais na Pista , do 
paraibano Otto Cabral, es-
treia amanhã, na Sessão 1 
da Mostra Panorama. Ins-
pirado no conto de Rubem 
Fonseca (1925-2020), Rela-
to de uma ocorrência onde 
qualquer semelhança não 
é mera coincidência, o fil-
me narra alguns aconteci-
mentos logo depois de um 
acidente automobilístico e 
a percepção de alguns per-
sonagens diante do ocor-
rido. “É um momento bem 

oportuno de poder mostrar 
tanto valores nobres do ser 
humano, quanto valores 
não tão nobres”, argumenta 
Cabral. Na obra, é explorada 
“a espiritualidade do fenô-
meno da mediunidade, da 
limitada percepção humana 
em entender alguns fenô-
menos”, como complemen-
ta o realizador.

No mesmo dia de exi-
bição, às 16h, Otto Cabral 
também participará de uma 
mesa redonda com outros 
cineastas sobre a poética 
do cinema de gênero.

O curta-metragem de 
Raysa Prado A Pontualidade 
dos Tubarões também será 
exibido amanhã, na Sessão 
5. A diretora paraibana 
traz na obra a história de 
um rapaz que trabalha de 
maneira informal e aguar-
da telefonemas em casa. A 
produção foi premiada no 
Fest Aruanda (PB), no final 
do ano passado. A estreia, 
entretanto, aconteceu no 
Comunicurtas UEPB, reali-
zado em Campina Grande. 

A  c ineasta  destaca 
a participação na Mostra 
Tiradentes enquanto uma 
plataforma para aumentar 
o acesso do público à obra. 
“É muito bom poder ver que 
pessoas de outros lugares 
terão acesso. Tiradentes 
abre o calendário de festi-
vais pelo Brasil e traz mais 
visibilidade ao curta. Re-
cebi a notícia muito feliz”, 
comenta Raysa Prado. 

A receptividade do 
público tem sido destaque 
nas exibições iniciais. “É 
um trabalho que parece ter 
sido gravado durante a pan-
demia, mas, na verdade, foi 
realizado em 2018 e só es-
treou durante o período de 
quarentena”, explica a dire-
tora. “O grande destaque do 
filme é a provocação que ele 
traz. Tenho recebido muitos 
comentários do público di-
zendo que se emocionou”, 
completa a paraibana. 

Agora os planos são 
de continuar exibindo A 

Pontualidade dos Tubarões 
pelos festivais mundo afo-
ra. Raysa Prado revela: “Os 
planos são de fazer com que 
o filme chegue nas pessoas, 
se possível de forma pre-
sencial, caso as coisas se 
normalizem. Ainda não tive 
a oportunidade de vê-lo na 
tela grande, então fica a 
curiosidade de saber como 
ele se comporta numa sala 
de cinema”.

A Série 2 da Mostra 
Curtas traz também Ela 
que mora no andar de cima, 
dirigido pelo paranaense 
Amarildo Martins. No elen-
co está a paraibana Marcé-
lia Cartaxo, que interpre-
ta Luzia, a vizinha de uma 
confeiteira (Carmem) que a 
convida para experimentar 
seus doces. 

A experiente Marcélia 
ainda não havia trabalhado 
em uma história com esse 
tema, que envolve amor 
platônico. “Foi muito inte-
ressante a construção da 
obra. O tema é pertinente, 
pois a gente percebe que é 
algo comum a gente se apai-
xonar por outras pessoas, 
independente das razões, 
mas pelo que a vida nos ofe-
rece”, reflete a atriz. “Muito 
bom o movimento deste 
trabalho por também ter 
permitido conhecer outros 
lugares, outras pessoas e 
abrir novas janelas”, anali-
sa a paraibana, que come-
çou a trabalhar no curta 
logo após protagonizar o 
premiado longa Pacarrete 
(2019).

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Artistas traçam um panorama do audiovisual na atualidade 
Devido às crises econômicas, 

ideológicas e as provocadas pela 
pandemia da covid-19, o cinema 
brasileiro convive com problemas 

que dificultam sua produção e 
visibilidade. “É um processo de 
desmonte da cultura”, afirma Ray-
sa Prado. “Há uma enorme falta 

de cuidado e dos protocolos que 
estão acontecendo no que se re-
fere aos centros culturais no Brasil 
com o objetivo de nos fazerem es-
quecer quem a gente é. O cinema, 
que está incluso no que se refere 
à preservação da memória, é 
algo que potencializa a gravidade 
deste momento, pois o que existe 
é um projeto de descontinuidade 
da gente”, reflete em relação aos 
feitos do Governo Federal.

Com a ausência de novos 
editais e de verba pública, o ci-
nema, que depende diretamente 
disso, passa a se tornar algo 
realizado quase que exclusiva-
mente de forma independente. 
Raysa argumenta: “Nascem e se 
fortalecem então outras formas 
de se fazer cinema, buscando 

parcerias públicas ou privadas, 
incentivos de fora como uma for-
ma de não deixar que consigam 
parar nossas produções”. 

As crises são inúmeras no que 
se refere às artes em suas mais 
variadas linguagens. A diretora 
paraibana reforça o estado crítico 
em que o público brasileiro se 
encontra. “O cinema brasileiro é 
plural e cada vez mais aberto para 
novas vozes que chegam também 
com muita luta. Em algum mo-
mento essa luta será vencida, mas 
para isso é necessária a gestão de 
governantes que olhem realmente 
para a gente e, para isso, é impor-
tante que haja editais com uma 
remuneração justa da equipe”. 

Marcélia Cartaxo, que deve 
integrar a produção de um novo 

filme neste fim de semana para 
o qual não adiantou detalhes, 
aponta a falta de perspectiva para 
o futuro das artes. “Por enquanto 
a gente tem que arriscar e ver. A 
arte, ao mesmo tempo que é am-
pliado seu acesso, sua produção 
está se tornando cada vez mais 
restrita. O teatro à distância perde 
sua magia, o cinema sem ser na 
sala de cinema perde sua magia. 
Em casa a gente se distrai para o 
filme, vai fazer outra coisa. Como 
se vê uma exposição à distância? 
Não é a mesma coisa”, critica a 
atriz, mas reconhecendo as al-
ternativas possíveis no momento. 
“Acho que a gente vai passar por 
isso, mas tem que adotar muitos 
outros cuidados. As artes são o 
único caminho”. 

Foto: Manode Carvalho/Divulgação

Diretora paraibana Raysa Prado: o cinema está cada vez mais aberto para novas vozes

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do festival 

para assistir aos filmes
De cima para baixo: entre os curtas selecionados para a mostra mineira deste ano estão ‘Ela que mora no andar de cima’, 
protagonizado por Marcélia Cartaxo, ‘Animais na Pista’, dirigido por Otto Cabral, e ‘A Pontualidade dos Tubarões’, de Raysa Prado

Cinema da PB marca presença 
na 24a Mostra de Tiradentes
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“... muito longe de mim
Na escuridão ativa da noite que caiu
Um homem pálido magro de cabelo escorrendo nos olhos 
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia
Faz pouco se deitou, está dormindo
Esse homem é brasileiro que nem eu.”
(Trecho do poema Descobrimento, de Mário 

de Andrade)

Uma vez, estávamos voltando de viagem, Hirllen 
e eu, de Paris para Recife e nos assentos à nossa frente, 
no avião, três garotas liam em voz alta um folheto com 
palavras em português, que aparentemente lhes seriam 
úteis por aqui. “Galera”, “demorô” e outras coisas que não 
lembro bem. Teve um momento em que uma delas falou 
algo tão engraçado, que cai na risada. Hirllen me deu uma 
cotovelada e eu o lembrei da gente indo pra Alemanha, 
quando uma senhora, no aeroporto, estourou de rir com 
a minha tentativa de pronunciar uma palavra que tinha 
dezessete consoantes e duas vogais, sendo que uma delas 
ainda estava de cabeça para baixo.

Graças a isso, as meninas e nós iniciamos uma con-
versa divertida, na qual eu expliquei que, se elas estavam 
indo para Recife, aquelas palavras em “carioquês” não se-
riam muito úteis. Imagine um “glossário” recifense sem 
as palavras “eita”, “ôche”, “cuscuz” e “tapioca”. 

Claro que essa conversa resultou em explicar sobre 
os “brasis”. 

Como é o Brasil?
Isso depende, meninas, da parte do Brasil para onde 

vocês estão indo.
Cada região fala uma língua, tem uma comida típica, 

um jeito de se expressar, de cumprimentar as pessoas, de 
ouvir música...

Forró, funk, sertanejo, frevo, axé, samba de breque, 
samba carioca, samba paulistano, bossa nova, clássico, 
sertanejo, reggae, carimbó, brega, xote, bugio, tambor, 
catita, maracatu.

Feijoada, arroz tropeiro, pato no tucupi, moqueca ca-
pixaba, baião de dois, cuscuz paulista, pastel, galinhada 
com pequi, churrascaria, sushi com cream cheese, pizza, 
acarajé, bolo de rolo, banofee.

Meus amigos se chamam Tanaka, Cestarollo, Silva, 
Oliveira, Kaiowá, Jung, Philips, Katritsis-Tacia, Hernan-
dez, Roubach, Dieb, Lyra, Panerai, Shalom. São pretos, 
brancos, loiros, ruivos, olhos puxados, cabelos de toda cor 
e formato. Toda graça de sotaque, cada um com sua can-
tiga, seu jeito de pronunciar os “erres” e “esses”, os “tês” 
e “dês”, de juntar um monte de sílabas, corramarrlinda 
dessmund, vixe Maria, barbaridade, égua...

É engraçado como o olhar sobre a nossa terra fica rico, 
quando a gente a apresenta a outra pessoa. Quem já não 
sentiu isso “dando um rolê” pela cidade, para mostrá-la a 
um amigo de fora?

Pois bem, quando eu já estava quase me sentido um 
antropólogo em brasilidades, um senhor ao lado decidiu 
entrar na conversa, atitude que é muito coisa nossa, e co-
meçou a falar “do brasileiro”. O brasileiro é assim, o brasi-
leiro é daquele jeito... 

Foi a primeira vez que me dei conta de que falamos de 
nós mesmos na terceira pessoa. 

Não lembro de, nas minhas viagens, escutar as pes-
soas falando dos seus países dessa forma, como se  estives-
sem olhando de fora ou não fossem semelhantes.

“Nós, franceses, servimos o queijo na sobremesa.”
“Nós, ingleses, somos muito reservados.”
Mas a gente fala da gente, e muito frequentemente 

dos nossos defeitos, na terceira pessoa.
“O brasileiro é muito barulhento”. Brasileiro é isso, 

brasileiro é aquilo. 
Isso tem nome: falta de autoestima.
Falta NÓ, sabe?
Falta nó para amarrar esse povo todo numa coisa só, 

linda e diversa, e a gente passar a se tratar por NÓS, que é 
um monte de nó junto. 

NÓS, os brasileiros, somos arretados, carinhosos, 
abraçantes, musicais. 

Se fala um monte de língua, sabe, meninas. Mas em 
todas elas vocês verão um tanto de amor.

Porque NÓS, brasileiros, somos muito amorosos. 
Boa parte das vezes, com quem vem de fora. Mas eu te-
nho fé que a gente vai aprender a se tratar assim tam-
bém entre a gente.

Quando esse monte de nó virar laço, a gente finalmen-
te vai ter noção do que é nação. E vai ter muita força. 

Nossa! Não vejo a hora!

Trilha Sonora
‘Não Vadeia Clementina’ - Clementina de Jesus;
‘Nação’ - João Bosco, Aldir Blanc e Emílio - com 

Clara Nunes;
‘Isto Aqui, o Que É?’ - Ary Barroso - com Caetano Veloso;
‘O Fole Roncou’ - Luiz Gonzaga - com ele mesmo ou 

com Baby Consuelo;
‘Sinhá Pureza’ - Pinduca.

NÓS

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson
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Colunista colaborador

Amanhã e no próximo 
sábado (dia 30), sempre às 
14h, o Itaú Cultural apresen-
ta em seu site  no canal do 
YouTube (/itaucultural), os 
últimos episódios da tercei-
ra temporada do Caminhos 
da HQ, série audiovisual so-
bre a produção brasileira de 
quadrinhos.

Com episódios dedica-
dos a quadrinhos, mangás 
e tirinhas de humor, a série 
traz histórias sobre as tra-
jetórias individuais e em 
parceria dos autores Thiago 
Spyked e Cora Ottoni.

No vídeo de amanhã, o 
ilustrador paulista Thiago Spy-
ked fala de sua produção de 
histórias em quadrinhos – que 
se inspira na estética e nas te-
máticas dos mangás, os quadri-
nhos japoneses –, de seu selo 
editorial Crás Estúdio Editora e 
de sua atuação como ilustrador 
e professor de artes.

O quadrinista também 
comenta seus processos de 
trabalho, algumas HQs pró-
prias e seu canal no YouTu-
be: Crás Conversa Oficial, 
no qual apresenta dicas 
diversas para os aspirantes 
ao trabalho com quadri-
nhos e ilustração.

Paulistano, Thiago Spy-
ked possui bacharelado em 
Desenho Industrial pelo 
Mackenzie e mestrado em 
Comunicação pela Universi-
dade de São Paulo. É desig-
ner, ilustrador, professor de 
artes, empresário, editor, pa-
lestrante e autor de histórias 
em quadrinhos. Em 2007 
iniciou a Crás Estúdio e Edi-
tora unindo outros autores 
brasileiros ao seu selo. A Crás 
também se tornou bastante 
popular pelo seu trabalho 
com vídeos na Internet. Em 
2017, Thiago recebeu o prê-
mio Angelo Agostini por seu 

trabalho Spectrus: Paralisia 
do Sono como melhor lança-
mento de 2016.

No sábado seguinte, 
dia 30, fica disponível o úl-
timo episódio da terceira 
temporada da série.  Nesse 
vídeo, a quadrinista e ilus-
tradora Cora Ottoni conta 
que a atuação no campo 
das artes é uma tradição de 
família. Ela fala de alguns 
momentos de sua trajetória, 
de como se enveredou para 
o humor autobiográfico, de 
algumas de suas HQs e de 
seu processo de postagens 
na internet. Cora é autora da 
série de tirinhas de humor 
Corenstein e da HQ Os Zela-
dores do Tempo.

Ottoni é formada em 
Comunicação Visual De-
sign pela UFRJ e atua como 
quadrinista e ilustradora. 
Por conta de Corenstein, 
ela foi indicada na catego-

ria Melhor Publicação de 
Tiras, em 2018, e a Melhor 
Webtira, em 2019, pelo 
Prêmio HQMix.

Além disso, Cora Otto-
ni é ilustradora e diretora 
de arte no Copa Studio, já 
tendo trabalhado em duas 
temporadas de Irmão do 
Jorel e agora dirigindo a 
arte da série Giga Blaster, 
do canal Gloob.

Quadrinhos

‘Caminhos da HQ’ traz 
autor com estilo japonês

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Itaú Cultural

Foto: Divulgação

Quando tinha quinze, de-
zesseis anos, eu fui “memoria-
lista” por influência do meu pai, 
cujas crônicas, que tratavam a 
respeito da revolução de 1930, 
sob a ótica de um menino, eu 
as devorava com uma saudade 
atávica e nostálgica da infância 
do meu velho. Se não tinha pas-
sado suficiente para adotar esse 
gênero narrativo, cumpriu-me, 
então, na esteira de um poema 
de Manuel Bandeira, que eu se-
quer conhecia, escrever sobre 
“a vida inteira que podia ter 
sido e que não foi”. Mas eu não 
tinha uma vida inteira, como 

não a tenho até hoje, pois uma 
vida jamais é inteira, por mais 
comprida e larga que seja.

Fernando Vasconcelos, 
dublê de cronista, jurista e 
poeta bissexto, lançou o livro 
Dever cumprido – História 
de minha vida (JRC Gráfica, 
João Pessoa, Paraíba, 2020), 
no qual convivem muitos dos 
seus companheiros de viagem, 
desde os ainda vivos aos já 
levados pela “indesejada das 
gentes”. E fez bem em convocá
-los, pois conforme preceitua 
Gaston Bachelard, apesar de o 
memorialismo ser um gênero 
em que o eu se extravasa, o 
narrador deve tomar como 
premissa o fato de que a sua 
unidade somente será assegu-
rada pela narração dos outros 
e sobre os outros.

nnnnnnnnnn

Às vezes, reconstituir o 
passado implica o memoria-
lista tomar para si lembranças 
dos outros – pensando ser suas 
– mesclando-as às suas próprias 
lembranças para expressá-las, 
eventualmente, a partir de suas 
conveniências e idiossincrasias. 

Outras vezes, a memória falha e 
ele tem que se socorrer dos ingre-
dientes ficcionais para preencher 
os vazios, os espaços em branco, 
conforme o fazia, vez por outra, 
Pedro Nava, segundo declarou 
numa das entrevistas que deu à 
imprensa. Claro, os ingredientes 
ficcionais não devem ser utiliza-
dos ao ponto de o memorialista 
se converter em protagonista 
de episódios dos quais partici-
pou apenas como personagem 
secundário ou mesmo como 
mero figurante. No entanto, é 
sabido que existem memoria-
listas mitômanos e narcisistas, 
o que não é o caso de Fernando 
Vasconcelos, discreto enquanto 
criatura e enquanto criador.

nnnnnnnnnn

Estou aqui a me lembrar do 
Machado de Assis que, estenden-
do-se numa carta de umas dez 
ou mais páginas quando poderia 
ter utilizado apenas três, pede 
desculpas ao destinatário por 
não ter tido tempo suficiente 
para ser sucinto. Pois bem, Fer-
nando Vasconcelos consegue ser 
conciso nos episódios que narra, 
sobretudo por enfatizar o princi-

pal em detrimento do acessório, 
no que evita as tergiversações, 
os rodeios, as evasivas que, ge-
ralmente, tornam a narrativa 
monótona, enfadonha. Mas os 
relatos de Fernando, diga-se de 
passagem, fluem mansos e pa-
cíficos como um rio canalizado.

nnnnnnnnnn

Quando completei 66 
anos, escrevi um poema que 
inclui no meu livro A Flor do 
gol (Editora Escrituras, São 
Paulo, 2014): “não fossem 
poemas / madeleines crocan-
tes / embebidas no ontem / 
trazido na algibeira / lembrar 
o que esqueci / levaria uma 
vida inteira”. A epígrafe do 
meu poema é de Álvaro de 
Campos, um dos heterônimos 
de Fernando Pessoa: “Raiva 
de não ter trazido o passado 
roubado na algibeira”*. Disso 
não pode se enraivecer Fer-
nando Vasconcelos, pois nes-
se Dever cumprido – História 
de minha vida, ele trouxe o 
passado de volta na algibeira 
das palavras.

* Verso do poema Aniversário.

Na algibeira das palavras
Artigo Sérgio de Castro Pinto 

sergiodecastropinto@gmail.com | colaborador

Fernando Vasconcelos, autor de ‘Dever 
cumprido – História de minha vida’

Foto: Divulgação

Amanhã, série convida o paulista Thiago Spyked 
para falar sobre a sua produção de quadrinhos 
que é inspirada na estética e nas temáticas dos 
mangás, como são chamadas as HQs japonesas
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O Prêmio Todavia de Não Ficção 
está com inscrições abertas. Nesta 
segunda edição, novamente a editora 
que dá o nome à premiação procu-
ra obras que tenham fatos, eventos 
e questões da vida social, cultural e 
política do país. O vencedor terá um 
contrato de publicação que inclui um 
adiantamento no valor de R$ 15 mil. 

As inscrições devem ser feitas 
pelo site oficial do prêmio até 23 de 
abril. Lá também pode ser encontrado 
o regulamento completo. A divulgação 
do resultado acontecerá em outubro, 
segundo a própria página.

Os projetos inscritos serão avalia-
dos por um júri formado pelos jorna-
listas Alcino Leite Neto (editor-execu-
tivo da revista Piauí), Bianca Santana 
(colunista do UOL e da Gama), Bruno 
Paes Manso (pesquisador da USP e 
autor dos livros A guerra e A república 
das milícias) e Joselia Aguiar (direto-
ra da Biblioteca Mário de Andrade e 
curadora da Flip nas edições de 2017 
e 2018).

Lembrando que o vencedor da 
primeira edição do Prêmio Todavia 
de Não Ficção foi o mineiro radicado 
na Paraíba Bruno Ribeiro, por uma 
decisão unânime.

Ainda sem título, o livro aborda  a 
questão de um feminicídio que marcou 
para sempre a história dos moradores 
de uma cidade no agreste paraibano.

“O que me chamou a atenção no 
prêmio foi a busca por novas vozes e 
por novos formatos de escrita, essa 
proximidade entre a ficção e a não fic-
ção”, disse Bruno Ribeiro. “Porque eu 

não sou jornalista, então imaginei que 
muitos jornalistas iriam se inscrever e 
talvez, por esse motivo, eu não tivesse 
chance.”

Radicado em Campina Grande, 
Ribeiro é escritor, roteirista e tradu-
tor, autor de obras como Arranhando 
paredes (Bartlebee, 2014), Febre de 
enxofre (Penalux, 2016), Bartolomeu 
(independente, 2019), Zumbis (Encla-
ve, 2019) e Glitter (Moinhos, 2018). 
No ano passado, ele também ganhou o 
Prêmio Machado da Editora DarkSide 
pelo livro Porco de Raça.

Literatura

Todavia de Não Ficção: 
Prêmio abre inscrições

Era 1991 e fazia a primeira série no Nossa 
Senhora de Lourdes. Naquele dia, que podia ser 
qualquer um, o circo foi armado no pátio ali perto 
da capela: birôs, isopores e duas enfermeiras em-
punhando suas pistolas. Nas caixinhas de música 
tocava, como sempre, as músicas católicas “sentir 
o que Jesus sentia”... Na minha cabeça só via as cha-
gas que eu não pretendia sentir. Era dia de vacina, 
para que, nem sei! Só sei que as turmas iam sendo 
chamadas uma a uma, e as crianças todas em fila. 
Vendo isso, eu e minha melhor amiga, na época, bo-
lamos um plano para escapar: se esconder no final 
da sala por trás das cadeiras, aquelas verdinhas de 
fórmica com birô. Passamos um bom tempo, só no 
som da respiração, quando duas freiras nos encon-
traram. A gente ainda correu, resistiu, mas fomos 
acuadas e levadas coercitivamente, meio como por-
cos para o abate. Lembro do som da pistola rasgan-
do nossos bracinhos minguados e o choro, mais de 
medo e raiva do que de dor. 

Naquele tempo era bem comum as campanhas 
para vacinação, o Zé Gotinha passava em cima de 
carroça, caminhoneta e até de jumento. A da goti-
nha eu tomava sem problemas, já sempre fui boa de 
boca. De agulhas tenho medo, chegando inclusive a 
desmaiar. Habemus vacina habemus polêmica, hoje 
então, quem vai tomar? Por curiosidade, fico vez ou 
outra fuçando a história, reaprendendo, porque se 
ouvi falar não sei, e se sei parece que está tudo er-
rado. Um canal que gosto bastante no YouTube é do 
Eduardo Bueno e foi lá que aprendi sobre a revolta 
da vacina para além do que tinha visto na sala de 
aula “o povo que não queria tomar vacina”. 

Segundo o Buenas Ideias, no início do século 
20, o país passava pela epidemia da Febre Amare-
la. Quando Rodrigues Alves, o terceiro presidente 
civil, perdeu uma filha para o vírus, decide com a 
ajuda de Oswaldo Cruz tomar medidas drásticas 
para acabar com a doença. Criou as brigadas mata-
mosquito que entrava nas casas das pessoas para 
sanitizar. Na época também havia a peste bubôni-
ca, onde o governo incentivou a matança dos ratos, 
em troca de dinheiro, teve gente que foi pega crian-
do rato, bem típico de brasileiro.

Obcecado em cumprir sua missão, Oswaldo 
Cruz convenceu o presidente a obrigar o Congres-
so a aprovar a Lei da Vacina em 1904. Fazia parte 
do Congresso, Olavo Bilac e Rui Barbosa, que eram 
contrários a Lei, já que além de não entenderem 
como funcionava essa história de vírus inocula-
do também defendiam a liberdade individual a 
qual a cada um cabe decidir sobre suas furadas. 
Em paralelo tinha o receio e o pudor das mulhe-
res e claro dos homens em mostrar seus ombros 
desnudos. O que eu não sabia era sobre o projeto 
para construção da Avenida Central, no Rio de Ja-
neiro, que expulsou o povo que ali morava para as 
periferias, num ideal de limpeza literalmente de 
fachada. Abrir as ruas, fazer saneamento básico, 
num espaço que só se podia visitar com vestimen-
tas adequadas.

Interesses políticos, insurreição do exército 
que queria derrubar o governo, revolta do povo 
que tinha suas casas demolidas, sendo a vacina 
só uma fichinha. Aos poucos normalizando a ig-
norância e as picadas, estamos hoje, novamente, 
sem saber o que guarda as fachadas, as máscaras 
e o álcool em gel.

A revolta da 
vacina

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2021     |     A UNIÃO        11

Colunista colaboradora

Oswaldo Cruz convenceu o governo federal a decretar vacinação obrigatória

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do Prêmio 

Todavia de Não Ficção

ESTREIAS DA SEMANA

pINÓQUIO (Pinocchio, Itália, França, Reino Uni-
do. Dir: Matteo Garrone. Drama e fantasia. 10 
anos). O solitário marceneiro Gepeto (Roberto Be-
nigni) tem o grande desejo de ser pai, e deseja que 
Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de madeira 
que acabou de construir, ganhe vida. Seu pedido é 
atendido, mas a desobediência do jovem brinque-
do faz com que ele se perca de casa e embarque 
em uma jornada repleta de mistérios e seres má-
gicos, que o levará a conhecer de fato os perigos 
do mundo. CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h20 
- 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h10; CINE 
SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 16h10; CINE SERCLA 
PARTAGE 3 (dub.): 17h20 - 20h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 5 (dub.): 14h45 - 18h; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 3 (dub.): 18h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
5 (dub.): 14h - 17h10 - 20h15.

ESTRANhO pASSAgEIRO - SpUTNIk (Sput-
nik, Rússia. Dir: Egor Abramenko. Sci-fi e terror. 16 
anos). Em meio a tensão do auge da Guerra Fria, 
uma cena terrível é descoberta no local de pouso da 
espaçonave Orbit-4. O comandante da embarcação é 
o único membro da tripulação encontrado vivo, mas 
perdeu a memória com a terrível experiência e não 
consegue esclarecer a causa do acidente. Em uma 
instalação governamental isolada, sob a vigilância 
de guardas armados, a psicóloga Tatiana Klimova 
(Oksana Akinshina) é recrutada para tentar curar 
a amnésia do astronauta e desvendar o mistério. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 20h20.

CONTINUAçãO

LEgADO ExpLOSIvO (Honest Thief, EUA. Dir: 
Mark Williams. Policial. 14 anos). Um ladrão de 
banco (Liam Neeson) resolve mudar de vida e se 
tornar uma pessoa honesta quando se apaixona por 
uma mulher que trabalha em uma instalação de 
armazenamento, um lugar onde ele esconde todo 
o dinheiro que rouba. Mas fica cada vez mais difícil 
limpar seu nome quando ele passa a ser investigado 
por um agente corrupto do FBI. CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 18h50 - 20h50; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 18h50 - 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 
4: 15h (dub.) - 17h30 (leg.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 20h.

MULhER-MARAvILhA 1984 (Wonder Woman 
1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. Aventura e fantasia. 
12 anos). Diana Prince/Mulher-Maravilha (Gal Ga-
dot) está em 1984, durante a Guerra Fria, entrando 
em conflito com dois grande inimigos: o empresário 
de mídia Maxwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que 
virou inimiga, Barbara Minerva/Cheetah (Kristen 
Wiig). CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h30 
- 20h30; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 14h30 - 
17h30 - 20h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 17h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 16h - 19h15; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 15h.

O MENSAgEIRO DO ÚLTIMO DIA (The Empty 
Man, EUA, França. Dir: David Prior. Terror. 16 anos). 
Quando um grupo de adolescentes de uma peque-
na cidade começa a desaparecer misteriosamente, 
os moradores acreditam que é obra de uma lenda 
urbana local. Enquanto um policial aposentado in-
vestiga os desaparecimentos, ele descobre um grupo 
secreto e suas tentativas de evocarem uma entidade 
sobrenatural, colocando a vida de todos em perigo. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h30 - 20h10; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 17h30 - 20h10; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 16h45.

UM TIO QUASE pERfEITO 2 (Brasil. Dir: Pedro 
Antonio Paes. Comédia. Livre). Longe da vida de 
trambiques e vivendo em harmonia com sua família, 
Tony (Marcus Majella) reina soberano no coração de 
seus sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a 
namorar Beto (Danton Mello), um homem aparente-

mente exemplar, ele corre o risco de perder a atenção 
dos pequenos. Determinado a acabar com a “concor-
rência”, Tony vai fazer de tudo para que Beto não en-
tre oficialmente para a família. CINE SERCLA TAMBIÁ 
3): 15h30; CINE SERCLA PARTAGE 4: 15h30.

SApATINhO vERMELhO E OS SETE ANõES 
(Red Shoes and the Seven Dwarfs, Coréia do Sul. 
Dir: Hong Sung-Ho. Animação. Livre). Releitura do 
famoso conto da Branca de Neve, no qual o beijo da 
princesa de sapatos vermelhos é a única cura para 
os sete anões que, na verdade, são sete príncipes ar-
rogantes. CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 
(somente na sex., sáb. e dom.).

TROLLS 2 (Trolls World Tour, EUA. Dir: Walt Dohrn. 
Animação. Livre). A rainha Poppy e Branch fazem 
uma descoberta surpreendente: há outros mundos 
Troll além do seu, e suas diferenças criam grandes 
confrontos entre essas diversas tribos. CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15 (exceto sex., sáb. e 
dom.).

UNIDAS pELA ESpERANçA (Military Wives, Rei-
no Unido. Dir: Peter Cattaneo. Drama e comédia. 
12 anos). Um grupo de mulheres casadas com ofi-
ciais militares decide se unir para formar um coral. 
À medida que a inesperada amizade entre elas se 
desenvolve, a música e o riso transformam suas vi-
das, enquanto elas ajudam uma a outra a superar o 
medo pelos entes queridos em combate. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 2 (leg.): 14h15.

Comediante Marcus Majella retorna às telonas em ‘Um Tio Quase Perfeito 2’, sequência do filme de 2017

Foto: Divulgação
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Na primeira edição do concurso da Editora Todavia, o vencedor foi Bruno Ribeiro, mineiro radicado na Paraíba

Foto: Divulgação
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Edição terá as presenças de Titá Moura e Elon, que farão, no final deste mês, uma ‘live-espetáculo’ com foco nos anos 1970

Nesta sexta-feira Jãmarrí No-
gueira comanda o ‘Entrevista Fu-
nesc’ em um bate-papo diverso 
com quatro convidados: Titá Moura 
e Elon, que estão lançando um novo 
projeto musical, a artista visual 
Lola Pinto e o músico Vitor Serrano. 
A live é transmitida pela página da 
Funesc no Instagram (@funescgo-
vpb) a partir das 19h. 

A artista visual e designer Lola 
Pinto traduz em imagens sua vivên-
cia e demais influências nas ima-
gens realizadas de forma manual 
em um caráter fortemente marcado 
por aspectos políticos e sociais. “Vi-
ver é um ato político”, reforça. “Por 
isso é muito importante mostrar 
esse lado que a gente acredita atra-
vés da arte. A maior parte do meu 
público é formado por mulheres e 
faço com elas uma troca constante 
de ideias, até porque é o público 
que eu quero perto de mim e eu 
também aprendo muito”.

Ela, que vê suas produções 
como formas de comunicação com 
a sociedade de seu ponto de vista, 
anda com um moleskine e even-
tualmente, ao perceber uma nova 
influência para uma obra, anota no 
papel e guarda. Pode ser desde al-
guma situação cotidiana, passando 
por alguma música que ela se iden-
tificou, filme, leitura ou notícias, 

por exemplo. “É sempre algo que 
vem até mim e que me toca de for-
ma diferente”.

Uma artista manualista, como 
definido por ela mesma, Lola Pin-
to busca trabalhar com as próprias 
mãos sem intervenção digital ini-
cialmente. “Na aquarela, eu faço a 
edição final no computador, mas 
normalmente é tudo de forma ma-
nual mesmo”, comenta.

Como projetos 
para este ano, a artista 
pretende focar no mu-
ralismo, vertente na 
qual ela já conta com 
definições para Per-
nambuco e Rio Gran-
de do Norte. “Quero 
também me inscrever 
em alguns editais, 
abrir a minha loja on
-line e tenho ainda um 
projeto de tingimento 
natural com Lu Aze-
vedo, mas ainda está 
bem no início”. 

Os músicos Titá Moura e Elon 
integram a noite para falar sobre 
o novo projeto: Pertença, o show 
que acontece no fim deste mês no 
Teatro Paulo Pontes, uma “live-es-
petáculo”, como definido pelos pa-
raibanos. “Pertença vem no sentido 
de pertencimento do cancioneiro 
paraibano mesmo. Será uma ho-
menagem em repertório que passa 
pela década de 1970 em ícones, um 

apanhado histórico e estético até os 
dias de hoje”, detalha Titá Moura, 
que estará com Elon e acompanha-
do pelos músicos Lucas Gaião e Pe-
dro Medeiros. 

Um espetáculo completo, com 
roteiro e narrativa fechados, fugindo 
da informalidade de lives comumen-
te encontradas, como apontado por 
Titá, deve ganhar ainda um site ex-
clusivo para colaboração espontânea 

do público que es-
tiver acompanhan-
do ao vivo. 

Segundo Titá, 
a ideia do projeto 
surgiu de forma 
despretensiosa 
dos dois amigos 
que conversavam 
em uma tarde. 
“Existe uma pe-
quena parcela do 
público que conso-
me arte paraibana 
e isso provoca uma 

série de discussões sobre identidade 
e pertencimento. A gente percebeu 
e fez uma imersão em um apanhado 
histórico, uma obra completa abran-
gendo todo esse contexto, dos clás-
sicos aos contemporâneos em todas 
as representações possíveis, visando 
contribuir com a atenção do público 
para a nossa arte e nossos artistas”. 

Elon reforça a seleção de can-
ções como minuciosa e especial. 
“Deu trabalho porque aqui na Paraí-

ba se produz muita coisa, então há 
músicas que fazem parte da nossa 
memória afetiva, que a gente escuta 
desde criança, e um show que trans-
cende essa coisa do tempo. Por isso 
variamos entre artistas de décadas 
atrás e os contemporâneos”.

Não será, portanto, uma simples 
homenagem, mas as canções esco-
lhidas ganham novos arranjos dos 
quatro músicos envolvidos no pro-
jeto, que também ganha música ho-
mônima, que será apresentada pela 
primeira vez no evento virtual. 

A intenção do novo projeto é 
reforçar o sentimento de pertenci-
mento a partir dos artistas conter-
râneos. “Que tenham a ver com o 
sentimento e que traduzam o que é 
ser paraibano, viver na Paraíba. Por 
isso os arranjos estão sendo pen-
sados exclusivamente e as músicas 
agora ganham uma nova roupagem. 
Só assistindo para ver como vai fi-
car”, conclui Elon. 

Em processo de gravação de 
seu álbum A Medida do Sal, o can-
tor e compositor Vitor Serrano 
também participará do ‘Entrevis-
ta Funesc’ para detalhar sobre a 
nova fase. O paraibano afirma que 
a ideia de gravar o novo trabalho 
veio como uma surpresa pelo mo-
mento, mas que era um desejo an-
tigo que “sabia que viria mais cedo 
ou mais tarde”.

Como maior parceiro na novida-
de, está o músico e produtor Rogério 

Batalha. “Além de ser parceiro em 
todas as músicas, ele está bastante 
atencioso me ajudando na sequência, 
por exemplo”, diz Vitor. 

A Medida do Sal está sendo con-
cretizado através do projeto apro-
vado em edital pela Lei Aldir Blanc, 
por meio de Renata Mora, amiga de 
Serrano. A gravação deve ter início 
em fevereiro no estúdio de Sérgio 
Gallo. “Estou muito animado e sa-
tisfeito, feliz por estar realizando 
este percurso”, reforça. 

Vitor Serrano iniciou sua car-
reira musical em 2007 em Areia, 
quando estudava graduação em 
Biologia, tocando em bares e res-
taurantes. Ao retornar para João 
Pessoa, onde nasceu, começou a 
trabalhar na Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente o desejo de es-
tudar música continuou, até que em 
2019 voltou a se dedicar à área.

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Artistas da PB falam sobre seus 
projetos no ‘Entrevista Funesc’
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Existe uma pequena 
parcela do público que 

consome arte paraibana 
e isso provoca uma série 

de discussões sobre 
identidade e 

pertencimento 

Mediado pelo jornalista Jãmarrí Nogueira, bate-papo que acontece hoje, na internet, terá quatro convidados: os músicos Titá Moura e Elon, a artista visual Lola Pinto e o cantor e compositor Vitor Serrano (da esq. para dir.)

Através do QR Code acima, acesse o perfil 
oficial no Instagram da Funesc

Fotos: Divulgação

omo estímulo para o final de sem-
ana, quando estamos magicamente 
no primeiro semestre, reencontrei 

a melhor parte do catolicismo. 
        Confesso que cheguei a comung-
ar, na Igreja do Rosário, em Jaguaribe. 
Foi depois que olhei para um céu sem 
nuvens e refleti que, com a tecnologia de 
hoje, o homem levaria oito a dez meses 
para pisar no solo de Marte.
        “Ecclesia”, palavra latina, e sem 
igreja nem latinidade, “lato sensu” 
gostaria que fosse o jeito das pessoas 
durante o lançamento de meu livro Nós - 
An insight em Campina Grande. 
        Falta muito tempo. Será bem depois 
que a pandemia terminar. Aliás, será um 
reencontro entre este nascido em João 
Pessoa e a cidade que tanto me acolheu 
durante os anos 1970. Foi na época em 
que foi construída a inabalável amiza-
de entre mim e Elizabeth Marinheiro, a 
querida Betinha.

nnnnnnnnnn

        Ainda carrego e suporto o senso crítico 
(auto) que vem desde aquelas criativas 
noites de Campina Grande. Numa delas, fiz 

Campina Grande em minha trajetória
 Eu devia te dizer: 
essa lua, esse conha-
que, botam a gente 
comovido como o 
diabo. Acaso ignoras 
que te amo tanto, 
todas as horas, já nem 
sei quanto? Vosso riso 
largo me consolará 
não sei quantas fomes 
ferozes, secretas, no 
fundo de mim.
       Mudei, piorei? 
Reconheço que não 
penetro o mistério sem 
igual. O primeiro amor 
passou. O segundo amor 
passou. O terceiro amor 
passou. Mas o coração 
continua. Querem saber 
de nós o que não pode 
ser dito nem se chega a 
pensar; uma existência 
não basta para tanto. 
Bebo tudo, desfaço 
tudo, torno a criar, a 
esquecer-me: durmo 
agora, recomeço ontem.
       Se de tudo fica um 
pouco, mas por que 
não ficaria um pouco 
de mim? No barco, nos 
anúncios de jornal, um 
pouco de mim em Lon-
dres, um pouco de mim 

algures? Um pedaço de 
ti rompe a neblina, voa 
talvez para a Bahia.
       O relógio no pulso 
é nosso confidente. Mas 
não quero ser senão eter-
no. Uma parte de mim 
sofre, outra pede amor, 
outra viaja, outra discute, 
uma última trabalha.
       Como pode o 
homem sentir-se a 
si mesmo, quando o 
mundo some? Sempre 
no meu amor a noite 
rompe. Sempre dentro 
de mim, meu inimigo. E 
sempre no meu sempre, 
a mesma ausência.
       Meu bem, usemos 
palavras. Chega mais 
perto e contempla. O 
presente é tão grande, 
não nos afastemos. Não 
nos afastemos muito, 
vamos de mãos dadas. 
       Tenho apenas duas 
mãos e o sentimento do 
mundo. 
        (Esta declaração 
de amor foi montada 
com frases que retirei 
de 20 poemas de Carlos 
Drummond de Andra-
de).

De Drummond

um show no Festival de Inverno, no Teatro 
Municipal, com a participação de Cátia de 
França (foto) nos teclados. 
       Tudo inesquecível. Inclusive, o acidente 
de carro no retorno, em final de madrugada. 
Graças a Deus, ninguém ficou ferido. So-
mente arranhões e a perda de uma gaita. Me 
fez voltar ao “efeito de distanciamento” que 
Bertolt Brecht deixou como maior herança 
estética para o mundo.             
        Em 1933, Brecht chegou a adaptar 
um “nô” japonês: “Aquele que diz sim, 
aquele que diz não”. 
       Dirigi umas leituras da peça de 
Brecht na Organização Aquarius, que 
funcionava em Jaguaribe. Carmélio 
Reynaldo lembra bem as histórias. Não 

haviam somente histórias tolas de 
então. Não havia somente históri-
as tolas. Haviam todas.
       

nnnnnnnnnn

         Por conta de meu pai, Se-
bastião (que era Macêdo), e de 
minha mãe, Antonieta, acabei 
por ter vínculos fortes com a 
cidade de Campina Grande, des-
de os 12 anos de idade, quando 
minha mãe me levou para fazer 

uma operação de amídalas. Conheci 
o meu saudoso primo Zezito, minha 
prima Miriam, e a partir daí, Campina 
entrou em meu coração.
        Na serra, os meus vínculos artísticos 
nasceram e solidificaram-se em 1970, du-
rante o 1º Festival da Canção Campinense, 
no Teatro Municipal.      
        Na segunda edição, um ano depois, 
fui vitorioso com ‘Caminheiro’, em par-
ceria com Gilvan de Brito, enquanto que 
‘Paz na terra’ (somente minha) ficou com 
os prêmios de 2º lugar, melhor arranjo e 
melhor intérprete.
        Campina Grande é, assim, um dos pon-
tos altos em minha trajetória artística.

C
Foto: Divulgação
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Deputados estaduais vão definir os nomes que irão ocupar as vagas de primeiro-secretário e de terceiro-vice-presidente

Dois cargos da mesa di-
retora da Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) vão 
estar na disputa no próximo 
dia 1º, assim que os trabalhos 
na Casa retornarem com o fim 
do recesso parlamentar. Os de-
putados paraibanos vão parti-
cipar de duas eleições que irão 
marcar a reabertura do ano 
legislativo na ALPB. As duas 
disputas foram confirmadas 
ontem pelo secretário legisla-
tivo, Guilherme Benício.

Além de escolher o par-
lamentar que vai substituir o 
hoje prefeito de Patos Nabor 
Wanderley (Republicanos) na 
primeira-secretaria, os depu-
tados também vão eleger um 
outro para a terceira-vice-pre-
sidência da Casa, cargo vago 
com a recente morte do depu-
tado estadual João Henrique 
(PSDB).

A nova mesa que vai diri-
gir o Poder Legislativo pelos 
próximos dois anos foi definida 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

ALPB prepara eleição para 
dois cargos na mesa diretora

Para ajudar os 5,5 mil 
prefeitos empossados no dia 
1º de janeiro a adotarem boas 
práticas na área da educação, 
o Comitê Técnico do Instituto 
Rui Barbosa (CTE-IRB) reto-
mou o estudo ‘Educação que 
faz a diferença’, que contém 
uma série de experiências ca-
pazes de induzir à implemen-
tação de melhorias no ensino 
fundamental. O documento 
deverá ser encaminhado aos 
municípios pelos Tribunais 
de Contas estaduais e muni-
cipais.

A intenção é auxiliar as 
novas gestões por meio da 
exposição de casos de su-
cesso na educação oferecida 
por municípios brasileiros, 
explica o presidente do CTE
-IRB, Cézar Miola. “Mostrar 
o que comprovadamente 
dá certo, além de propagar 
as experiências já testadas, 
é também uma forma de os 

órgãos de controle valoriza-
rem quem se dedica a adotar 
boas práticas na educação 
básica, com zelo e competên-
cia. Aliás, a estrutura dessas 
redes certamente as levará 
a lidarem melhor com os 
problemas decorrentes da 
covid-19, inclusive quanto 
ao abandono e à evasão esco-
lar, cujo enfrentamento é um 
dos principais desafios neste 
novo ano”, disse.

Na Paraíba, a rede mu-
nicipal de Pombal é uma das 
reconhecidas pelo estudo 
‘Educação que Faz a Diferen-
ça’, elaborado pelo Comitê 
Técnico da Educação do Ins-
tituto Rui Barbosa (CTE-IRB) 
com o Interdisciplinarida-
de e Evidências no Debate 
Educacional (Iede) e os 28 
Tribunais de Contas do país 
com jurisdição na esfera mu-
nicipal. A pesquisa foi lançada 
em junho de 2020 e revela as 

práticas mais comuns ado-
tadas pelas redes com bons 
resultados.

De acordo com o estudo, 
as redes reconhecidas bus-
cam garantir a aprendiza-
gem da maioria dos alunos; 
adotam ações para reduzir 
as desigualdades e manter 
os alunos frequentando a es-
cola; e apresentam avanços 
consistentes na aprendiza-
gem dos estudantes ao longo 
dos anos.

O TCE da Paraíba rea-
lizou o estudo por meio da 
Diretoria da Auditoria e Fis-
calização (Diafi), tendo como 
relator o conselheiro André 
Carlo Torres Pontes. Do Gru-
po de Auditoria Especial 
participaram as auditoras de 
contas públicas Adriana Fal-
cão do Rêgo e Lúcia Patrício 
de Souza Araújo.

O projeto ‘Educação 
que faz a diferença’ foi de-

Tribunais de Contas sugerem ‘práticas de sucesso’

senvolvido pelo Instituto 
Rui Barbosa, por meio do 
CTE-IRB, em parceria com 
o Interdisciplinaridade e 
Evidências no Debate Edu-
cacional (Iede), contando 
com a participação de mais 
de cem auditores de con-
trole externo de todos os 

28 Tribunais de Contas que 
fiscalizam a esfera local.

A pesquisa encontrou, 
entre as redes de ensino, 
práticas de sucesso comum, 
como a utilização de siste-
mas de gestão e de acompa-
nhamento dos estudantes, 
suporte continuado das se-

cretarias da educação (com 
visitas frequentes às escolas), 
monitoramento contínuo da 
aprendizagem dos alunos, 
oferta constante e diversifi-
cada de formação continuada 
aos professores e cultura de 
observação das aulas, com 
devolutivas construtivas.

Foto: Divulgação

Um gesto do suplente 
de senador Ney Suassuna 
(Republicanos) “estirando 
o dedo” durante uma en-
trevista na afiliada da TV 
Record na Paraíba repercu-
tiu nos meios políticos do 
estado e do país. Enquanto 
participava do programa te-
levisivo, e no momento em 
que o assunto era o senador 
José Maranhão (MDB), que 
adquiriu a covid-19 e ainda 
se encontra internado em 
um hospital de São Paulo, 
Suassuna apontou o dedo 
estirado para a câmera.

O gesto, considerado 
obsceno, segundo o suplen-
te de senador teria sido 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

em fevereiro de 2019, durante 
a “eleição casada” que esco-
lheu os membros da direção 
da Casa para o primeiro e para 
o segundo biênio da atual le-
gislatura.

Antes da morte de João 
Henrique na semana passada, 
o cargo de primeiro-secretário 
já havia ficado vago, quando o 

então deputado Nabor Wan-
derley precisou renunciar ao 
mandato parlamentar para 
assumir a Prefeitura de Patos.

Como Nabor havia sido 
eleito para os dois biênios e 
precisou se afastar, a primeira-
secretaria terá que ser preen-
chida em eleição que aconte-
cerá antes da posse da nova 

mesa no dia 1º de fevereiro. Até 
o momento, o deputado João 
Gonçalves (Podemos) tem sido 
o nome abertamente colocado 
como candidato ao cargo.

Com a morte de João Hen-
rique, o cargo de segundo-vice
-presidente da atual mesa tam-
bém ficou vago e precisará ser 
preenchida através de eleição. 

Porém, até ontem ainda não se 
tinha conhecimento de algum 
parlamentar interessado em 
concorrer.

Os demais membros da 
nova mesa que assumirá são 
os deputados Adriano Galdino 
(presidente), Tião Gomes (pri-
meiro-vice-presidente), Felipe 
Leitão (terceiro-vice-presiden-

te), Galego Souza (quarto-vice
-presidente), Bosco Carneiro 
(segundo-secretário), Douto-
ra Paula (terceira-secretária), 
Anderson Monteiro (quarto-
secretário), Camila Toscano 
(primeira suplente), Moacir 
Rodrigues (segundo suplente), 
Caio Roberto (terceiro suplen-
te) e Walber Virgolino (quarto 
suplente).

O deputado Felipe Leitão 
(Avante) está de licença da As-
sembleia e respondendo por 
uma secretaria da Prefeitura 
de João Pessoa, mas, segundo 
o secretário legislativo Gui-
lherme Benício, não precisará 
retomar o mandato para tomar 
posse no cargo da mesa.

“Não há vacância do car-
go”, resumiu Guilherme, ao 
anunciar também que todos 
os preparativos para a abertu-
ra dos trabalhos transcorrem 
normalmente, mas somente o 
Setor Médico da Casa poderá 
se pronunciar sobre um pedi-
do da banca de oposição que 
quer a volta das sessões pre-
senciais.

Na Paraíba, o estudo do Tribunal de Contas foi 
feito por meio do Diafi e teve como relator o 
conselheiro André Carlo Torres Pontes

Foto: Agência-ALPB

dirigido a um dos seus as-
sessores, que teria entra-
do na sala onde ele dava a 
entrevista por meio de vi-
deoconferência. Mas hou-
ve interpretações de que o 
“dedo estirado” ou era di-
recionado ao senador José 
Maranhão, ou ao jornalista 
Hermes de Luna, que era o 
entrevistador.

Independente dos moti-
vos do gesto, a gafe foi con-
siderada “indecorosa”. Os 
veículos de comunicação da 
Paraíba e do Sudeste do país 
espalharam as imagens e 
exploravam o fato nas redes 
sociais, o que levou ao MDB, 
partido de Maranhão, fami-
liares e amigos do senador 
acamado a divulgarem uma 
série de notas lamentando e 

Gesto indevido de senador repercute no meio político

O suplente de senador Ney Suassuna garante que 
o seu gesto foi dirigido a um dos seus assessores

Foto: Wikipédia

Plano de vacinação
O procurador-geral de Justiça Francisco Seráphico (na foto) e o corregedor-geral 
Álvaro Gadelha, do MPPB, estão recomendando aos promotores de Justiça que 
adotem as providências para garantir cumprimento do plano de vacinação. Página 14
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repudiando o gesto de Ney 
Suassuna.

Numa nota extensa, Ali-
ce Maranhão (filha do se-
nador) tratou o gesto como 
“desumano” e, além do que 
se refere aos sentimentos 
familiares, acrescentou que 
“todas as vítimas e familia-
res das vítimas da covid-19 
certamente se sentiram ul-
trajadas com o fato”.

Entre os amigos e alia-
dos na política, a senadora 
Daniella Ribeiro (Progres-
sistas) foi uma das pessoas 
a divulgar manifestações de 
solidariedade ao senador 
José Maranhão, conside-
rando, entre outras coisas, 
como “lamentável” o fato 
registrado durante a entre-
vista na tevê.

A nova mesa que vai dirigir o Poder Legislativo pelos próximos dois anos foi definida ainda em fevereiro de 2019, quando da realização de “eleição casada”
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Decisão do juiz Agílio Tomaz Marques atinge os novos subsídios do prefeito, do vice, de secretários e vereadores
O juiz Agílio Tomaz Mar-

ques, da 4ª Vara Mista de Sou-
sa, deferiu pedido de tutela 
de urgência para suspender 
os pagamentos dos aumentos 
concedidos aos membros do 
Poder Executivo do município 
de Sousa (prefeito, vice-prefei-
to e secretários municipais) e 
do Poder Legislativo (vereado-
res) para as legislaturas 2021-
2024, com base nas leis muni-
cipais de números 190/2020 e 
191/2021.

“Oficie-se à Câmara Muni-
cipal de Sousa, bem como ao 
município de Sousa, para o cum-
primento efetivo desta decisão 
no prazo de cinco dias, sob pena 
de serem adotadas as medidas 
cabíveis ao seu cumprimento”, 
destacou o juiz, ao deferir o pe-
dido de liminar.

Os autores da ação popular 

alegam que os atos normativos 
se mostram “desarrazoados, 
imorais e desconexos da rea-
lidade, sobretudo no atual ce-
nário de pandemia decorrente 
da covid-19”, justificando que 
houve queda na arrecadação, 
aumento das despesas públicas, 
desemprego e população sobre-
vivendo aos cuidados de auxílio 
emergencial, além do aumento 
desenfreado da inflação dos ali-
mentos e no preço dos aluguéis 
imobiliários. Prosseguem in-
formando que a edição das leis 
citadas viola o pacto interfede-
rativo, instituído por meio da 
Lei Complementar 173/2020 
que, ao lado da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF), priorizou 
a ajuda financeira da União aos 
demais entes da federação.

Salientaram ainda os au-
tores da ação que o prejuízo ao 

erário é de “grande monta, na 
medida em que as duas leis ele-
varam os subsídios do prefeito 
em R$ 3.324,42; do vice-prefei-
to em R$ 1.662,21; dos secretá-
rios municipais em R$ 2.438,20; 
dos vereadores em R$ 3 mil; e 
do presidente da Câmara em R$ 
4,5 mil, totalizando, no período 
de 2021 a 2024, um dano no 
importe de R$ 4.198.754,04”.

Na análise do caso, o juiz 
Agílio Tomaz entendeu estarem 
presentes os requisitos para a 
concessão da liminar na me-
dida em que as leis municipais 
foram editadas e sancionadas 
em 26 de junho de 2020, ou 
seja, em pleno vigor do esta-
do de calamidade. “O perigo 
de dano é inerente à hipótese 
sob exame. Afinal, se o ato que 
permitiu o aumento dos subsí-
dios dos ocupantes dos cargos 

anteriormente mencionados é 
aparentemente nulo, a obtenção 
de vantagens pecuniárias – tam-
bém nula, por consequência 
– por tais autoridades, causará 
impacto significativo aos cofres 
públicos, causando prejuízo, 
em última análise, à população 
local”, ressaltou.

O magistrado explicou que 
o deferimento da liminar não é 
medida irreversível, podendo 
ser revogada, caso seja provada 
a legalidade dos atos atacados. 
“A suspensão das leis objeto da 
presente demanda não criará 
um ‘vácuo’ legislativo que impe-
diria a remuneração do prefeito, 
vice-prefeito, vereadores e se-
cretários municipais. É evidente 
que os ocupantes de tais cargos 
precisam ser devidamente re-
munerados pelo exercício de 
suas funções”, pontuou.

Justiça barra aumento salarial 
aprovado na Câmara de Sousa
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Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Bloqueio de repasses
A falta de pagamento de parcelamentos 
previdenciários e também referentes ao 
Pasep de servidores do município de Sapé 
causou o bloqueio dos repasses do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM), 
que seria depositado na última quarta-
feira (20). Os parcelamentos venceram em 
novembro e dezembro do ano passado. O 
atual prefeito, Major Sidnei (Podemos), 
alega que as irregularidades foram dei-
xadas pelo ex-prefeito Roberto Feliciano 
(Progressistas).

Marcha dos prefeitos
A ‘XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios’ está remarcada para o período 
de 4 a 7 de outubro deste ano. O evento, 
criado em 1998, não aconteceu em 2020 
por conta da pandemia, mas manterá a 
tradição em defesa do movimento munici-
palista em 2021. A marcha é considerada 
a maior ação municipalista da América 
Latina. O objetivo é reunir prefeitos de todo 
o país para discutir e encaminhar pautas 
dos municípios.

Nova direção no PTC
Nova comissão que passa a comandar o 
Partido Trabalhista Cristão (PTC) na Paraí-
ba já está oficializada no site do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). O novo presiden-
te da Executiva Estadual da legenda é o 
ex-vereador de Santa Rita Aurian de Lima, 
que promete intensificar a estruturação da 
agremiação partidária em todo o estado. “O 
novo PTC é um partido de ideias e projetos 
modernos”, ressalta o novo dirigente.

Publicação oficial
O Diário da Justiça Eletrônico (DJe) do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) dessa 
quinta-feira (21) trouxe a publicação de 
3.091 Notas de Foro das unidades judiciá-
rias de 1º Grau. O conteúdo disponibilizado 
é referente ao período de 20 de dezembro 
de 2020 a 20 de janeiro de 2021, que não 
foi publicado devido ao recesso forense 
e da suspensão da contagem dos prazos 
processuais, previsto no Artigo 220 do 
Código de Processo Civil.

Recadastramento
A Prefeitura de Bayeux acatou a recomen-
dação da Defensoria Pública do Estado da 
Paraíba (DPE) e vai disponibilizar outras 
formas de realização do recadastramen-
to dos servidores públicos efetivos. Em 
ofício encaminhado ao defensor público 
da Comarca de Bayeux, Acrísio Alves de 
Almeida, a prefeitura informou que adotou 
o agendamento prévio dos servidores, que 
somam aproximadamente 1.450.

Ex-presidentes do TJPB
Nesta sexta-feira (22), o desembargador 
Joás de Brito Pereira Filho será homena-
geado com aposição de sua fotografia na 
‘Galeria de Ex-Presidentes do Tribunal 
de Justiça da Paraíba’. A solenidade será 
realizada às 11h, e, em atenção às normas 
de prevenção à contaminação da covid-19, 
o evento ocorrerá de forma virtual com 
transmissão pelo canal oficial do TJPB no 
YouTube.Joás de Brito foi presidente no 
biênio 2017-/2018.

Informações processuais
Um novo Painel PJe estará disponível a par-
tir da próxima semana e dará aos usuários 
uma visão mais ampla de todas as informa-
ções processuais das unidades judiciárias. 
O modelo foi desenvolvido pela Diretoria 
de Tecnologia da Informação (Ditec) do 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e 
possibilitará um melhor gerenciamento 
e monitoramento, via visão de Business 
Intelligence (BI), ou seja, uma perspectiva 
gráfica e flexível para a análise das infor-
mações.

MPPB alerta para medidas cíveis, criminais 
e administrativas contra gestores “furões”

O procurador-geral de Jus-
tiça (PGJ) Francisco Seráphi-
co Ferraz da Nóbrega Filho e o 
corregedor-geral Álvaro Cris-
tino Pinto Gadelha Campos, do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), estão recomendando a 
todos os promotores de Justiça 
no estado, com atribuição na 
defesa da saúde, que adotem 
as providências necessárias 
para garantir o cumprimento 
do Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação Contra a 
Covid-19 e das normatizações 
expedidas pelo Ministério da 
Saúde (MS), que versam sobre o 
assunto, como a Nota Informa-
tiva 1/2021 e a Portaria 69, de 
14 de janeiro de 2021.

De acordo com a recomen-
dação, os promotores de Justiça 
devem diligenciar para que seja 
apurado e coibido em todo a Pa-
raíba o descumprimento da or-
dem de prioridade da vacinação 
contra a covid-19, adotando as 
medidas cíveis, criminais e ad-
ministrativas cabíveis. Também 
devem exigir dos gestores locais 
transparência na execução da 
vacina nos municípios, envi-
dando esforços para que sejam 
divulgadas as metas vacinais 
atingidas. Os promotores de 
Justiça devem ainda acionar os 
conselhos municipais de saúde 
para que exerçam, no âmbito 
de suas atribuições, o controle 
social que lhes foi atribuído pela 
Lei 8.142/90.

A recomendação conjun-
ta foi elaborada em razão da 
aprovação da Diretoria Cole-
giada da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
no último domingo (17), sobre 
o uso emergencial da vacina 
CoronaVac, desenvolvida pela 
farmacêutica Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantan, e 
da vacina Covishield, produzida 
pela farmacêutica Serum Insti-
tute of India, em parceria com 
a AstraZeneca, Universidade de 
Oxford e Fiocruz, o que possi-
bilitou o início da campanha de 
vacinação em todo o país.

Ela leva em consideração o 
Plano Nacional de Operaciona-

lização da Vacinação Contra a 
Covid-19, publicado pelo Minis-
tério da Saúde, com o objetivo 
de estabelecer as ações e estra-
tégias para a operacionalização 
da vacinação no país e os docu-
mentos que o complementam, 
como o Informe Técnico do MS, 
divulgado no dia 18 de janeiro 
de 2021, e a Portaria 69. O pri-
meiro define que a vacinação 
ocorrerá de forma gradual, ini-
cialmente com seis milhões de 
doses da CoronaVac, seguindo 
grupos prioritários, definidos 
de acordo com critérios de ex-
posição à infecção e de maio-
res riscos para agravamento e 
óbito pela doença. Já a portaria 

institui a obrigatoriedade de 
registro de aplicação de vacinas 
contra a covid-19 nos sistemas 
de informação do Ministério da 
Saúde.

O procurador-geral de Jus-
tiça e o corregedor-geral do 
MPPB destacam que “a saúde é 
um direito de todos e um dever 
do Estado, garantido pelo artigo 
196 da Constituição Federal e 
que é atribuição do Ministério 
Público zelar pelo efetivo res-
peito dos poderes públicos e 
dos serviços de relevância pú-
blica aos direitos assegurados 
na Constituição, promovendo 
as medidas necessárias à sua 
garantia”, diz a recomendação.

Foto: ReproduçãoFoto: Ernane Gomes

O secretário adjunto da 
Saúde do município de Gado 
Bravo, Diógenis Vasconcelos, 
está sendo alvo de investiga-
ções do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB). O órgão ins-
taurou, ontem, notícia de fato 
para apurar uma denúncia 
veiculada pela imprensa de 
que ele teria sido vacinado 
contra a covid-19, sem per-
tencer ao grupo prioritário, 

estabelecido pelos planos na-
cional e estadual da campanha 
de imunização.

A promotora de Justiça 
do MPPB de Umbuzeiro, San-
dremary Vieira de Melo Agra 
Duarte, responsável por ins-
taurar o procedimento, deter-
minou que o secretário seja 
notificado para comparecer à 
Promotoria de Justiça, na pró-
xima quinta-feira (28), para 
participar de uma audiência 
sobre o assunto.

Além do caso noticia-

do em Gado Bravo, o MPPB 
também está apurando de-
núncias de descumprimento 
dos grupos prioritários e fa-
vorecimento de pessoas na 
vacinação contra a covid-19 
nos municípios de Pombal, 
Campina Grande e Belém.

O MPPB está recomen-
dando aos promotores de Jus-
tiça da Paraíba com atribuição 
na defesa da saúde a adoção 
das providências necessárias 
para que acompanhem e fis-
calizem a vacinação contra a 

covid-19 nos municípios em 
que atuam.

O Ministério Público da 
Paraíba vai atuar para res-
ponsabilizar quem furar a fila 
da vacina contra a covid-19 e 
quem favorecer o descumpri-
mento da ordem de priorida-
de da vacinação. Os gestores 
públicos envolvidos poderão 
responder por ato de improbi-
dade administrativa. Denún-
cias sobre irregularidades 
devem ser encaminhadas à 
Promotoria de Justiça.

Secretário de Gado Bravo teria se vacinado 
indevidamente e vira alvo de investigações

Francisco Seráphico, procurador-geral de Justiça, e Álvaro Gadelha, corregedor-geral do MPPB, expediram recomendações aos promotores

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com
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Carga com imunizante chega no fim da tarde de hoje ao Rio de Janeiro, segundo o Ministério das Comunicações

Brasil recebe doses de vacinas 
de Oxford liberadas pela Índia
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Jonas Valente
Agência Brasil

As vacinas contra a co-
vid-19 desenvolvidas em 
parceria entre a AstraZe-
neca e a Universidade de 
Oxford devem chegar ao 
Brasil, vindas da Índia. A in-
formação foi dada pelo Mi-
nistério das Comunicações 
por meio de nota oficial na 
tarde de ontem.

As doses serão envia-
das por meio de um voo 
comercial da companhia 
aérea Emirates. A previsão 
é que a carga chegue ao Rio 
de Janeiro no fim da tarde 
de hoje. O voo da Emira-
tes primeiro pousa no Ae-
roporto Internacional de 
Guarulhos e, em seguida, a 
carga será embarcada em 
outro avião que segue para 
o Aeroporto Internacional 
do Galeão.

Foram contratadas dois 
milhões de doses, fabrica-
das pelo laboratório india-
no Serum, o maior produtor 
mundial de vacinas, que re-

cebeu pedidos de países de 
todo o mundo. 

O governo indiano sus-
pendeu a exportação de do-
ses até iniciar seu próprio 
programa de imunização no 
fim de semana passado. No 
início desta semana, a Índia 
enviou suprimentos gra-
tuitos para países vizinhos, 
incluindo Butão, Maldivas, 
Bangladesh e Nepal.

O governo brasileiro 
tenta desde a semana pas-
sada trazer a carga de imu-
nizantes do país asiático. A 
previsão inicial era que elas 
estariam aqui no domingo 
passado (17). Contudo, o 
governo da Índia recuou e 
as autoridades brasileiras 
passaram a dialogar para li-
berar a carga.

A Índia anunciou nesta 
semana a exportação de va-
cinas para seis países, sem 
incluir o Brasil. Na noite de 
ontem, o secretário de Re-
lações Exteriores da Índia, 
Harsh Srhingla, confirmou à 
Agência Reuters a liberação 
da exportação. O Governo Federal comprou 2 milhões da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e Oxford, que já teve o uso emergencial aprovado pela Anvisa

Foto: Divulgação-FAB

Com apoio da Receita 
Federal, a Polícia Federal 
(PF) deflagrou hoje (21) 
uma operação para com-
bater o desvio de recursos 
públicos destinados ao cus-
teio de centros de educação 
infantil e creches, que aten-
dem crianças de até 3 anos, 
geridos por organizações 
de controle civil (OSCs), 
por meio de convênios fir-
mados com o município de 
São Paulo. Foram cumpri-
dos 22 mandados de busca 
e apreensão nos municípios 
de Itaquaquecetuba, San-
tana do Parnaíba, Mogi das 
Cruzes e São Paulo. Foram 
também suspensos convê-
nios e repasses firmados 
com 36 OSCs e paralisadas 
as atividades desempenha-
das pelos escritórios de con-
tabilidade e pelos sócios, e 
proibido o acesso dos inves-
tigados às creches e a tais 
organizações. Foi determi-
nado ainda o sequestro de 
veículos, bens imóveis e va-
lores depositados em contas 
bancárias equivalentes aos 
recursos desviados. 

De acordo com as in-
vestigações que culminaram 
na Operação Daycare, os só-
cios de cinco escritórios de 
contabilidade investigados 
criaram organizações da so-
ciedade civil que passaram a 
gerir as creches e distribuí-
ram a direção destas entre 
funcionários e parentes dos 
sócios das empresas. 

Com base no cruza-
mento das informações dos 
processos de prestação de 
contas apresentados ao ente 
municipal pelos escritórios 
de contabilidade com os da-
dos constantes do sistema 
de arrecadação da Receita 
Federal, constatou-se que 
houve fraude em 1.119 des-
ses processos, por meio do 
uso de documentos falsos. 

Os valores desviados so-
maram R$ 14.229.486,49. 
Nesse caso, as despesas fo-
ram declaradas à prefeitura 
como executadas, mas não 
houve recolhimento dos va-
lores.

As despesas simuladas 
são de duas naturezas, disse 
a Polícia Federal. “A primei-
ra corresponde a contribui-
ções sociais devidas à União 
em virtude do emprego de 
mão de obra nas creches. A 
segunda corresponde a des-
pesas com a aquisições de 
materiais de consumo para 
viabilizar as atividades de 
apoio prestadas, como ma-
teriais didáticos e de pape-
laria, gêneros alimentícios 
etc.”

As investigações des-
cobriram também que oito 
fornecedoras são responsá-
veis por 26,95% das aqui-
sições feitas pelas creches 
de São Paulo. Conforme a 
PF, estas fornecedoras não 
existem nos endereços em 
que estão cadastradas. Além 
disso, as creches são des-
tinatárias de 92,58% das 
vendas realizadas por elas, e 
o preço das mercadorias re-
vendidas supera em 9 vezes 
o das aquisições feitas pelas 
fornecedoras. 

“As falsificações de no-
tas eram grosseiras, com o 
código de validação repe-
tido em vários meses. Era 
apresentado o comprovante 
de agendamento do tributo, 
e não de pagamento. Antes 
do vencimento, o agenda-
mento era cancelado e não 
[se] efetivava o pagamento.” 
Segundo a PF, eles também 
faziam a contratação de ser-
viços, e as notas fiscais de 
entrada adquiriam muito 
menos do que entregavam. 
Ou seja, demonstravam 
aquisição, mas não tinham 
capacidade de entregar por-
que o volume de entrega era 
superior ao adquirido, expli-
cou a Receita Federal.

PF apura desvios de
verbas em creches

Colapso na saúde

Amazonas recebe R$ 1,6 milhão em 
doações para nova usina de oxigênio

Empresas e entidades 
brasileiras se uniram para 
ajudar o estado do Ama-
zonas, que passa por uma 
grande crise sanitária por 
causa do aumento da con-
taminação por coronaví-
rus e pela falta de insumos 
para tratar a doença, como 
oxigênio.

Intitulado Juntos pelo 
Amazonas, o grupo fará 
doação de R$ 1,6 milhão 
para o programa “Uni-
dos contra a covid-19” da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), referente a uma 
usina de produção de oxi-
gênio para dar suporte aos 
hospitais públicos da re-
gião. Cinco dessas unida-
des já foram doadas pela 

Fiocruz com o apoio da 
iniciativa privada, segundo 
informou a Petrobras.

O grupo conta com a 
participação da Ambev, BNP 
Paribas, BRF, Coca-Cola 
Brasil, Grupo +Unidos, Ma-
galu, Mercado Livre, Nestlé 
Brasil, Petrobras, Sesc, Su-
lAmérica, WEG, Whirlpool, 
XP Inc. e Yamaha.

A ação destas em-
presas conta com o apoio 
institucional da Eletros - 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos -, que au-
xiliou na criação do esforço.

“O compromisso das 
empresas no Juntos pelo 
Amazonas será com a doa-
ção dos recursos para as 
máquinas e acessórios da 
nova usina, que possui uma 
das mais avançadas tecno-

logias aplicadas a este tipo 
de equipamento e tem ca-
pacidade para atender uma 
unidade hospitalar em 12 
leitos de terapia intensiva 
e 80 leitos de internação e 
pronto atendimento simul-
taneamente”, informou a 
Petrobras em nota.

Missão
Diante do colapso do 

sistema de saúde por causa 
da segunda onda de coro-
navírus em Manaus, o epi-
demiologista Jesem Orella-
na, da Fiocruz-Amazônia, 
defendeu, em alerta divul-
gado ontem o envio urgen-
te de uma missão de obser-
vadores internacionais, por 
não ser “mais possível con-
fiar nos diferentes níveis de 
gestão que estão à frente da 
epidemia”. 

No comunicado, com o 
título “Manaus está perdi-
da e a covid-19 explodiu”, o 
pesquisador também pede 
a decretação imediata de 
lockdown para evitar mais 
mortes na cidade.

Ainda em dezembro, 
Orellana havia previsto que, 
sem medidas mais restriti-
vas, Manaus viveria um novo 
boom da covid que resultaria 
no salto do número de óbi-
tos. Agora, após ter os aler-
tas negados e ver a tragédia 
se confirmar, com registro 
até de pacientes mortos por 
falta de oxigênio hospitalar, 
o epidemiologista diz que a 
condução da crise sanitária 
está “entrando para a história 
recente das pandemias como 
uma das mais dramáticas ex-
periências sanitárias e huma-
nitárias já documentadas”.

Lewandowski nega pedido da Rede para 
afastar Pazuello do Ministério da Saúde

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
negou ontem o pedido da 
Rede Sustentabilidade para 
afastar o ministro Eduardo 
Pazuello da pasta da Saúde 
do governo Jair Bolsonaro. 
Lewandowski registrou que 
a Corte não tem autoridade 
para “nomear e exonerar os 
ministros de Estado” e apon-
tou que se a Rede pretendes-
se protocolar um pedido de 
impeachment de Pazuello 
teria de endereçá-lo ao Pro-
curador-Geral da República, 

Augusto Aras, e não direta-
mente ao STF.

Ao Supremo, a Rede 
sustentou que o ministro 
da Saúde cometeu “diver-
sos equívocos, incluídos os 
de logística, na condução 
das atividades ministe-
riais durante a pandemia 
do coronavírus”. Além do 
afastamento de Pazuello, 
a legenda pedia que fosse 
determinado que Governo 
Federal elaborasse um pla-
nejamento de distribuição 
de oxigênio para as unida-
des de atendimento médico 
do país, tendo como foco o 
Amazonas, que vive um co-
lapso relacionado ao desa-
bastecimento do insumo.

Ao analisar o caso, Le-
wandowski ressaltou ini-
cialmente que os pedidos da 
Rede foram feitos no âmbito 
de processo que tem como 
objeto a compra de vacinas, 
em especial a Coronavac. A 
ação foi ajuizada pela legenda 
em outubro de 2020, quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
desautorizou a assinatura do 
Ministério da Saúde no pro-
tocolo de intenção de aquisi-
ção da vacina Coronavac.

“Como se verifica, o pe-
dido veiculado na inicial deli-
mitou claramente o objeto da 
ação. Não obstante, a autora 
vem ingressando, de forma 
reiterada, com novos pleitos, 
que denomina de “tutelas 

incidentais”, os quais, bem 
examinados, não raro tangen-
ciam ou até mesmo extrava-
sam os limites por ela própria 
estabelecidos na exordial”, re-
gistrou o ministro.

Além disso, Lewandows-
ki considerou que a nova peti-
ção da Rede contém diversos 
pedidos, “porém carecedores 
de comprovações empíricas”. 
Além disso, o ministro disse 
que “mera solicitação de in-
formações às autoridades sa-
nitárias, ou a exortação para 
que executem certas políticas 
públicas, podem ser levadas 
a efeito sem a intervenção do 
Judiciário, por meio da com-
petência atribuída à Câmara 
dos Deputados e ao Senado”.

Pepita Ortega e 
Samuel Costa nop
Agência Estado

Denise Luna 
Agência Estado

Flávia Albuquerque
Agência Brasil
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De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, mais de 408 mil americanos já morreram da doença

Biden assina decretos para 
impulsionar vacinação nos EUA

Edição: Marcos Pereira      Editoração: Ulisses Demétrio16  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Material Hospitalar diversos 
destinados as Unidades de Saúde, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Luzia - PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 04/02/2021 - 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, 21 de janeiro de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita - PB, 21 de janeiro de 2021. 

O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 
de suas atribuições legais,

 R E S O L V E:
 HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00041/2020, que 

objetiva: AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS MASCULINOS DESTINADOS A ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNOSTICO, 
CONTROLE E TRATAMENTO DAS ISTs, HIV/AIDS, HEPATITES VIRAIS E OS DEMAIS SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 34.180.445/0001-12
Valor R$: 84.000,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2020

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA OS 
ALUNOS DA ESCOLA CÍVICO MILITAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

A Pregoeira Oficial do Município de Santa Rita, PB, comunica que a licitação em epígrafe será 
realizada no dia 25 de janeiro, às 10:00 no Auditório da Secretaria Municipal de Educação situada 
na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, junto ao 
CAIC. Participarão do certame os licitantes que depositaram os seus envelopes no dia 18 de janeiro 
de 2021 e os quais estão guardados na sede da Comissão Permanente de Licitação. Aguardamos 
a presença de todos.

Santa Rita - PB, 21de Janeiro de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2020

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FARDA-
MENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAMU 192, PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.  

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
Decreto Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00036/2020, que objeti-

va:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA 
OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAMU 192, PARA ATENDER A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a:

 - R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA
CNPJ: 22.226.670/0001-63
Valor R$: 89.044,40
- FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 18.111.373/0001-03
Valor R$: 4.169,00

Santa Rita - PB, 21 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação moda-

lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, às 11:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021. 
Objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GPL) líquido, destinados ao consumo de todas as 
secretarias da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas - PB.Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 
07:00 às 13:00 horas, dias úteis. Endereço: Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas 
- PB. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 21 de Janeiro de 2021
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0008/2021
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 combustíveis, lubrificantes, filtros e derivados de petróleo, para atender as necessidades da frota 
de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, no período referente 
ao ano de 2021. Abertura das propostas: dia04 de Fevereiro de 2021 às 14:h00 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral 
do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade 

Pregão Presencial, tipo menor preço, paraContratação de pessoa física ou jurídica para prestação 
de serviços de lavagens através de lava-jato, limpezas e lubrificações nos veículos e máquinas 
pesadas pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, às 09:00h, dia 
04 de Fevereiro de 2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 
José de Piranhas - PB.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações:07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 21 de Janeirode 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2021
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 peças automotivas, por maior desconto, para atender todas as necessidades da frota de veículos 
do município de São José de Piranhas. Abertura das propostas: dia05 de Fevereiro de 2021 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
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: Contratação 
de serviços para manutenção e retífica na aplicação preventiva e corretiva da frota de veículos 
pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. Abertura das propostas: dia08 
de Fevereiro de 2021 às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.
tce.pb.gov.bre e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 21 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020

Registro CGE Nº 20-01404-2
COMUNICADO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 (Serviços de Sinalização Horizontal 
e Vertical, de Obstáculos, Redutores de Velocidades, Faixa de Pedestres e outras Marcas Trans-
versais Complementares à Sinalização Horizontal na Malha Rodoviária do Estado),  o resultado 
do  Recurso impetrado pela Empresa ESSE ENGENHARIA, SINAL E SERV. ESPECIAIS LTDA   
através do processo nº 005383/2020,  que o mesmo, foi  denegado pela Comissão Permanente 
de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente respaldado no Parecer Jurídico  
nº 015/2021, em virtude disto, a Comissão ratifica sua decisão,  considerando as Empresas clas-
sificadas na seguinte ordem:1º lugar -  SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA  - R$ 
1.131.504,00, 2º lugar - ESSE ENGENHARIA, SINAL E SERV. ESPECIAIS LTDA – R$ 1.185.662,00 
e 3º lugar - ARCO ENGENHARIA LTDA EPP –R$ 1.489.274,90.

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

 João Pessoa, 21 de janeiro de 2020.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 900702020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 05/02/2021 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (BOLSA ESTÉRIL E OUTROS), destinado ao 
Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/PB, conforme anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00576-1 
                                                                                                         João Pessoa, 21 de janeiro de 2021.

 Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora da Central de Compras

Por Iander Porcella
Agência Estado

O novo presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, assinou 
uma série de decretos - 10 no to-
tal - para impulsionar a vacinação 
contra a covid-19 e aumentar as 
restrições a viajantes que chegam 
ao país. Um dia após tomar pos-
se, o democrata afirmou que a 
pandemia “ficará pior antes de 
melhorar” e previu que o núme-
ro de mortes por coronavírus 
“provavelmente” ultrapassará 
500 mil em fevereiro. De acordo 
com dados da Universidade Johns 
Hopkins, mais de 408 mil ameri-
canos já morreram da doença.

Dentro as principais medi-
das, está a exigência de testes de 
covid-19 e quarentena para quem 
viajar de outros países aos Esta-
dos Unidos. “A saúde da nação 
está literalmente em jogo, não é 
uma hipérbole”, declarou Biden.

O democrata também assi-
nou um decreto para permitir que 

as agências governamentais usem 
a Lei de Defesa da Produção para 
acelerar a produção de vacinas. 
Biden criticou a gestão de seu an-
tecessor, Donald Trump. “No ano 
passado não pudemos contar com 
o Governo Federal”, afirmou. Se-
gundo o novo presidente, apesar 
de o início da imunização contra 
a covid-19 ter trazido esperança, 
“o resto foi um fracasso sombrio”.

Ecoando o tom de união 
adotado no discurso de posse, o 
democrata disse que pedirá ao 
Congresso a aprovação de mais 
recursos para a saúde. “Estamos 
em uma emergência nacional”, 
declarou, ao clamar pelo apoio 
dos líderes do Congresso.

De acordo com Biden, “levará 
meses” para que mais da metade da 
população dos EUA esteja vacinada 
contra o coronavírus. Por isso, ele 
defendeu a utilização de máscaras 
para frear o avanço da doença e 
anunciou um decreto para tornar 
obrigatório o uso da proteção em 
ônibus, trens e aviões.

Na Índia

Instituto Serum: não haverá perda 
de vacinas com incêndio em fábrica
Por Krishna N. Das, 
Rajendra Jadhav e 
Euan Rocha
Repórteres da Reuters 

Um grande incêndio 
atingiu ontem o comple-
xo do Instituto Serum, na 
Índia (SII), o maior fabri-
cante mundial de vacinas. 
O chefe do instituto, Adar 
Poonawalla, disse que a 
produção de imunizantes 
contra a covid-19 não foi 
atingida e que não haverá 
perda de doses da vacina 
da AstraZeneca por causa 
do incidente.

Vídeos e fotos da ANI, 

uma parceira da Reuters, 
mostraram fumaça negra 
saindo de um edifício cin-
za, do complexo gigan-
tesco que sedia o SII em 
dezenas de hectares na 
cidade de Pune, no oeste 
indiano.

“Obrigado a todos por 
sua preocupação e suas 
orações”, disse Poonawal-
la, no Twitter. “Até agora, 
o mais importante é que 
não houve perda de vidas 
ou grandes ferimentos de-
vido ao incêndio, apesar 
de alguns andares terem 
sido destruídos”.

Ele também afirmou 

que o instituto tem vários 
prédios que abrigam a 
produção de vacinas para 
lidar com contingências.

O SII está produzin-
do, por mês, cerca de 50 
milhões de doses de uma 
vacina desenvolvida pela 
Universidade de Oxford e 
a AstraZeneca, em outras 
instalações do complexo.

O Corpo de Bom-
beiros informou que ao 
menos cinco caminhões 
foram enviados para com-
bater as chamas no edi-
fício, que uma fonte des-
creveu como uma “planta 
de vacina em construção”.

Ainda não foi divul-
gado comunicado sobre 
a causa do incêndio. 
Muitos países de renda 
baixa e média dependem 
da entrega das vacinas do 
SII para enfrentar a epi-
demia.

A vacina da AstraZe-
neca já está sendo usada 
na Índia, e também foi en-
viada a países como Ban-
gladesh, Nepal, Maldivas 
e Butão.

A Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) busca im-
portar 2 milhões de doses 
da vacina de Oxford para 
a imunização no Brasil.

Incêndio, que não teve causa revelada, atingiu ontem o complexo do Instituto Serum, na Índia, o maior fabricante mundial de vacinas

Foto: Reuters

Por Gabriel Caldeira 
e André Marinho
Agência Estado

O Banco Central Europeu 
(BCE) decidiu manter as suas 
principais taxas de juros e o 
volume atual do Programa de 
Compras de Emergência na 
Pandemia (PEPP, na sigla em 
inglês) após reunião de polí-
tica monetária, como era pre-
visto pelo mercado. A taxa de 
refinanciamentos permaneceu 
em 0% e a de depósitos, em 
-0,50%. As compras de ativos 
emergenciais foram mantidas 
em 1,85 bilhão de euros e o 
BCE informou que manterá o 

PEPP até pelo menos o final 
de março de 2022.

O BC reafirmou que man-
terá os juros em níveis atuais 
ou abaixo até que a sua meta 
de inflação, pouco menor que 
2% ao ano, seja atingida. Quan-
to às compras emergenciais, 
o BCE disse que a retirada do 
programa será administrada 
de forma a “evitar interferên-
cias na orientação adequada 
da política monetária”.

O programa de compra de 
ativos (APP, na sigla em inglês) 
do BCE também não sofreu mu-
danças, e seguirá no atual ritmo 
mensal de 20 bilhões de euros, 
informou a entidade monetária. 

Banco Central Europeu 
mantém taxas de juros
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Aposentados e pensionistas passarão a ganhar R$ 1,1 mil com a mudança do piso nacional a partir deste mês

O s  a p o s e n t a d o s  e 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) passarão a receber 
os recursos com reajuste a 
partir da próxima segunda-
feira, dia 25. Na Paraíba, 
2.456.824 benefícios são 
mantidos pela Previdência 
Social, sendo 50.862 no va-
lor de um salário mínimo, 
segundo informou o órgão.

Os beneficiários que 
ganham um salário mínimo 
terão um reajuste de 5,26%, 
comparado ao piso nacional 
do ano passado. Já os segu-
rados que ganham acima do 
salário mínimo (R$ 1.100) 
tiveram correção de 5,45%, 

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

Quase 51 mil benefícios do 
INSS terão reajuste do mínimo

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Após um ano mar-
cado pela pandemia da 
covid-19, o INSS fechou 
2020 com quase 1,7 mi-
lhão de pedidos à espera 
de resposta do órgão, res-
ponsável pela concessão 
dos benefícios da Previ-
dência Social. O órgão não 
repassou os dados refe-
rentes à Paraíba. 

Do total no país, 1,2 
milhão dos pedidos aguar-
davam a primeira análise; 
outras 477 mil solicitações 
estavam em ‘exigência’ 
quando o INSS pede a apre-
sentação de documentação 
complementar. Para o ór-
gão, os processos em fase de 
exigência não integrariam o 
estoque da fila, por já terem 
passado por avaliação ini-
cial dos técnicos.

Para resolver a pen-
dência, o segurado precisa 
enviar as documentações 
solicitadas pelo site ou 
aplicativo Meu INSS ou, 
então, agendar a entrega 
em uma das agências. O 
tempo médio de espera 
para concessão dos bene-
fícios é de 66 dias, acima 
do prazo máximo previsto 
em lei, que é de 45 dias.

O presidente do INSS, 
Leonardo Rolim, anunciou 
medidas de aumento de 
produtividade, com me-
tas individuais para aná-
lise dos pedidos. Entre as 
ações, uma licitação será 
lançada  para aumentar a 
velocidade do sistema de 
processamento de dados.

Pedidos 
aguardam 
análise da 
Previdência

Adriana Fernandes 
e Idiana Tomazelli
Agência Estado

Estamos em 2021, um ano que começa com uma aura de 
otimismo provocada pela efetiva chegada das vacinas de combate 
ao coronavírus, que de certa forma trazem perspectivas de 
retorno à normalidade, mesmo que ainda não tenhamos a certeza 
de quando poderemos considerar real essa normalidade. 

Mas antes de falarmos sobre o que nos espera nesse 
novo ano, gostaria de abordar alguns dos temas que o 
empreendedorismo enfrentou durante o ano que passou, e que 
considero de grande valia como aprendizado para todos os ramos 
da economia, formal e informal.

O ano de 2020 trouxe muitos desafios para o 
empreendedorismo, e acredito que um dos maiores tenha sido a 
sobrevivência dos negócios diante das incertezas que pairavam 
sobre todos com a chegada da pandemia da covid-19. Lá em março, 
quando não sabíamos nada sobre a dimensão da pandemia, o 
reflexo inicial nos empreendedores, principalmente nos pequenos, 
era como fazer para manter os seus negócios levando em conta a 
necessidade do fechamento do comércio por tempo indefinido. 

Foi aí que a maioria se viu diante de uma realidade distante, 
mas sempre relatada nos momentos de capacitação, nas 
consultorias técnicas, e até nas conversas informais sobre negócio. 
Estou falando aqui de saúde financeira, mais especificamente 
de capital de giro e de planejamento. Essas palavras tão batidas, 
mas ao mesmo tempo tão distantes da realidade dos pequenos 
negócios, passaram a ser essenciais para a sobrevivência 

durante as paralisações do comércio, e os poucos que atentaram 
antecipadamente para esses fatores, conseguiram passar por essa 
difícil e imprevisível fase com um pouco mais de tranquilidade.

O planejamento financeiro de um negócio não pode ser tratado 
como um mero acessório, que coloca quem o faz à frente dos demais, 
e sim como condição indispensável se o empreendedor pretende 
ter um negócio próspero e seguro. Exemplos como esses, elevados 
a enésima potência pela situação de pandemia mundial, podem ser 
encontrados no dia a dia da empresa, forçando cada vez mais seus 
administradores a compreensão de que ter um bom capital de giro é 
estratégico para as situações de emergência e de investimento.

A busca pelo crédito explodiu em 2020, mas muito mais 
relacionada ao socorro que as empresas precisaram para se 
manterem vivas, do que ao que realmente o crédito deveria se 
propor - disponibilizar meios para que os negócios evoluam. 
Precisamos estar atentos aos reflexos desse cenário já que ainda 
estamos em uma pandemia que, em curto prazo, diante do 
aumento no número de infectados, pode ainda nos impor medidas 
restritivas que voltem a impactar a rentabilidade dos negócios.

Passamos por um dos momentos mais difíceis na nossa 
história em todos os sentidos, e em relação aos empreendedores, é 
importante coletar todas essas experiências para que não sejamos 
vítimas da nossa própria falta de planejamento, porque é possível 
que tenhamos que por em prática nossos aprendizados em breve.

Por um outro lado, também testemunhamos muitas histórias 

de negócios que se valeram desse novo cenário para se transformar 
e captar novos públicos para suas clientelas, como também de 
pessoas que se viram empreendedoras diante dessa nova realidade. 
O verbo da vez foi “reinventar”. Adaptações dos negócios ao mundo 
digital, empresas que abandonaram os serviços presenciais para 
atendimento em delivery, home office e muitas outras mudanças, 
umas simples e outras drásticas, fizeram com que casos e mais 
casos de sucesso aflorassem em meio a tantas perspectivas 
negativas. São nessas histórias que prefiro me apegar, tanto como 
motivação para compreender que somos capazes de superar 
dificuldades, como para reforçar a importância do planejamento, 
do preparo, da capacitação no mundo dos negócios.

Empreendedorismo, enfim, um termo que até bem 
pouco tempo era tão abstrato para o senso comum, acabou 
ganhando significado, quando entendido que o que torna uma 
pessoa empreendedora é a sua capacidade de reconhecer as 
necessidades de mercado a sua volta e transformar isso em 
oferta, buscando sempre ajustar-se às realidades permanentes ou 
sazonais impostas ao longo do tempo.

Temos muitos desafios ainda nesse ano que começa agora 
e é necessário estarmos atentos aos novos cenários que se 
avizinham, estimulados pelo otimismo que a notícia da chegada 
das vacinas nos oferece e atentos às dificuldades que ainda nos 
serão apresentadas, porque é mais inteligente conviver com as 
adversidades do que sobreviver a elas.

Os novos e os antigos desafios

Apesar de pouco, 
o reajuste é bom para 

a economia dos 
municípios, pois 

aumenta o poder 
de compra 

conforme o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC). Com o reajuste, o 
teto dos benefícios do INSS 
sobe de R$ 6.101,06 para 
R$ 6.433,57.

O advogado previden-
ciário Filipe Sales de Olivei-
ra explica que esse reajuste 
acontece para que o segura-
do não sofra tanto impacto 
com a inflação. “Em janeiro 

teremos o reajuste do salá-
rio mínimo, no entanto, não 
foi bem um reajuste e sim 
uma adequação de inflação. 
Se comparado à inflação 
IPCA (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am-
plo), os dois grupos terão 
aumentos reais acima da 
inflação. Em termos práti-
cos, essa adequação se asse-
melha a lógica do plano de 
saúde, pois fizeram apenas 
uma adequação monetária 
do valor que não receberam 
em 2020”, esclareceu.

A aposentada Maria 
das Dores Guedes, 73 anos, 
sobrevive com um salário 
mínimo. Por ser comercian-
te, sempre gostou de colo-
car todas as despesas na 
ponta do lápis, mas mesmo 

só gastando dentro do seu 
orçamento financeiro, Do-
rinha (como gosta de ser 
chamada) considera que o 
preço dos alimentos e me-
dicamentos estão exorbi-
tantes. Antes da pandemia 
fazia pesquisa de preço em 
vários supermercados e o 
dinheiro rendia melhor, mas 
por ser idosa teve que evitar 
a aglomeração.

No ano passado o salá-
rio mínimo era R$ 1.045,00 
e, em 2021, aumentou para 
R$1.100,00, o que não favo-
receu os que vivem dessa 
renda. “Se eu passar por al-
gum sufoco meus filhos me 
ajudam, mas não gosto de 
pedir nada porque cada um 
tem suas responsabilida-
des. Diante de uma inflação 

descontrolada, o que eu vou 
fazer com R$ 55 de aumen-
to?”, indagou. 

Para o presidente da 
Federação das Associações 
de Municípios da Paraíba 
(Famup), George Coelho, 
esse reajuste gera um im-
pacto positivo na economia 
dos municípios de pequeno 
porte, tendo em vista que 
72,5% desses municípios 
dependem do repasse fe-
deral e estadual. “Apesar 
de pouco, o reajuste é bom 
para a economia dos muni-
cípios, pois aumenta o po-
der de compra, afinal, todas 
as cidades possuem uma 
quantidade significativa de 
aposentados, pensionistas 
e beneficiários do INSS”, 
avaliou.

Reajuste é anual e ocorre para 
que os segurados não sofram 

tanto com o impacto da inflação

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ibovespa 

0,98%
R$ 5,364

1,40%
R$ 6,520

0,34%
R$ 7,363

-1,10%
118.328 pts
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Consumo das famílias registrou queda, influenciado pelo isolamento social em virtude da pandemia
Daniela Amorim 
Agência Estado

Puxado por indústria e serviço, 
PIB apresenta alta de 1,1%
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Andreia Verdélio 
Agência Brasil

O Produto Interno Bruto 
(PIB) brasileiro avançou 1,1% 
em novembro na comparação 
com o mês de outubro de 2020, 
segundo o Monitor do PIB, 
apurado pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas (Ibre/FGV). 
Apesar da queda no consumo 
das famílias (1,2%), o dado re-
flete o crescimento registrado 
nas três grandes atividades 
econômicas: agropecuária, in-
dústria e serviços. 

“Pela ótica da demanda, 
o consumo das famílias apre-
sentou queda no mês, muito 
influenciado pelo fraco desem-
penho do consumo de serviços 
ainda impactado pelo isola-
mento social. Em contraparti-
da, a formação bruta de capital 
fixo ajudou a compensar essa 
queda crescendo 1,2%, mos-
trando recuperação dos inves-
timentos. Embora ainda esteja 
em patamar muito abaixo do 
nível pré-pandemia, a econo-
mia dá sinais de retomada, 
ainda que lenta, no que parece 
ser a volta a seu antigo normal 
de crescimento fraco e instá-
vel”, avaliou Claudio Considera, 
coordenador do Monitor do PI-
B-FGV, em nota oficial.

Na comparação com no-
vembro de 2019, a economia 
teve redução de 0,6% em 
novembro de 2020. Em con-
trapartida, na passagem de 
outubro para novembro, pelo 
lado da oferta, a agropecuá-
ria subiu 1,4%, a indústria 
avançou 0,7%, e os serviços 
cresceram 0,9%. Ao verificar 
as demandas, o consumo das 
famílias caiu 1,2%, e o consu-
mo do governo cresceu 0,7%. 
A Formação Bruta de Capital 
Fixo (FBCF, medida dos in-
vestimentos no PIB) avançou 
1,2%. As exportações recua-
ram 0,3%, enquanto as impor-
tações saltaram 17,2%.

Na comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, a 
agropecuária avançou 2,4% em 
novembro de 2020, a indústria 
subiu 1,3%, e os serviços tive-
ram uma queda de 1,5%. Já o 
consumo do governo caiu 4,5% 
em novembro de 2020 ante no-

vembro do ano anterior.
A Formação Bruta de Ca-

pital Fixo avançou 3,9% em 
novembro de 2020 ante no-
vembro de 2019, com alta de 
11,1% no componente má-
quinas e equipamentos e ele-
vação de 0,4% na construção. 
O componente chamado de 
outros ativos recuou 4,1%. As 
exportações recuaram 2,9%, e 
as importações subiram 3,9%.

Em termos monetários, 
o PIB alcançou aproximada-
mente R$ 6,766 trilhões de ja-
neiro a novembro, em valores 
correntes. A taxa de investi-
mento em novembro de 2020 
foi de 16,8% na série a valores 
correntes.

O Monitor do PIB antecipa 
a tendência do principal índice 
da economia a partir das mes-
mas fontes de dados e meto-
dologia empregadas pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), responsável 
pelo cálculo oficial das Contas 
Nacionais. Na comparação com 
o mesmo mês do ano anterior, a 
agropecuária avançou 2,4% em 
novembro de 2020, a indústria 
subiu 1,3%, e os serviços tive-
ram uma queda de 1,5%.

Sob a ótica da demanda, o 
consumo do governo caiu 4,5% 
em novembro de 2020 ante 
novembro do ano anterior. O 
consumo das famílias recuou 
3,0%, sendo que o consumo de 
serviços caiu 5,9% no período, 
e o de bens semiduráveis re-
cuou 0,8%. O consumo de bens 
não duráveis diminuiu 1,9%, 
enquanto o de bens duráveis 
subiu 8,9%.

A Formação Bruta de Ca-
pital Fixo avançou 3,9% em 
novembro de 2020 ante no-
vembro de 2019, com alta de 
11,1% no componente má-
quinas e equipamentos e ele-
vação de 0,4% na construção. 
O componente chamado de 
outros ativos recuou 4,1%. As 
exportações recuaram 2,9%, e 
as importações subiram 3,9%.

Em termos monetários, 
o PIB alcançou aproximada-
mente R$ 6,766 trilhões de ja-
neiro a novembro, em valores 
correntes. A taxa de investi-
mento em novembro de 2020 
foi de 16,8% na série a valores 
correntes.

Índice positivo

Com movimento atípico, emprego 
cresce na indústria em dezembro

Pela primeira vez em 
dez anos, houve aumento de 
emprego no mês de dezem-
bro, de acordo com a pesqui-
sa Sondagem Industrial. Um 
estudo da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), di-
vulgado ontem, apontou que 
o índice de evolução do nú-
mero de empregados ficou 
em 50,5 pontos, acima da 
linha divisória de 50 pontos, 
demonstrando crescimento 
do emprego.

A atividade industrial 
encerrou o ano relativamen-
te forte, embora os sinais de 
desaceleração já possam ser 
percebidos. Segundo a pes-
quisa, produção industrial 

caiu em dezembro de 2020, 
quebrando uma sequência 
de seis meses consecutivos 
de crescimento.

O índice de evolução da 
produção ficou em 46,8 pon-
tos, abaixo da linha divisória 
de 50 pontos, ou seja, reflete 
queda da produção na com-
paração com o mês anterior. 
Os estoques continuam abai-
xo do planejado e, segundo a 
CNI, o problema de escassez 
de insumos, que já havia ga-
nho importância inédita no 
terceiro trimestre do ano pas-
sado, preocupou ainda mais 
os empresários.

Por outro lado, a utiliza-
ção da capacidade instalada 
é a maior desde 2013 para o 
mês, as expectativas seguem 
otimistas e a intenção de in-

vestimento aumentou. Todos 
os índices de expectativas es-
tão acima da linha divisória 
de 50 pontos. “Isso indica que 
os empresários seguem com 
expectativa de crescimento 
nos próximos seis meses da 
demanda, da quantidade ex-
portada, do número de em-
pregados e da compra de ma-
térias-primas”, explicou a CNI, 
em comunicado.

A Sondagem Industrial é 
uma pesquisa de opinião em-
presarial, mensal, que apre-
senta a tendência da ativida-
de industrial e as expectativas 
dos empresários. É elaborada 
em parceria com 25 federa-
ções de indústria e gera resul-
tados por porte de empresa, 
regiões geográficas e setores 
de atividades das indústrias 

extrativa e de transformação.
Para esta edição, foram 

entrevistadas 1.887 empre-
sas, sendo 741 de pequeno 
porte, 669 de médio porte e 
477 grandes empresas, en-
tre 4 e 15 de janeiro. A pes-
quisa Sondagem Industrial 
completa está disponível na 
página da CNI.

Atividade industrial 
encerrou o ano 

relativamente forte, 
embora os sinais de 

desaceleração possam 
ser percebidos

Foto: Agência Brasil

Apesar das vagas, a produção industrial caiu no final de 2020, quebrando uma sequência de seis meses consecutivos de crescimento

A consulta ao primei-
ro lote residual de Impos-
to de Renda Pessoa Física 
(IRPF) será liberada hoje, 
às 10h. A informação foi 
divulgada ontem pela dele-
gacia da Receita na Paraíba, 
Hamilton Sobral Guedes.  
Na Paraíba, o crédito bancá-
rio para 1.349 contribuintes 
será realizado no dia 31 de 
janeiro de 2021, totalizando 
o valor de R$ 2.637.027,35. 

Na consulta à página 
da Receita, no Portal e-CAC, 
é possível acessar o extra-
to da declaração e ver se 
há inconsistências e então 
fazer a autorregularização, 
mediante entrega de decla-
ração retificadora. 

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 

IRPF e situação cadastral no 
CPF.Com ele será possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal in-
formações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

A restituição ficará dis-
ponível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá requerê-la por meio 
da Internet, mediante o For-
mulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF. 

Caso o valor não seja 
creditado, o contribuinte po-
derá contatar pessoalmente 
qualquer agência do BB ou 
ligar para a Central de Aten-
dimento por meio do tele-

fone 4004-0001 (capitais) e 
0800-729-0001 (demais lo-
calidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em 
conta-corrente ou poupan-
ça, em seu nome, em qual-
quer banco.

Receita libera consulta hoje 
para lote residual do IRPF

Procon-JP autua postos após 
constatar aumentos abusivos

A Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa 
do Consumidor autuou 
62 postos de combustí-
veis da capital paraibana 
após a primeira análise 
das notas fiscais que fo-
ram entregues ao Procon-
JP no início de janeiro. As 
autuações são referentes 
a irregularidades como 
preços considerados abu-
sivos, uma vez que a jus-
tificativa dos dados não 
condiz com o valor aplica-
do ao consumidor final.

O Procon-JP solicitou 
as últimas notas fiscais de 
aquisição de todos os tipos 
de combustíveis por parte 
dos estabelecimentos para 
avaliar se os aumentos re-
gistrados nas pesquisas 
comparativas estão den-
tro dos índices legais. O 
secretário Rougger Guerra 
informa que os estabeleci-
mentos autuados terão o 
prazo de 10 dias para rea-
lizarem a defesa adminis-
trativa junto à Secretaria.

Ele informa, ainda, 

que a irregularidade pon-
tuada nesta autuação se 
refere apenas ao preço fi-
nal do produto aplicado 
ao consumidor que, pela 
avaliação do Procon-JP, é 
considerado abusivo. “Esta 
é a primeira etapa do pro-
cesso de análise, que está 
sendo feita caso a caso. 
Agora estamos avalian-
do outras situações como 
uma possível uniformiza-
ção nos preços praticados 
nas bombas em diversos 
estabelecimentos”.

Acesse através o QR Code 
o site da Receita Federal para 

fazer a consulta ao lote residual 
do IRPF janeiro/2021

Padronização de preço é investigada
O titular do Procon-JP 

salienta que também está 
sendo avaliada e investigada 
a possibilidade de prática co-
letiva anticoncorrencial por 
parte de algumas empresas. 

“Continuaremos nossa in-
vestigação sobre todos esses 
aspectos, inclusive sobre o 
aumento ser considerado 
padronizado. Adianto que 
vamos continuar com nossas 

pesquisas comparativas dos 
preços dos combustíveis, já 
que elas nos dão um parâ-
metro para trabalharmos a 
oscilação do mercado”, sa-
lienta Rougger Guerra.



Diversidade

Estão sendo oferecidas 1.500 bolsas para estudantes e as inscrições poderão ser feitas entre os dias 8 e 22 de fevereiro
A Universidade Estadual 

da Paraíba (UEPB) continua 
sua política de assistência 
estudantil para viabilizar o 
acesso dos estudantes em 
situação de vulnerabilidade 
social às aulas remotas na 
Instituição. Através da Pró
-Reitoria Estudantil (Proest), 
foram lançados, ontem os 
dois editais do Programa 
Auxílio Conectividade que 
prevê o oferecimento de bol-
sas, tanto para a contratação 
de serviço de Internet em 
caráter emergencial, quanto 
para a aquisição de equipa-
mento. Ao todo estão sen-
do oferecidas 1.500 bolsas, 
sendo um mil para admissão 
de empresa fornecedora de 
sinal de Internet, e 500 para 
compra de equipamento.

O auxílio é voltado para 
estudantes regularmente 
matriculados em componen-
tes curriculares e/ou ativi-
dades acadêmicas que estão 
sendo ofertadas de forma 
não presencial, nos cursos 
presenciais de graduação, 
pós-graduação e ensino mé-
dio/técnico da Instituição, 
devido à pandemia. O valor 
da bolsa para “Acesso à in-
ternet em caráter emergen-
cial”, será de R$ 100 mensais 
para aquisição de serviço 
de internet enquanto durar 
as atividades regulamenta-
das pela Resolução UEPB/
Consepe/0229/2020. Já na 
modalidade “Aquisição de 
equipamentos”, a bolsa será 
em cota única, no valor de 
R$ 1 mil, para aquisição de 
equipamento adequado ao 

acompanhamento das aulas 
remotas. O mesmo aluno 
pode concorrer simultanea-
mente as duas bolsas.

As inscrições poderão 
ser feitas entre os dias 8 e 22 
de fevereiro, exclusivamen-
te pelo link https://cpcon.
uepb.edu.br/forms/respon-
derFormulario/515. O re-
sultado final da seleção está 
previsto para ser divulgado 
no dia 18 de março. A reito-
ra da Universidade Estadual 
da Paraíba, professora Célia 
Regina Diniz, afirmou que 
em virtude da necessidade 
de manter as condições de 
acessibilidade da comuni-
dade discente para o acom-
panhamento das atividades 
não presenciais, e em conso-
nância com o que foi previsto 
na carta programa da gestão, 
a publicação desses editais 
é direcionada para os novos 
alunos que estão entrando 
na UEPB. Célia acrescentou 
que no ano passado foram 
contemplados cerca de cinco 
mil alunos com os auxílios, e 
que, agora, se faz necessário 
atender aqueles que come-
çarão sua vida acadêmica na 
UEPB.

“Nós vamos manter os 
alunos contemplados nos 
editais do ano passado, e 
agora estamos abrindo a 
possibilidade de mais 1.500 
novos estudantes que in-
gressam agora na UEPB. 
Como ainda não há previsão 
do término da pandemia da 
covid-19, e enquanto não 
tivermos segurança sani-
tária, a UEPB vai continuar 

garantindo a inclusão di-
gital de estudantes em si-
tuação de vulnerabilidade 
socioeconômica, bem como 
daqueles que não possuem 
ou tenham baixa qualidade 
de acesso à internet, como 
também daqueles que não 
dispõem de equipamentos 
para a adequada participa-
ção e acompanhamento das 
atividades não presenciais 
desenvolvidas nos termos 
da Resolução/UEPB/Con-
sep/0229/2020”, destacou a 
reitora.

A pró-reitora Estudan-
til da UEPB, professora Nú-
bia Nascimento, ressaltou 
a importância de todos os 
estudantes lerem os edi-
tais para que assim possam 
entender como funciona a 
seleção. De acordo com ela, 
nestes documentos está lis-
tada a documentação obri-
gatória exigida pela Proest 
para o certame. Já no que diz 
respeito ao recebimento do 
Auxílio Conectividade, é ne-
cessário que o aluno declare 
não possuir acesso à inter-
net e/ou equipamento de 
qualidade para o desenvol-
vimento das atividades não 
presenciais, além de possuir 
renda per capita menor ou 
igual a R$ 785,77 (média da 
renda per capita da Região 
Nordeste, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE). Todas 
as informações estão dis-
poníveis nos editais abaixo. 
Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone (83) 
98753-8757.

UEPB lança dois novos editais do 
Programa Auxílio Conectividade
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 187/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 901872020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessa-
dos que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a 
sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 08/02/2021 às 9h (nove 
horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 1000 KVA, 
destinado à Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico - SETDE, conforme 
anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-01788-9 
                                                                                                        João Pessoa, 21 de janeiro de 2021.

 Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora da Central de Compras

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).

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, 
comparecer 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

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, 
segundo as atribuições e comandos contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extra-
judicial da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, 
notificar o proprietário (ou ocupante) do imóvel: Lado esquerdo: imóvel que faz frente para a rua 
são João, nº 72, cadastrado em nome de Minervino Alves Pinheiro, do Centro de Santa Rita/PB, 
para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação/impugnação ao pedido de 
inserção de área do imóvel cadastrado na Rua São João nº 60, Centro, Santa Rita-PB, requerida 
em 06 de novembro de 2019 pelo proprietário do imóvel, através do Protocolo da Serventia n.º 
2019-07827. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala Tabeliã Interventora em Exercício do 
Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A DIRETORIA DO SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA PARA-
ÍBA, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto Social da Entidade e demais 
disposições legais aplicáveis, convoca todos os jornalistas do Estadopara participar de ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL, acerca dos encaminhamentosda CAMPANHA SALARIAL 2021/2022, 
a se realizar no dia 26 de janeiro de 2021, às 19h30, em primeira convocação mediante a presença 
de 1/4 (um quarto) dos associados, ou, em segunda convocação, 30 minutos depois, com qualquer 
número de associados presentes, pela plataforma Google Meet, cujo link será enviado a partir de um 
dia antes da Assembleia aos associados, com objetivo de discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1.Informes gerais;
2. Proposta de Pauta de Reivindicações para Campanha Salarial 2021/2022;
3. Autorização para que o Sindicato promova negociação direta ou com a intervenção de mediador, 

prevista na forma da lei, com as empresasjornalísticas de meio impresso, televisão, radiodifusão, 
internet, assessorias de comunicação e/ou com o Sindicato desua representação econômica, 
podendo assinar ACORDOS COLETIVOS ouCONVENÇÃO COLETIVA;

4. Autorização para que o Sindicato instaure movimento paredista (greve) ou DISSÍDIO COLE-
TIVO, na hipótese de malograrem as negociações;

5. Fixação do valor da Contribuição Assistencial;
João Pessoa- PB,  21de janeiro de 2021

LAND SEIXAS DE CARVALHO
Presidente  

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - Ventos de São Rafael Energias Renováveis S.A., inscrita no 
CNPJ: 14.676.561/0001-10, torna público que requereu ao Instituto de Desenvolvimento Susten-
tável e do Meio Ambiente – IDEMA, por delegação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença Prévia, para o Complexo Eólico Currais Novos, 
localizado nos municípios de Picuí (PB), Currais Novos (RN), Campo Redondo (RN) e São Tomé 
(RN). Foi determinado o Estudo de Impacto Ambiental. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin e Sérgio 
A. Benevides Filho - Diretores.

CENTRO NÁUTICO DO JACARÉ, 10.546.921/0001-08 torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença De Operação para a 
atividade de marina Situada à no endereço Rua João de Souza Rocha, nº 307, Jacaré, Cabedelo – PB.

RICARDO MELO DA SILVA, CPF 023.096.844-90, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SEMAPA 
– SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO, A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BENEFICIA-
DO COM TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR SALATIEL 
FERNANDES DE MEDEIROS, SN – LOTE 16 QUADRA F – LOTEAMENTO RECANTO DO POÇO 
– BAIRRO RECANTO DO POÇO – CABEDELO.

Clim Centro Medico e Locações de Salas Eireli, cnpj 19.012.551/0001-01, torna publico que requereu 
a Secretaria municipal de meio ambiente-SEMAM a LP/LI para reforma da unidade localizada na 
rua Profª Severina Sousa Souto, 207- Jrd. Oceania, João Pessoa-PB.

Carajás Material de Construção Ltda, CNPJ: 03.656.804/0015-37 torna público que requereu junto à 
SEMAPA - Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Renovação da Licença 
de Operação nº 0425/2016, do empreendimento Comercial, localizado rua Mar do Caribe – QD 091, 
LT 01G -Portal do Poço - Cabedelo/PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB
ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO N° 069/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE 
FOGO E A EMPRESA O & L VIAGENS E TURISMO EIRELI, CNPJ. 05.504.160/0001-91. OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR. OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO DE PRAZO CONTRATUAL: 31/12/2020. FUN-
DAMENTAÇÃO: LEI 8.666/93, ART. 57. 

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB
ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO N° 048/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE 
FOGO E A EMPRESA O & L LOCAÇÕES EIRELI; CNPJ: 02.401.445/0001-09. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE VEICULOS. OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO DE PRAZO CONTRATUAL: 31/12/2020. 
FUNDAMENTAÇÃO: LEI 8.666/93, ART. 57. 

DERIVALDO ROMÃO DOS SANTOS
PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios diversos destinado a Merenda dos Alunos da Rede 

Municipal de Ensino e para o desenvolvimento das Ações, Atividades e Programas de todas as 
Secretarias da Prefeitura do Município de Baia da Traição – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00010/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL, CONSIDERANDO 
A PROPOSTA Nº 36000.1732822/01–800 – MINISTÉRIO DA SAÚDE E PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE BAIA DA TRAIÇÃO: 02.010 GABINETE DO PREFEITO; 04 122 0003 2002 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO; 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA; 20 
605 0003 2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA; 02.020 SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS; 04 122 0003 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 
02.030 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO; 04 122 0003 2005 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; 02.050 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 12 361 0018 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE ENSINO FUNDAMENTAL – MDE; 12 361 0018 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EN-
SINO BÁSICO – FUNDEB; 12 361 0018 2021 MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO – RECURSOS 
QSE; 12 361 0020 2023 MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR; 
02.060 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA–ESTRUTURA E DESENV. URBANO; 15 122 0003 
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA E DESENV 
URBANO; 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL; 08 122 0003 2029 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL; 02.080 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; 08 
244 0008 2042 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA; 02.090 SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSUNTOS INDÍGENAS; 14 423 0007 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SECRETÁRIA 
DE ASSUNTOS INDÍGENA; 02.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO–AMBIENTE E REC. 
HID.; 18 544 0003 2045 MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS; 02.110 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS; 27 813 0028 2048 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL; 02.130 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 
ESPORTE E LAZER; 27 813 0028 2047 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMU-
NITARIAS; 02.140 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO; 23 605 0003 2053 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. E COMERCIO; 02.150 SECRETARIA DE 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 24 131 0003 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL; 02.160 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLI-
CAS PARA AS MULHERES; 14 422 0003 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; 04.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 
0012 2007 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE; 10 301 0013 2008 MANU-
TENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA – FNS/PSF; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – PAB FIXO; 07.010 FUNDO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 08 122 0003 2031 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL; 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00021/2021 - 19.01.21 até 31.12.21 - JOSE FHILLYPE 
DOS SANTOS BRITO - R$ 330.844,00.

Educação

Prazo de inscrições para o 
Encceja 2020 termina hoje

Termina hoje (22) o 
prazo para a inscrição no 
Exame Nacional para Certi-
ficação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) 
2020. A aplicação das provas 
para o ensino fundamental 
e médio será no dia 25 de 
abril deste ano e ocorrerá 
em todos os estados e no 
Distrito Federal. A inscrição 
pode ser  feita pelo site. O 
exame serve para conceder 
o diploma de conclusão do 
ensino fundamental ou mé-
dio para os jovens e adultos 
que não conseguiram obter 
na idade adequada.

“A participação no 
Encceja Nacional 2020 é 
voluntária, gratuita e desti-
nada a jovens e adultos que 
não concluíram os estudos 
na idade apropriada para 
cada etapa de ensino, des-
de que tenham, no mínimo, 
15 anos completos para o 
ensino fundamental e, no 
mínimo, 18 anos comple-
tos no caso do ensino mé-
dio, na data do exame”, in-
formou ontem o Ministério 
da Educação.

O exame é constituído 
de quatro provas objetivas, 
de acordo com o nível de 
ensino, contendo cada uma 
30 questões de múltipla 
escolha nas áreas de Ciên-

cias Naturais, Matemática, 
Língua Portuguesa, Língua 
Estrangeira Moderna, Artes, 
Educação Física, História e 
Geografia. O candidato tam-
bém será avaliado por meio 
de uma redação.

O edital do Encceja diz 
que o participante inscri-
to que não comparecer às 
provas de todas as áreas do 
conhecimento no Encceja de 
2020 e quiser participar do 
Encceja 2021 deverá justi-
ficar a sua ausência. Caso o 
participante não justifique a 
ausência, ele deverá ressar-
cir um valor determinado 
pelo ministério, conforme 
orientações divulgadas no 
site de inscrição do exame.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Exame serve para conceder o diploma de conclusão do ensino fundamental ou médio para jovens e adultos



Social
20  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2021

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!22

Ana Adelaide 
Peixoto Tavares 
(foto), Adriano Alves 
Alves, Aline Gomes, 
Ana Paula Toscano 

L. Albuquerque, Antonieta Machado, 
Creso Rocha Junior, Daniel Carvalho 
Leite, Daniela Gomes, 
Danielle Accioly Trin-
dade, Denize Diniz 
(foto), Edilania Alves, 
Eliane de Lourdes, 
Fábio Crispim Lima, 
Francisco Dantas 
Lira, Glaucio Helder, 
Jordana Bezerra, 
José Maria Gurgel, Kátia França, Luís 
Fernando Quintas, Luiz Carlos Orien-
te, Manoel Gomes da Silva, Marcelo 

Marcos Silva, Silvana 
Torquato (foto), 
Marcio Mattos, Maria 
Rita D’Almeida, Nadja 
Arruda Mangueira, 
Nikolas Fernandes, 
Pablo Forlan Santos, 
Ranielle Maria, Ricar-
do César da Nóbrega. 

Aniversariando

“Aquele que sabe 
mandar encontra 

sempre quem deva 
obedecer”.

Friedrich Nietzsche

Fale com Abelardo

O comportamento de alguns 
políticos e autoridades, que se 
beneficiam dos seus cargos, para 
privilegiar parentes e amigos com 
a aplicação antecipada da vacina, 
burlando os critérios estabeleci-
dos pelo Plano Nacional de Imu-
nização, é um gesto execrável de 
abuso de poder e do uso indevido 
de prerrogativas que devem ser 
denunciadas e punidas.

A DEPUTADA dra. Paula implantou um 
Centro de Diagnóstico por Imagem em 
Cajazeiras que tem prestado grandes 
serviços à comunidade cajazeirense.

O FLUMINENSE empatou com o Coritiba 
por 3 a 3, com um gol no finalzinho da 
partida do artilheiro Sobrenatural de 
Almeida.
 
AINDA sobre o Brasileirão, parece que 
faltou combustível ao São Paulo e o 
time amarelou. Ainda não ganhou uma 
partida este ano.

FERNANDO Pessoa de Aquino tomou 
posse ontem como conselheiro da Fun-
dação Napoleão Laureano em ato pre-
sidido pelo médico Carneiro Arnaud.

Reitor da UFPB mantém ritmo acelerado
Recompensa

DIVAS - Algumas delas acompanham a coluna do Abelardo desde os primeiros passos 
na Imprensa da Paraíba. Outras vieram depois, ainda nos tempos do Correio da Pa-
raíba. Vinham acessando a versão on-line nas redes sociais, mas estavam saudosas 
do jornal impresso, de acordar de manhã conferindo as notícias e as informações 

da “coluna que todo mundo lê”. Fundaram um grupo, As Divas, e saudaram o nosso 
retorno à mídia impressa. Hoje algumas delas estão aqui emoldurando a nossa pági-
na: Luzenira Sobreira, Cely Furtado, Hélia Botelho, Carmem Eleonora Amorim, Lucia 

Bezerra, Penha Costa, Maraysa Rocha, Marletti Assis e Graziela Dantas.

O médico Valde-
vino Ribeiro, 

que esteve na li-
nha de frente do 
combate à covid 
no setor de emer-
gência do Hos-
pital da Unimed; 

que foi infectado e hospitalizado 
e retornou às suas funções, foi dos 
primeiros a receber a vacina contra 
o coronavírus. Justo, muito justo, 
justíssimo.

Em pouco mais de 
uma semana o 
reitor da UFPB, 

Valdiney Gouveia, teve 
uma agenda repleta de 
compromissos. Nes-
se período, recebeu 
a visita do Capitão de Fragata, 
Rodrigo Amaral Godoy, que esta-
beleceu mais uma parceria técni-
ca com a instituição; em seguida 
manteve reunião com o deputado 
federal Pedro Cunha Lima, em 

seu gabinete, discutin-
do a criação do Curso 
de Medicina Veteriná-
ria; também recebeu 
o deputado Eduardo 
Carneiro, secretário de 
Desenvolvimento Urba-

no da Prefeitura de João Pessoa, 
que também preside a Comissão 
de Empreendedorismo da Assem-
bléia, e, por último, esteve com o 
diretor geral do Hospital Edson 
Ramalho.

Pela  lente do amor 

Um dos pionei-
ros nas foto-
grafias sociais 

com o seu estúdio 
Blow Up, que marcou 
época na sociedade 
paraibana no tempo 
em que a fotografia 
era cercada de mis-
térios e exigia talento 

e sensibilidade, o fotógrafo Osmar Santos 
continua na ativa e está comemorando 50 
anos de atividade com amor e profissiona-
lismo. Vai marcar a data com uma exposi-
ção - As Damas da Cidade, by Osmar San-
tos - em data a ser anunciada.

Saia justa 
A família do senador José Maranhão 
reagiu com indignação ao gesto do 
senador Ney Suassuna, que viralizou 
na internet, durante uma entrevista 
com o jornalista Hermes Luna na TV 
Correio, quando perguntado sobre 
o estado de saúde do seu ex-correli-
gionário.
Embora tenha divulgado nota pro-
curando explicar o caso e afirmando 
que a ofensa não foi dirigida ao 
seu ex-aliado político, o senador 
Ney Suassuna ficou de saia justa no 
episódio que ganhou forte repercus-
são na mídia e motivou reação de 
diversos segmentos da sociedade.

FABIO LIBERALINO - Presidente da Associação 
dos Defensores Públicos da Paraíba - Colecio-
nar vitórias, respeito e admiração, em décadas 
de atuação no jornalismo, é um feito para pou-
cos. É muito bom saber que o jornalismo taba-
jarino possui em sua história o nome Abelardo 
Jurema. Parabéns por sua coluna nas páginas 
do Jornal A União.
THÁLIA SEXIAS - Muito triste o que está acon-
tecendo no prédio do antigo jornal “O Norte”! 
Mais uma obra irregular na cidade! Mais uma 
demonstração da inércia do poder público 
diante da desobediência à Legislação Munici-
pal! Tudo se faz errado... e fica errado!!! Este é o 
maior problema: tudo fica impune!!

BRUNO FARIAS - Vereador - Em relação a nota de 
ontem, cabe esclarecer: primeiro, por causa da insi-
nuação de que não gosto de comida sertaneja;
Segundo, porque, nas atividades de Mercado, Cí-
cero sempre me chama, pois sabe que a comida 
sertaneja é uma das minhas prediletas. Terceiro, 
porque sou frequentador e cliente de Zuca, sem-
pre passando, no Alta Pressão, principalmente nas 
quintas-feiras, quando tem a rabada, seja pra co-
mer por lá, seja pra levar uma quentinha pra casa.
N. do R. A legenda não teve a intenção de causar 
dissabor. Foi um texto bem humorado aprovei-
tando a sua expressão na foto, sem intenção de 
ferir suscetibilidades. A coluna pede desculpas se 
não agradou.

LANNY SANTANA, uma das mais corteja-
das e admiradas modelos da Paraíba

JANTAR - O jornalista e publicitário Emanuel 
Montenegro vai reunir amigos e apoiadores 
com um jantar no restaurante Gulliver Mar , no 
próximo dia 29 de janeiro, para comemorar o 
aniversário de 33 anos de circulação da revista 
Painel Empresarial. 

Em pouco mais de 24 horas, 99 por 
cento dos municípios paraibanos 
tinham iniciado a vacinação de 
acordo com as quantidades enviadas 
pelo Ministério da Saúde, através 
do Governo do Estado. Embora o 
volume tenha sido bem abaixo do 
que o necessário, a distribuição foi 
democrática e criteriosa, valorizando 
a ação da Secretaria Estadual da Saú-
de na responsabilidade da partilha.
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Presidente da Ceaf-PB, Arthur Alves, diz que a FPF escolheu 20 árbitros e 25 assistentes para as disputas do Estadual

Assim como os clubes, os 
árbitros também farão uma 
pré-temporada antes do iní-
cio da temporada 2021. Os 
que pertencem ao quadro 
da Federação Paraibana de 
Futebol começam o trabalho 
intensificado no dia 23 de fe-
vereiro, mas na verdade, essa 
preparação já teve início des-
de o ano passado, como ex-
plica o diretor de árbitros da 
FPF, Arthur Alves.

“Logo que o Paraibano foi 
suspenso por causa da pande-
mia, eu me vi na obrigação de 
fazer algo que mantivesse os 
árbitros motivados e bem ins-
truídos. Então, programamos 
uma série de palestras, por vi-
deoconferência, com as maio-
res autoridades no assunto do 
país e tivemos até um pales-
trante de Portugal. Os temas 
foram os mais diversos possí-
veis, desde a orientação física 
e técnica, até como fazer um 
bom texto em uma súmula. 
Tivemos também a preocu-
pação com a saúde dos árbi-
tros, com palestras do médico 
responsável pelo protocolo 
médico da CBF, orientando 
como se prevenir da conta-
minação de covid-19. Outros 
assuntos ainda abordados no 
período sem futebol foram 
a questão psicológica, com 
uma bela palestra de uma das 
maiores psicólogas do país, 
palestras motivacionais e até 
financeira, para orientar os 
árbitros como administrar 
os seus ganhos no presente e 
no futuro, após o término da 
carreira”, disse Arthur.

Em relação a parte técni-
ca e física propriamente dita, 
Arthur Alves informou que 
um dos instrutores nas video-
conferências realizadas nas 
segundas feiras, foi o ex-árbi-
tro Fifa e atualmente comen-
tarista da Rede Globo, Paulo 
César Oliveira. Houve também 
a participação de um fisicul-
tor da CBF, que passou uma 
série de exercícios para que os 
árbitros realizassem em casa. 
Depois disso, eles enviaram 
os vídeos do trabalho realiza-
do para a nossa avaliação.

Após alguns meses sem 
competição, os árbitros vol-
taram a trabalhar para valer 
no restante do Campeonato 
Paraibano, e mais recente-
mente, no feminino, dispu-
tado no mês de dezembro do 
ano passado.

Para o Campeonato Pa-
raibano deste ano, com início 
previsto para 17 de março, a 
comissão de arbitragem da 
FPF escolheu 20 árbitros e 
25 assistentes. O árbitro mais 
experiente do grupo é Zé 
Marques, de Cabedelo, que 
tem 47 anos, mas segundo 
Arthur, está em um estado de 
excelência do ponto de vista 
teórico e físico. O mais novo 
é José de Arimatéia, de Sapé, 
que tem apenas 23 anos. En-
tre os assistentes, o mais ex-
periente é Marcelo Paulino, 
de Boqueirão, com 39 anos. Já 
o mais novo é Tales de Patos, 
que tem 24 anos.

Todos os árbitros e as-
sistentes passarão por uma 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Árbitros se preparam para 
as disputas do Campeonato

Abel Braga
A sete rodadas do final do Brasileirão, o técnico do 
Internacional, Abel Braga, vê seu time com sorte de 
campeão após goleada sobre o São Paulo. Página 23
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avaliação bastante rígida, tan-
to do ponto de vista teórico 
sobre as novas regras, como 
a tomada de decisão baseada 
em casos, e também fisica-
mente. Sobre esta parte física, 
a avaliação será baseada no 
método Fifa, que tem testes 
de pistas bastante rigorosos. 
Além disso, todos terão de 
cumprir com duas exigências 
exclusivas da comissão de ar-
bitragem da FPF. 

“Desde o ano passado, 
nós exigimos dos árbitros e 
assistentes um percentual 
máximo de 18 por cento de 
gordura no corpo para os ho-
mens, e 22 por cento para as 
mulheres. Eles estão sofren-
do muito para atingir esses 
percentuais. Aqueles que não 
atingirem terão uma segun-
da oportunidade, e caso ain-
da não consiga, não apitará o 
Campeonato Paraibano. Outra 
exigência curiosa é que todos 
aprendam a cantar o hino da 
Paraíba e cantem em voz alta 
quando o hino for exibido an-
tes do início das partidas.

Quanto ao processo de 
renovação da arbitragem no 
Estado, Arthur Alves afirmou 
que está em ritmo acelerado, 
sem desconhecer a experiên-
cia dos mais velhos e fazendo 
com que eles passem o que sa-
bem para os mais novos. Mas, 
mesmo assim, a FPF também 
não descarta a possibilidade 
de utilizar bons árbitros de 
outros estados.

“Eu não tenho dúvidas 
que alguns árbitros do quadro 
atual da Paraíba têm condi-
ções de se tornarem árbitros 
nacionais e até internacionais. 
O nosso trabalho já está co-
lhendo os frutos e atraindo o 
desejo de árbitros de outros 
estados. Eu tenho hoje árbi-
tros de São Paulo, do Paraná 
e até um da Dinamarca. Nós 
vamos analisar com muito ri-
gor o material que eles man-
daram, para definir se alguns 
poderão também participar 
do nosso campeonato”, disse 
o dirigente.

Sobre o futuro da arbi-
tragem paraibana, Arthur 
afirmou que o seu principal 
objetivo é deixar um grande 
legado, um trabalho que não 
tenha mais volta na Paraíba. 
“Saímos de uma terra arrasa-
da para uma terra desejada. 
Eu espero a contribuição de 
todos, inclusive da impren-
sa, com críticas respeitáveis, 
não pessoais, para melhorar-
mos cada vez mais. Sempre 
digo aos árbitros que quando 
um médico erra, pode matar 
um paciente e nós quando 
erramos podemos tirar uma 
vitória de uma equipe e até 
uma classificação importan-
te”, concluiu Arthur Alves.

O processo de renovação 
da arbitragem está em 
ritmo acelerado, sem 

desconhecer a experiência 
dos mais velhos e fazendo 
com que eles passem o que 
sabem para os mais novos.

Trabalho com os assistentes em busca de uma melhor sintonia não só nos movimentos, como na aplicação correta das regras de futebol numa partida

Arthur Alves com o instrutor físico Allan Melo, definindo estratégias para a realização da segunda chamada de avaliação do percentual de gordura dos árbitros
Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram
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Sob o comando do novo técnico Marcelinho Paraíba, a pré-temporada do alvinegro começa na próxima segunda-feira

Atual campeão paraiba-
no, o Treze, por conta do tí-
tulo estadual do ano passado, 
terá um primeiro semestre 
em 2021 repleto de compe-
tições para disputar: Copa do 
Nordeste, Campeonato Parai-
bano e Copa do Brasil. Diante 
disso, o Alvinegro confirmou 
a abertura da sua pré-tem-
porada, sob o comando do 
técnico Marcelinho Paraíba, 
que vai estrear como treina-
dor nesta temporada, para a 
próxima segunda-feira (25), 
onde já deve contar com a 
maior parte do elenco que 
está definido e contará com 
23 jogadores. 

A temporada do Galo co-
meça já no dia 27 de feverei-
ro, data definida para a aber-
tura da Copa do Nordeste 
- o adversário da estreia e os 
grupos da competição ainda 
não foram anunciados. Além 
do torneio regional, a equipe 
ainda buscará o bicampeo-
nato paraibano a disputa do 
Estadual começa no dia 17 
de março, e na estreia o Treze 
enfrentará o Atlético de Caja-
zeiras. Por fim, a equipe re-
tornará para a Copa do Brasil 
cujo calendário e adversário 
ainda não foram definidos 
pela CBF, até mesmo pelo fato 
da competição de 2020 ainda 
não ter sido encerrada. 

Para esse primeiro se-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Elenco do Treze está fechado 
para disputar o Paraibano
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Do início da pandemia de covid-19 até aqui, 
o Brasil acumula mais de 213 mil mortos e 8,7 
milhões de infectados pela doença. Mas o fute-
bol, apesar da parada no ano passado, segue com 
calendário ativo na reta final do Campeonato 
Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores 
da América, com duas equipes brasileiras na dis-
puta pelo título. Clubes e federações já planejam 
os campeonatos estaduais. O país enfrenta alta 
na disseminação do vírus, caos em Manaus, nova 
cepa ainda mais transmissível, mortes batendo 
recordes dos meses de pico da pandemia e a falta 
de vacina para imunizar toda a população. Com 
todos esses fatores, ainda acho difícil que o fute-
bol pare novamente. Nos acostumamos ao coti-
diano trágico. 

Há uma complexa discussão entre futebol 
ser ou não atividade essencial. Em essência, não 
é. Mas os defensores do retorno do futebol ar-
gumentam sobre a importância de manter ati-
vo o esporte que é paixão nacional. Existe ain-
da a justificativa financeira, pois muitos clubes 
não resistiriam a um ano sem calendário. Já são 
grandes as perdas com a ausência da bilheteria. 
Se a paralisação avançasse por mais tempo, toda 
uma cadeia econômica fomentada pelo futebol 
iria ruir. 

A volta aconteceu sob protocolos de segu-
rança para reduzir a disseminação do vírus. A 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adotou 
normas supostamente rígidas para que as compe-
tições pudessem ser realizadas. Sem torcida, sem 
brilho, com menos emoção, somente para a TV. 

Mais expostos à doença, jogadores viraram os 
novos gladiadores, atirados ao risco para divertir 
as multidões. Os torcedores, por sua vez, não co-
laboram. Em jogos decisivos, saem de casa para se 
aglomerar em festas na porta do estádio. 

Por mais que se adotem medidas de distan-
ciamento, uso de máscaras e tudo o mais, não há 
protocolo que garanta proteção contra um mal 
invisível. Os jogadores são testados antes de cada 
partida, mas nas suas casas, entre seus familia-
res, ninguém vê o contágio. E na questão jogado-
res, estamos falando de atletas que na maioria 
das vezes são bem remunerados. 

Porém nem só com atletas se faz um jogo 
de futebol. Há roupeiro, massagista, motoris-
ta, profissional de imprensa. Todos igualmente 
expostos ao perigo da contaminação pelo novo 
coronavírus. 

A partida entre CSA e Avaí no último sábado 
(16), no estádio Rei Pelé, em Maceió, válida pela 
35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, 
escancarou a falácia dos protocolos de proteção 
à covid-19. O meia Valdívia, do Avaí, estava infec-
tado com covid-19 e jogou o primeiro tempo da 
partida normalmente. A notícia do teste positivo 
do jogador chegou no intervalo do jogo. 

No âmbito do imponderável, é impossível di-
zer quantos depois foram contaminados a partir 
de um jogador. Da mesma forma que não se pode 
culpar a volta do futebol pelas mortes na pande-
mia, também não se pode afirmar que não haja 
relação alguma. A vida de cada vítima da doen-
ça não tem preço para quem chora a perda. Tor-
cedores do Botafogo e familiares sofreram com 
a morte do motorista do clube, Maurão, aos 63 
anos, assim como lamentamos aqui a ida precoce 
do querido radialista esportivo Gláucio Lima, aos 
55 anos. Ambos trabalharam no retorno do fute-
bol durante a pandemia e morreram vítimas de 
covid-19. Se foi em decorrência da volta, ou se es-
tariam conosco caso o futebol estivesse suspen-
so, nunca saberemos. Hoje estão com Deus.

Futebol na
pandemia

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador

mestre, o clube 16 vezes cam-
peão da Paraíba já fechou o 
seu elenco que contará com 23 
atletas para o começo da tem-
porada. No entanto, até o mo-
mento, o Galo só confirmou 15 
jogadores. São eles: Jeferson 
(Goleiro), Leandro Santos (Go-
leiro), Adriano Alves (Zaguei-
ro), Uesles (Zagueiro), Marlon 
(Zagueiro), Rômulo (Zaguei-
ro), Bruce (Lateral),  Régis 
Potiguar(Volante), Romeu 
(Volante), Émerson (Meia), 
Birungueta (Meia), Ancelmo 
(Meia), Kleiton Domingues 
(Meia), João Leonardo (Ata-
cante) e Jairinho (Atacante).

Sendo assim, restam ain-
da nomes para serem anun-

ciados em um trabalho que, 
segundo Josimar Barbosa, o 
Joba, diretor executivo do Tre-
ze, aguarda apenas o retorno 
das assinaturas de contrato, 
inclusive por alguns desses 
atletas ainda estarem dispu-
tando competições. Esse é o 
caso, por exemplo, do lateral 
direito Júlio Ferrari que ainda 
está disputando a Série D pelo 
Altos-PI e deve ser anunciado 
pelo Galo nos próximos dias.

No entanto, segundo 
Joba, a maior parte dos atle-
tas já estará disponível para 
que Marcelinho Paraíba pos-
sa começar a trabalhar na 
preparação do time para os 
desafios desse primeiro se-

mestre, a partir da próxima 
semana. Para o dirigente do 
Galo, o elenco montado com 
foco nessa primeira etapa do 
ano é forte e o Treze disputa-
rá de forma positiva todas as 
competições previstas.

“O elenco inicial está 
pronto e a medida que os 
contratos forem devolvidos 
assinados, vamos divulgar 
os outros nomes que estão 
acertados. O grupo inicial 
terá 23 atletas que na nossa 
visão chegam para garantir 
que um clube com grandeza 
do Treze possa disputar todas 
as competições em que estará 
participando com o intuito de 
vencê-las”, afirmou.

O ex-jogador e agora técnico do clube, Marcelinho Paraíba, durante entrevista com o presidente Walter Júnior

Foto: Instagram/Treze

Parceria firmada

Deco e CSP fecham acordo em busca
da descoberta de novas revelações

Durante toda a sema-
na, um dos assuntos mais 
badalados na imprensa 
esportiva foi a parceria 
do CSP com o empresário 
Deco, ex-jogador do Barce-
lona, Porto e Fluminense. O 
empresário já está em João 
Pessoa acertando os últi-
mos detalhes dessa união 
com o clube pessoense, que 
tem como principal objeti-
vo revelar grandes talentos 
para o futebol nacional e in-
ternacional.

"É a segunda vez que 
venho aqui e fico muito fe-
liz em voltar a João Pessoa. 
Tenho grandes amigos aqui, 
como o Hulk, o Tiquinho 
Soares e o Josivaldo. Desta 
vez, eu venho anunciar um 
namoro que já tem algum 
tempo, uma parceria com 
o CSP. É um trabalho que 
a gente já vinha fazendo e 
agora nós viemos oficializar 
esta parceria definitiva com 
o clube. Vamos tentar aju-
dar esse trabalho maravi-
lhoso que Josivaldo já vem 
fazendo aqui. Vamos pro-
fissionalizar este trabalho e 
dar condições para que esta 
união possa render grandes 
frutos, como já vem dando 
até o momento”, disse Deco.

Josivaldo Alves confes-
sa que está muito feliz com 

essa parceria e que chegou 
em boa hora, em um mo-
mento difícil que atravessa o 
CSP, em termos financeiros.

“Nós só estávamos tra-
balhando até agora com 
o sub-19 e o profissional. 
Agora vamos estender esse 
trabalho a outras catego-
rias, como o sub-15 por 
exemplo. Isso será possível 
graças à união com Deco e 
seu amigo, Luís Paulo, dois 
grandes empresários e 
agenciadores de atletas em 
todo mundo. Eles vão nos 
dar melhores condições de 

trabalho e infraestrutura e 
assim seremos capazes de 
ampliar o nosso potencial 
na descoberta e na forma-
ção de novos talentos”, afir-
mou o dirigente do Tigre.

Josivaldo explicou os 
detalhes do trabalho, que 
será bem mais amplo do 
que ele já vinha fazendo 
nos últimos anos. “Não será 
apenas descobrir e revelar 
atletas destaques do CSP, 
como era antes. A partir 
de agora, atletas descober-
tos pelos olheiros de Deco 
em outros lugares também 

virão para um processo de 
formação aqui. Para tanto, 
ele vai mandar um profis-
sional da empresa dele para 
trabalhar junto conosco. A 
ideia é revelar atletas não 
só para os grandes clubes 
do país, mas também para 
vários países onde atua a 
empresa de Deco. Isto vai 
fazer com que o CSP, que já 
é o clube que mais revela 
atletas na Paraíba, se torne 
também um dos maiores 
clubes formadores de atle-
tas do país”, acrescentou 
Josivaldo.

O ex-jogador e hoje empresário Deco formalizou, em documento, uma parceria com o Centro Sportivo Paraibano

Foto: Instagram/CSP
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Técnico do Internacional vê atuação inteligente contra o São Paulo, e uma boa dose de sorte de campeão

O Internacional assumiu a 
ponta do Campeonato Brasileiro 
ao golear o então líder São Paulo 
por 5 a 1, na última quarta-feira, 
em pleno estádio do Morumbi, na 
capital paulista, mas o técnico Abel 
Braga já fez questão de frear a em-
polgação diante da possibilidade do 
título. Com 59 pontos, dois a mais 
que o rival, o clube gaúcho agora 
só depende de suas forças para ser 
campeão nacional pela quarta vez 
na história e acabar com um jejum 
de 41 anos.

O treinador colorado ainda 
não vê a equipe como principal 
candidata a vencer a competição - 
São Paulo, Atlético-MG, Flamengo, 
Palmeiras e Grêmio são os concor-
rentes. “Não é uma atuação de cam-
peão. Mas sorte de campeão essa 
equipe tem”, comemorou.

Autor de três gols, Yuri Alberto 
foi muito elogiado por Abel Braga, 
que afirmou tratar-se de um “joga-
dor diferente”. “Ele foi excepcional. 

Não apenas pelos gols, mas por 
toda a performance. A evolução 
técnica dele, e o momento de con-
fiança, faz com que esteja sendo de 
muita utilidade”, frisou.

O treinador se disse orgulho-
so de sua equipe e elogiou a inte-
ligência de seus atletas. “Orgulho 
eu tenho dos jogadores. Isso que 
aconteceu, do Abel, não tem nada. 
Isso o que aconteceu vai aconte-
cer daqui a 20 anos. Uma coisa é 
certa. Foi uma atuação com in-
teligência, um jogo muito com a 
cabeça”, comentou.

O próximo compromisso do 
Internacional será o clássico contra 
o Grêmio, neste domingo, no está-
dio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 
32ª rodada. Apesar de ser “amigo” 
do técnico Renato Gaúcho, em suas 
próprias palavras, Abel Braga en-
frentará o rival pela primeira vez em 
um Gre-Nal. E projetou muita difi-
culdade. “É uma situação incômoda. 
Vamos ter que fazer muita força e jo-
gar mais do que jogamos para tentar 
um resultado positivo”, projetou.

Agência Estado

Abel Braga evita empolgação 
por boa fase do time gaúcho
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Vasco terá jogos ainda mais difíceis

Botafogo agora só depende de um milagre

Fifa pode punir
clubes europeus

Presidente do COI não vê plano B para as Olimpíadas

Na matemática do Vasco, vencer 
os rivais diretos da tabela era uma 
fórmula para respirar mais aliviado 
na briga contra o rebaixamento no 
Campeonato Brasileiro. No entanto, 
o Cruz-Maltino tropeçou e, mesmo 
que daqui para frente vença os ou-
tros concorrentes que ainda tem pelo 
caminho, a pontuação provavelmente 
não será suficiente para se livrar. Na 
recente era Vanderlei Luxemburgo, por 

exemplo, o Vasco apenas empatou 
com o Atlético-GO, perdeu para o 
Coritiba e foi goleado, pelo Red Bull 
Bragantino por 4 a 1. Nas oito últi-
mas rodadas, o Cruz-Maltino ainda 
enfrentará mais três concorrentes 
diretos na luta contra o descenso: 
Bahia, Fortaleza e Goiás. Os outros 
cinco adversários Atlético-MG (sá-
bado), Palmeiras (jogo adiado), Fla-
mengo, Internacional e Corinthians.

A temporada de 2020 se tornou um 
pesadelo para o Botafogo. Após todas 
as complicações pela paralisação por 
conta da pandemia do covid-19, o time 
fez uma péssima campanha na Série A 
do Brasileirão, e agora se apega a um 
milagre para se salvar do rebaixamen-
to. Com 23 pontos conquistados em 
31 partidas (4 vitórias, 11 empates e 
16 derrotas), o clube segue em último 
lugar na tabela. Com sete partidas res-

tantes na competição, o alvinegro preci-
sa vencer nada menos do que todos os 
jogos para acumular mais 21 pontos e 
chegar aos 44. Mais do que o “milagre”, 
o time da estrela solitária precisa torcer 
contra os rivais pelo rebaixamento. Na 
17ª colocação (o primeiro no Z4), está 
o Fortaleza, com 32, nove a mais que 
o Botafogo, além de um jogo a menos. 
Goiás e Coritiba (com 26 e 25) também 
têm uma partida a menos.

A Fifa divulgou um comunicado ofi-
cial, ontem, assinado também pelos 
presidentes das seis confederações de 
futebol, a respeito da Superliga Euro-
peia, que reuniria os melhores times 
dos principais países do continente. A 
entidade que rege o futebol mundial 
deixa um aviso sério aos clubes e aos 
jogadores que queiram fazer parte da 
nova competição de elite da Europa: 
quem participar, será excluído de to-
das as competições da Fifa, Uefa, CAF 
(África), Conmebol (América do Sul), 
OFC (Oceania), AFC (Ásia) e Concacaf 
(Américas do Norte e Central e Caribe). 
"De acordo com os estatutos da Fifa e 
das confederações, todas as competi-
ções devem ser organizadas ou reco-
nhecidas pelo órgão competente em 
seu respectivo nível, pela Fifa em nível 
global e pelas confederações em nível 
continental", disse o texto, justificando 
as suas possíveis reações em caso da 
existência da Superliga Europeia.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, adiados em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus, irão acontecer em 2021. 
Isso é o que garante o alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), que declarou nesta quinta-feira 
que está convencido de que o evento será disputado nas datas programadas - entre 23 de julho e 8 de agosto -, acrescentando 
que "não há um plano B". "Nós temos, neste momento, nenhuma razão para acreditar que os Jogos Olímpicos de Tóquio não 
começarão no dia 23 de julho no estádio Olímpico de Tóquio. Isto é porque não há um plano B e porque estamos totalmente 
comprometidos em fazer estes Jogos seguros e bem-sucedidos", afirmou Bach em entrevista ao jornal japonês Kyodo News.

Curtas
Foto: Divulgação/COI

Goleada foi a maior já sofrida pelo Tricolor
Desde o último título, em 2012, o São Paulo 

acumula eliminações, brigas contra o rebaixamen-
to, vexames e marcas negativas. No fim de 2020, 
após uma série de decepções, o Tricolor até fez sua 
torcida sonhar com títulos e com o fim do incômodo 
jejum, mas tudo isso já foi por água abaixo em 
janeiro de 2021 após a goleada recorde aplicada 
pelo Internacional.

Em um Morumbi vazio, o sonoro 5 a 1 do Inter 
representou muito mais do que a perda melancólica 
da liderança do Brasileirão. A goleada colorada 
foi a maior sofrida pelo São Paulo em sua casa no 
Brasileirão. Além disso, foi a pior derrota do Tricolor 
Paulista nos mais de 60 anos do estádio.

A torcida do São Paulo parece já ter se acostu-
mado com temporadas de mais baixos do que altos. 
São anos e anos assim. Na atual temporada, a ex-
pectativa era que Fernando Diniz conseguisse tirar o 
clube da fila. Antes da pandemia, a oscilação já era 
clara: derrotas como o 2 a 1 contra o inexpressível 
Binacional na Libertadores e vitórias convincentes 

como o 3 a 0 contra a LDU na mesma competição.
Após o retorno das competições, as elimina-

ções no Paulista, Libertadores e Sul-Americana 
foram momentaneamente deixadas de lado com a 
boa campanha na Copa do Brasil e no Brasileirão. 
Diniz chegou até a dizer que o time havia apren-
dido com as derrotas e frustrações. Veio então a 
semifinal do principal torneio mata-mata do país 
e a eliminação para o Grêmio em 30 de dezembro 
de 2020 deixou o são paulino com o alerta ligado 
já no réveillon, embora os números dos matemáti-
cos apontassem o Tricolor como amplo favorito ao 
título brasileiro. Em 20 dias, todo esse favoritismo 
desmoronou. A vantagem que antes era de sete 
pontos hoje é uma desvatagem de dois pontos após 
a goleada contra o Inter. O futebol do time parece 
ter se perdido na virada do ano. Quatro jogos em 
2021, nenhuma vitória e um elenco claramente 
abatido. Não há luz no fim do túnel para o time 
de Fernando Diniz, cada vez mais previsível e sem 
alternativas para superar seus adversários.

Arrancada do Internacional o coloca como grande 
favorito ao título nacional depois de assumir 
a liderança após golear o São Paulo por 5 a 1
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Emissão de gases tóxicos mata mais de 7 milhões de pessoas por ano e é uma das principais causas de afastamento do trabalho

Controlar poluição do ar pode 
prevenir 50 mil mortes, diz OMS

Limitar a poluição do ar aos ní-
veis recomendados pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) pode-
ria prevenir mais de 50 mil mortes 
na Europa anualmente, de acordo 
com uma pesquisa da entidade di-
vulgada na quarta-feira (20). A OMS 
estima que a poluição do ar mate 
mais de 7 milhões de pessoas a cada 
ano e seria uma das principais cau-
sas de afastamento do trabalho em 
todo o mundo.

O estudo, publicado na revista 
Lancet Planetary Health, avaliou 
as mortes ocorridas em pelo me-
nos mil cidades europeias. Cidades 
da Suécia, Finlândia e Noruega são 
as mais eficientes para conter a 
poluição, apontou o levantamento 
da OMS.

A cada ano, as atividades hu-
manas produzem mais CO₂ do que 
os processos naturais conseguem 
absorver. A nocividade para a saú-
de das partículas finas foi demons-
trada, especialmente nas áreas ur-
banas. O limite recomendado pela 
OMS para partículas finas PM2,5 
é de 10 microgramas/m3 como 
média anual e, para o dióxido de 
nitrogênio (NO₂), 40 μg/m3 como 
média anual.

A nocividade para a saúde das 
partículas finas foi demonstrada, 
especialmente nas áreas urbanas, 
contribuindo, por exemplo, para 
mortalidade e doenças cardiovas-
culares e respiratórias, transtornos 
na gravidez e no crescimento fetal. 
O estudo calculou as mortes prema-
turas ligadas a esses dois poluentes 
em mil cidades europeias.

Respeitar as recomendações da 
OMS permitiria evitar 51.213 mor-
tes prematuras por ano, segundo 
os pesquisadores. O estudo “mostra 
que muitas cidades continuam sem 
fazer o suficiente contra a poluição 
do ar”, estima Mark Nieuwenhuij-
sen, do Instituto de Saúde Global de 
Barcelona (ISGlobal). O número de 
mortes relacionadas com a poluição 
do ar varia de acordo com a cida-
de. As mais afetadas se encontram 
na Polônia, na República Tcheca e 
na planície de Padana (também co-
nhecida como Vale do Pó), na Itália. 
Em contraste, a capital da Islândia, 
Reykjavik, Tromso na Noruega, 
Umea na Suécia e Oulu na Finlândia 
são as menos expostas.

Em média, 84% da população 
das cidades está exposta a níveis 
superiores aos recomendados pela 
OMS para os PM2,5, e 9%, para o 
NO₂. Segundo Sasha Khomenko, 
coautor do estudo, é importan-
te aplicar medidas adaptadas às 
condições locais, pois os níveis de 
poluição variam. Mudanças devem 
ser feitas no tráfego rodoviário, na 
indústria, nos portos e aeropor-
tos, assim como no aquecimento a 
lenha e a carvão.

Aforismo
“A maldade dos homens não 

está nos mortos. Está nos vivos. 
Deus nos proteja dos vivos, porque 

os mortos são inofensivos.”

(Mônica Raouf)

1891 — Benjamin Constant, 
político e militar brasileiro
1901 — Rainha Vitória do Reino Unido
1922 — Papa Bento XV
1973 — Lyndon B. Johnson, 
político norte-americano
1977 — Maysa, 
cantora, atriz e compositora brasileira
1994 — Telly Savalas, 
ator norte-americano
1996 — Rubens Corrêa, ator brasileiro
1997 — Ênio Andrade, 
jogador e treinador brasileiro
2003 — Dona Zica, sambista brasileira
2008 – Dora Bria, atleta brasileira
2013 — Lídia Mattos, atriz brasileira

Mortes na História

Obituário
Benjamin de Rothschild
16/1/2021 – Aos 57 anos, 
após sofrer um ataque car-
díaco. Bilionário herdeiro 
do legado bancário de Ed-
mond de Rothschild. Mem-
bro de uma das famílias de 
banqueiros mais famosas da Europa, herdou 
uma filial do banco especializada em gestão de 
patrimônio privado. O grupo Edmond de Ro-
thschild, fundado em 1953 por Edmon Adol-
phe de Rothschild, administra mais de US$ 
190 bilhões em recursos e emprega 2.600 pes-
soas em 32 localidades globais. O grupo tem 
sede em Genebra, na Suíça.

Foto: Forbes

Palata Cassanda
18/1/2021 – Aos 120 anos, 
em Mavinga, província do 
Cuando Cubango (Angola). 
Homem mais velho de An-
gola e eventualmente do 
mundo. Natural de Mavin-
ga, onde nasceu a 20 de abril de 1900, Palata 
foi encontrado morto em casa, duas semanas 
depois de ter saído do hospital local, onde es-
tava internado por apresentar fraqueza física. 
Terceiro de uma família de 20 irmãos, ele era 
soba (chefe de aldeia), não consumia bebidas 
alcoólicas, casou-se quatro vezes (a mulher 
com quem viveu os últimos quatro anos tem 
54 anos). Teve 29 filhos e só comia mandioca, 
funge (pirão de farinha de milho ou de man-
dioca), massango (cereal), kizaka (folhas de 
mandioca), carne de caça e bebia bastante kis-
sangua (bebida feita de milho ou abacaxi).

Foto: Divulgação

Raul Querido Varela
19/1/2021 – Aos 96 anos, 
em Praia (Cabo Verde), de 
doença não revelada. Pri-
meiro presidente do Supre-
mo Tribunal de Justiça (STJ) 
de Cabo Verde. Foi nomea-
do primeiro presidente do 
então Conselho Nacional de Justiça, atual STJ, 
em 27 de setembro de 1975, quase três me-
ses após a independência do país de Portugal, 
ocorrida em 5 de julho de 1975. Nascido em 29 
de dezembro de 1925, em Santa Catarina, de 
Santiago, foi ainda o primeiro embaixador de 
Cabo Verde nos Estados Unidos e no México.

Foto: Divulgação

Flávio Camargo
19/1/2021 – Aos 33 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), em 
consequência da covid-19, 
vítima de pneumonia. Foi 
diagnosticado com a doença 
em setembro do ano passado 
e ficou internado. Teve 90% dos pulmões com-
prometidos. Flávio Camargo deixa a esposa, 
Suzanna, e o filho, Yohan. Ele foi enterrado na 
tarde da quarta-feira (20), no Rio de Janeiro.

Foto: Instagram

Sibusiso Moyo
20/1/2021 – Aos 61 anos, 
em Harare (Zimbábue), ví-
tima da covid-19. Ministro 
dos Negócios Estrangeiros 
do Zimbábue. Militar (gene-
ral aposentado) que ficou 
conhecido em 15 de novembro de 2017 ao apa-
recer na televisão para anunciar que as Forças 
Armadas tinham tomado o controlo do país. A 
operação levaria à derrubada do presidente Ro-
bert Mugabe após décadas no poder. Era vete-
rano da luta do país pela independência. Ele é o 
segundo membro do governo de Zimbábue que 
morre de covid-19 em poucos dias. Ellen Gwa-
radzimba, ministra para os Assuntos Provin-
ciais de Manicaland (uma província do país a 
leste de Harare, na fronteira com Moçambique), 
morreu no dia 15 de janeiro, aos 60 anos.

Foto: Divulgação

Geraldo Antônio Miotto
20/1/2021 – Aos 65 anos, 
em Porto Alegre (RS), em 
decorrência da covid-19. 
General do Exército da re-
serva, ex-comandante do 
Comando Militar do Sul. Es-
tava hospitalizado desde o dia 1° de dezembro 
de 2020 e morreu no Centro de Tratamento 
Intensivo do Hospital de Clínicas de Porto Ale-
gre (HCPA). Miotto nasceu em 20 de março de 
1955, em São Marcos, na serra gaúcha. Ingres-
sou no Exército em 28 de fevereiro de 1972, 
na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, 
em Campinas (SP). Membro do Alto Comando 
do Exército, ocupou os cargos de comandante 
militar da Amazônia, entre 2016 e 2018, e co-
mandante militar do Sul até abril do ano pas-
sado, quando passou o comando para o gene-
ral Valério Stumpf Trindade.

Foto: Divulgação

Otoni Queiroz
20/1/2021 – Aos 42 anos, de 
covid-19. Prefeito eleito de 
Ereré (CE) pelo PDT, estava 
internado desde o ano pas-
sado após ser contaminado 
pela doença. Não chegou a 
ser empossado, já que estava hospitalizado des-
de 10 de dezembro. Em 31 de dezembro, a mãe 
do prefeito, de 78 anos, também morreu vítima 
do novo coronavírus. A vice-prefeita eleita, Ema-
nuelle Martins (PDT), de 33 anos, é quem ocupa 
a gestão municipal desde a posse, no dia 1º de 
janeiro. A chapa composta pelos dois pedestias 
foi a única apresentada no município. Eles foram 
eleitos com 3,8 mil votos. Otoni Queiroz nasceu 
em Pau dos Ferros (RN). A eleição municipal de 
2020 foi a primeira disputada por ele.

Foto: Arquivo Pessoal

# Cabeleireiro morreu
A atriz Sophie Charlotte anunciou em seu Ins-
tagram, na quarta-feira (20), a morte do pai, 
o cabeleireiro José Mário da Silva. Na publica-
ção, a atriz decidiu compartilhar uma foto de 
seu casamento em 2015, com Daniel de Olivei-
ra. Na imagem, ela aparece feliz acompanhada 
pelo pai. Sophie era filha de José Mário Silva 
com a alemã Renate Elisabeth Charlotte Wolf. 
A atriz nasceu na Alemanha.

# Mãe de Zezinho I
Morreu na manhã da quinta-feira (21), no 
Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa, 

Agência Estado 

Breves & Curtas

a mãe do vereador de João Pessoa Zezinho Bo-
tafogo (Cidadania). Inez Freire da Costa tinha 
78 anos e tinha câncer. Não houve velório e o 
sepultamento ocorreu no mesmo dia em Jua-
zeirinho, cidade natal de Inez e onde ela pediu 
para ser enterrada.

# Mãe de Zezinho II
O câncer foi diagnosticado no ano passado e 
cerca de dois meses atrás ela foi submetida a 
uma cirurgia na qual não foi possível retirar 
o tumor. Desde então, havia permanecido em 
casa, sob os cuidados dos filhos, mas há dez 
dias teve um agravamento de seu quadro clíni-
co e precisou ser internada novamente.

# Biden no cemitério
Assim que tomou posse, o primeiro ato oficial 
do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, 
na quarta-feira (20), foi uma visita ao Cemité-
rio Militar de Arlington, onde, acompanhado 
de três de seus antecessores (os ex-presiden-
tes democratas Bill Clinton e Barack Obama e 
o ex-presidente republicano George W. Bush), 
prestou homenagem aos militares mortos em 
combate diante da tumba do soldado desco-
nhecido. Biden foi saudado por 21 salvas de ti-
ros de canhão ao chegar ao cemitério, situado 
nos arredores de Washington.

# Sem ser vacinado
Um médico de 95 anos escolhido para ser o 
primeiro vacinado contra a covid-19 em Mu-
tuípe, cidade que fica a cerca de 250 quilôme-
tros de Salvador (BA), morreu na madrugada 
da quarta-feira (20), horas antes de ser imuni-
zado em evento que aconteceria pela manhã. 
Divaldo Brandão, que foi o primeiro médico 
da cidade, morreu dormindo. Ainda não há in-
formações sobre a causa do óbito. Ele chegou 
em Mutuípe em 1952 durante o surto de febre 
tifoide na região. O médico atendia as áreas de 
clínica médica geral e ginecologia.

# Com cerveja e música
No último dia 20, data em que faria 48 anos, 
Dilson de Carvalho Santos, foi homenageado 
no Cemitério Municipal de Piripiri, interior do 
Piauí, com dois itens que ele tanto prestigiava: 
a cerveja e a música. Dilson morreu em junho 
do ano passado e sua família e amigos procu-
raram uma maneira inusitada de comemorar o 
seu aniversário. E foi ao som do grupo musical 
Raça Negra que eles lembraram dos bons mo-
mentos. Dilson, em vida, era muito festivo.

# Covid-19 mata gêmeos
O médico Joel Martinez Peixoto, de 73 anos, 
morreu na última quarta-feira (20) em um 
hospital particular de Campo Grande (MS), 
vítima da covid-19. Peixoto morreu dez dias 
depois do irmão gêmeo, o advogado Joelson 
Martinez Peixoto, ex-prefeito de Jardim (MS). 
Joelson, que também morreu vítima do novo 
coronavírus, foi prefeito da cidade de Jardim 
entre 1987 e 1990.

# Experiência sobrenatural I
Uma mulher chamada Stephanie Arnold, de Chi-
cago, nos Estados Unidos, relata que viveu uma 
experiência sobrenatural, pois “morreu por 37 
segundos”, logo depois do parto do seu segundo 
filho. Na ocasião, ela conta que viu seu corpo “de 
cima” na sala de operações da maternidade.

# Experiência sobrenatural II
O caso ocorreu em 2013, mas voltou à tona de-
pois que foi retratado pela série documental da 
Netflix, ‘Surviving Death’, que estreou no último 
dia 6 de janeiro. A produção “conta histórias de 
pessoas e analisa experiências de quase morte, 
reencarnação e fenômenos paranormais”, se-
gundo a própria plataforma de streaming.

# Irmão do presidente
Morreu na segunda-feira (18), no Rio de Ja-
neiro (RJ), Abraão David, de 79 anos. Ele era 
irmão do presidente de honra da Escola de 
Samba Beija-Flor de Nilópolis, Anísio Abraão 
David, e tio do atual prefeito de Nilópolis, 
Abraão David Neto. A causa da morte não foi 
informada pela família. Abraão estava interna-
do há vários meses.

Estudos mostram que muitas cidades 
nada fazem para conter a poluição do ar

Foto: Lukas Schulze



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

AVISO DE CONVOCAÇÃO – FASE DE LANCES
Pregão Presencial SRP n.º 10006/2020

O Fundo Municipal de Saúde do município de Alagoa Grande, através da Pregoeira Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Avenida Quinze de Novembro, 153, (anexo do Hospital Municipal), 
Centro da cidade de Alagoa Grande, convoca as empresas participantes do Pregão Presencial SRP 
nº 10006/2020 para a sessão de retomada do procedimento com a etapa de lances, que acontecerá 
no dia 27 de janeiro de 2021, às 08:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço acima citado. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3273–2267.

Alagoa Grande, 20 de janeiro de 2021.
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

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 00003/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa médica 
para a prestação de serviços com a realização de exames, cuja abertura será no dia 09.02.2021 
às 13:00 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, 21 de Janeiro de 2021.
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 14H DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA 
LINHA ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA. 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 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.
pb.gov.br. Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 21 de janeiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. 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 7.892/13; Decreto Municipal 
nº 10/08; 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) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 21 de janeiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

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 Material Odontológicos 
de Consumo e Permanente, para suprir as necessidades dos ESF´s, deste Município. Abertura 
da sessão publica: 14:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 14:01 
horas do dia 04 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, 21 de Janeiro de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES (DO TIPO 
CAÇAMBA E PIPA) E DE MICRO–ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICI-
PALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 011/12; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@
gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 21 de Janeiro de 2021 
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

CONTABEIS, ENVOLVENDO: ELABORAÇÃO PLURIANUAL, LEI DE DIRETIZES ORÇAMENTÁ-
RIAS E LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL; REGISTRO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL; ELABORA-
ÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, ANÁLISES E CONCILIAÇÕES DE CONTAS BANCÁRIAS, 
DEMONSTRAÇÕES BANCÁRIAS, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ANUAIS, RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA; ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES AO SICONFI, SIOPS E 
SIOP. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Bom Jesus 04.122.2003.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC 
DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39.0000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom 
Jesus e: CT Nº 00001/2021 - 08.01.21 - ROGÉRIO ARAUJO NETO - R$ 78.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2020, que objetiva: Contratação de 
empresa para fornecimento de combustíveis e GLP, conforme termo de referência, para atender 
as necessidades da STTP; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: Marcia Moura Ramadam - R$ 603.336,00.

Campina Grande - PB, 19 de Janeiro de 2021
FELIX ARAUJO NETO 

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

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: Aquisição de testes rápidos de COVID – 19, para a Secretaria de Saúde do município 
de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício 2021; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO - R$ 49.940,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 20 de Janeiro de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2021. OBJETO: Aquisição de testes rápidos de 

COVID – 19, para a Secretaria de Saúde do município de Cacimba de Dentro/PB, para o exercício 
2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. Solicitação: 
Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito, em 20/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020, que objetiva: Contratação de empresa para a prestação de Serviços de Consultoria 
e Assessoria Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Cacimba 
de Dentro/PB, exercício de 2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA–ME - R$ 54.000,00. 

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

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2020. OBJETO: Contratação de empresa para a 

prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada junto ao Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro/PB, exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 
25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 04/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00034/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2020, que objetiva: Contratação de Serviços 
de Assessoria Técnica Especializada junto a Secretaria de Saúde do Município de Cacimba de 
Dentro/PB, no exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: IRIS NAZARETH SEVERO DA SILVA - R$ 26.400,00. 

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

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada junto a Secretaria de 

Saúde do Município de Cacimba de Dentro/PB, no exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00034/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – SAÚDE). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00002/2021 - 04.01.21 - IRIS 
NAZARETH SEVERO DA SILVA - R$ 26.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 03 de Fevereiro de 2021 às 09h30min, fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS, para atender a necessidade 
das diversas Secretarias, conforme consta do Edital durante o exercício de 2020. As empresas 
interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3356-1117, do portal 
do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações 
Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do 
portal http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Publicado na íntegra no Diário da FAMUP do dia 
22.01.2021.Cabaceiras PB, 21.01.21.

JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 02201/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS. 
CONTRATADO: JOSE GEOVASIO FERNANDES DA SILVA - ME. FUNDAMENTAÇÃO: CLÁUSU-
LA TERCEIRA DO CONTRATO , C/C O ART. 57, § 1º, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 E 
ALTERAÇÕES POSTERIORES. OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL MANOEL CLEMENTINO NEVES, 
NESTE MUNICÍPIO, POR 03 (TRÊS) MESES A PARTIR DE 18 DE JANEIRO DE 2021. DATA DA 
ASSINATURA: 18 DE JANEIRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00018/2020

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº 00018/2020 TIPO: MENOR PREÇO POR 
MAIOR DESCONTO - MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO - Nº. 00018/2020 OBJETO: CONT. 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E GLP, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STTP FORNECEDOR: MARCIA MOURA 
RAMADAM CNPJ: CNPJ01.106.085/0001-50 ITEM(S):1-2-3-4-5. MARCIA MOURA RAMADAM. 
VALOR: R$ 603.336,00. PRAZO: 12 MESES CONTADOS DA SUA ASSINATURA, CONTRATAN-
TE: CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR FORNECEDOR: MARCIA MOURA RAMADAM DATA 
21.01.2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis e GLP, conforme termo 
de referência, para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-
nico nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 02110 
–14.451.1025.2091 –33.90.30.99 –1001 –Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: 31/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande e: 
CT Nº 00002/2021 - 19.01.21 - Marcia Moura Ramadan - R$ 603.336,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustiveis e GLP, conforme termo 

de referência, para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00018/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 02110 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 14.451.1025.2091 – Ações de Melhoria no Sistema 
de Trânsito 33.90.30.99 – Material de Consumo 1001 –Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00002/2021 - 19.01.21 - Marcia Moura 
Ramadan - R$ 603.336,00.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB
Inexigibilidade de licitação nº 001/2021

O Prefeito do Município de Curral Velho-PB torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, 
que reconhece e RATIFICA a inexigibilidade de licitação para contratação do escritório de advocacia 
Batista Advocacia & Consultoria – CNPJ nº 22.034.589/0001-81, visando à prestação de serviços de 
Consultoria à Comissão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro deste Município, no valor mensal 
de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), perfazendo um valor total de 46.800,00 (quarenta e 
seis mil e oitocentos reais), pelos doze meses, tudo com base no parecer da PJM e no inciso II do 
art. 25 da Lei n° 8.666/93, c/c o art. 3°-A da Lei nº 8.906, de 4 de Julho de 1994, incluída pela Lei 
nº 14.039, de 17 de Agosto de 2020. 

Curral Velho-PB, 11 de janeiro de 2021. 
Tácio Samuel Barbosa Diniz

Prefeito

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO - PB
EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 001/2021 DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 Nº 001/2021
Processo Licitatório nº 001/2021. Contrato nº 001/2021. Objeto: contratação do escritório de 

advocacia BATISTA ADVOCACIA & CONSULTORIA à prestação de serviços de Consultoria à Co-
missão Permanente de Licitação e ao Pregoeiro deste Município. Contratada: BATISTA ADVOCACIA 
& CONSULTORIA -ME, inscrita no CNPJ sob o nº 22.034.589/0001-81. Ratificação: 11/01/2021. 
Valor Contratado mensal: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), perfazendo um valor total de 
46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais), pelo período 12 (doze) meses. Data da assinatura: 
12/01/2021. Vigência: 12 (doze) meses. 

Curral Velho-PB, 12 de janeiro de 2021. 
Tácio Samuel Barbosa Diniz

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

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 serviços de Assessoria Jurídica, destinados a Prefeitura 
Municipal de Damião; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Damião - PB, 18 de Janeiro de 2021
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços de Assessoria Jurídica,  destinados a Prefeitura Municipal de 

Damião. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Damião: 01.00 - GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002, 02.00- 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00003/2021 - 18.01.21 - PAULO ITALO 
DE OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

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

cializados de Assessoria e Consultoria Jurídica , junto ao setor de licitações.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:02.00 - SECRETARIA DE ADMINIS-

TRAÇÃO, 04.122.1002.2004. ELEMENTO DE DESPESA:3.3.90.39 - OUTROS SERVÇOS DE 
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e:
CT Nº 00004/2021 – 18.01.2021 - MARIA GORETE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA-

CIA - R$ 30.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

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 
IN00002/2021, que objetiva: Contratação de sociedade individual de advocacia, para prestação de 
serviços especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica , junto ao setor de licitações; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA GORETE SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 30.000,00.

Damião - PB, 18 de Janeiro de 2021
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficiale observado parecer da Assessoria 

Jurídica, referente aoPregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: Aquisições parceladas de 
medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma constantes na Tabela, mediante solicitação 
diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de 
Saúde deste Município, na sua sede, conforme cronograma após a respectiva solicitação, modalidade 
realizada por julgamento de por maior percentual de desconto ofertado, obtendo menor preço no 
balcão, consumo previsto para o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. - R$ 132.300,00..

Duas Estradas - PB, 18 de Janeiro de 2021
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de combustíveis e derivados diversos, sob um raio estabelecido 

de 50 km de distância da sede do ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abaste-
cimento dos veículos pertencentes à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante 
requisição diária e/ou periódica, para consumo no exercício financeiro de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2020. DOTAÇÃO: Recursos do orçamento financeiro de 2021: 
01.00 – 04.122.2001.2004 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 02.00 – 04.122.2001.2005 – 0010000.01 
– 3.3.90.30.01; 03.00 – 04.123.2001.2008 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 04.00 – 12.361.2003.2016 
– 1110000.01 – 3.3.90.30.01; 05.00 – 27.812.2005.2023 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 06.00 
– 17.813.2001.2024 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 07.00 – 10.301.2002.2030 – 2110000.01 – 
3.3.90.30.01; 08.00 – 15.451.2001.2036 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 09.00 – 26.782.2001.2039 
– 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 10.00 – 08.244.2010.2040 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 10.00 
– 08.244.2010.2041 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 11.00 – 08.244.2010.2045 – 0010000.01 – 
3.3.90.30.01; 12.00 – 20.606.2001.2049 – 0010000.01 – 3.3.90.30.01; 12.00 – 20.606.2012.2050 
– 0010000.01 – 3.3.90.30.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00005/2021 - 19.01.21 – RAYSSA 
MARQUES LEITE & CIA LTDA. - R$ 835.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de medicamentos diversos de A a Z, da Linha ABCFarma 

constantes na Tabela, mediante solicitação diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos 
quantitativos solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde deste Município, na sua sede, conforme cro-
nograma após a respectiva solicitação, modalidade realizada por julgamento de por maior percentual 
de desconto ofertado, obtendo menor preço no balcão, consumo previsto para o exercício de 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2020. DOTAÇÃO: Recursos do orçamento 
financeiro de 2021: 07.00 - 10.301.2002.2027 - 2110000.01 - 3.3.90.30.09; 07.00 - 10.301.2002.2027 
- 2130000.00 - 3.3.90.30.09; 07.00 - 10.301.2002.2027 - 2140000.05 - 3.3.90.30.09. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas 
Estradas e: CT Nº 00006/2021 - 19.01.21 – NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 
LTDA. - R$ 132.300,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
 N° 00019/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficiale observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente aoPregão Presencial nº 00019/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de combustíveis e derivados diversos, sob um raio estabelecido de 50 km de distância da sede do 
ORC, distância tecnicamente entendida como viável para abastecimento dos veículos pertencentes 
à frota oficial e locados, já que o abastecimento se dará mediante requisição diária e/ou periódica, 
para consumo no exercício financeiro de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: RAYSSA MARQUES LEITE & CIA - R$ 835.600,00.

Duas Estradas - PB, 18 de Janeiro de 2021
JOYCE RENALLY FELIX NUNES – Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia 

Básica e SAMU deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00011/2021 - 18.01.21 até 31.12.21 - WILLIAM STEFANINI DE 
ALMEIDA - R$ 137.789,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JUÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIA-

MENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ÓRGÃOS DOS GOVERNO 
FEDERAL E/OU ESTADUAL E SUBDIÁRIAS E, OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVENIOS E 
CONTRATOS CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, 
ENTRE OUTROS NO ANO DE 2018. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2018. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00127/2018 - Assp Assessoria e Planejamento Ltda - 4º 
Aditivo - prorroga o prazo por mais 8 meses. ASSINATURA: 30.12.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos destinados ao Hospital Municipal, Farmácia 

Básica e SAMU deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2020. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Esperança e: CT Nº 00006/2021 - 18.01.21 até 31.12.21 - A. COSTA COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - R$ 65.670,65.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresas para coleta, transporte, tratamento e destinação final de 

resíduos de serviços de saúde, assim definidos pela Resoluções CONAMA 358/2005 e ANVISA 
RDC 306/2004, que serão depositados bombonas de 200 litros. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.000 
SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE – FUS, 
090 3.3.90.39 00 211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Igaracy e: CT Nº 00001/2021 - 21.01.21 - WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES 
LTDA - R$ 10.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL DE NOTÓRIA ESPECIALIZA-

ÇÃO, DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666/93, PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS, QUAIS SEJAM: ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO 
AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DA PARAIBA (1ª E 2ª INSTANCIA), incluindo a elaboração de defesas prévias, recursos, susten-
tação oral quando dos julgamentos, bem como o acompanhamento de forma tempestiva de todos 
os processos. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 021 3.3.90.36 00 001.0000 
OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO 
E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLA-
NEJAMENTO, 028 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA; 
04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 049 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – 
PESSOA FÍSICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 069 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 089 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO 
DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E 
REC. HÍDRICOS, 170 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA; 
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL, 192 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA FÍSICA; 
09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 306 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO 
– PESSOA FÍSICA; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 345 3.3.90.36 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE 
TERCEIRO – PESSOA FÍSICA;. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00002/2021 - 21.01.21 - FRANCISCO 
DE ASSIS REMIGIO II - R$ 66.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura do Pregão Presencial nº 
00003/2021, do dia 25.01.2021 às 11:00 horas PARA o dia 08.01.2021 às 11:00. Demais informa-
ções encontram-se a disposição dos interessados, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contados 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.   

Ibiara-PB, 21 de Janeiro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITÓ

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Décimo Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00076/2014, em 20.08.2014.
PARTES: Prefeitura Municipal de Ibiara e a empresa SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Construção de Quadra escolar coberta. 
OBJETO DO ADITIVO: De Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

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

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

destinados aos Serviços de Recuperação de Pavimentos das Ruas da Cidade, Manutenção de 
Galerias Pluviais e Próprios Municipais executados pela SEINFRA/PMJP.

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

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

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

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

Secretário Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

Aviso de Licitação (ADL)
Brasil

Programa João Pessoa Sustentável
Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração do Plano de Desenvolvimento Comunitário 
do Complexo Beira Rio, em João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Licitação Pública Internacional nº 81001/2020
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este 

Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano de De-

senvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe utilizar 
parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato de 
Financiamento nº 4444 – OC/BR.

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes elegíveis 
a apresentar propostas lacradas para ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESEN-
VOLVIMENTO COMUNITÁRIO NAS COMUNIDADES DO CBR ATRAVÉS DO PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional de: 
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.pb.gov.
br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado ao final 
deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, disponível para 
download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. A data limite para entrega das 
Propostas é no dia 19/02/2021, às 10:00hs, data e horário onde será realizada a sessão de abertura 
das propostas.Todas as propostas deverão estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção 
da Proposta, conforme estabelece o Edital.

9.  O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154. 

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. Todas as propostas deverão 
estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta, no montante de um por cento 
do valor apresentado na proposta comercial.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2021.
Vandeivi Amâncio
Presidente da Comissão Especial de Licitação do Programa João Pessoa Sustentável

Município de João Pessoa
Paraíba, Brasil

UNIÃO  A
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Prefeitura Municipal de João Pessoa
OFÍCIO N.º 027/2021 – GS/SEMHAB
João Pessoa, 08 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
Marcos Vinícius Sales Nobrega

Secretário Municipal de Comunicação
SECOM
Nesta

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA INSTALAÇÃO DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ.

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste, solicitar autorização para divulgação, 
em Diário Oficial Estadual e em jornal de circulação estadual, do requerimento da renovação da 
Licença Instalação, requerida a SEMAM para esta Secretaria, para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

Abaixo segue modelo de publicação:

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO A Secretaria 

Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Instalação para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

Atenciosamente,
MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

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

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

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

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

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

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

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

CSL/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

Aviso de Licitação (ADL)
Brasil

Programa João Pessoa Sustentável
Contrato de Empréstimo 4444-OC/BR

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração do Plano de Desenvolvimento Comunitário 
do Complexo Beira Rio, em João Pessoa, Paraíba, Brasil.

Licitação Pública Internacional nº 81001/2020
1. Este Aviso de Licitação é emitido como resultado do Aviso Geral de Aquisições para este 

Projeto publicado no Development Business, edição de 23/08/2019.
2. O Município de João Pessoa recebeu um financiamento do Banco Interamericano de De-

senvolvimento para financiar o custo do Programa João Pessoa Sustentável, e se propõe utilizar 
parte dos fundos deste financiamento para efetuar os pagamentos nos termos do Contrato de 
Financiamento nº 4444 – OC/BR.

3. A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável convida os Licitantes elegíveis 
a apresentar propostas lacradas para ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE DESEN-
VOLVIMENTO COMUNITÁRIO NAS COMUNIDADES DO CBR ATRAVÉS DO PROGRAMA JOÃO 
PESSOA SUSTENTÁVEL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.

4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) 
estabelecidos nas Políticas para a Aquisição de Obras e Bens Financiadas pelo Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento, e está aberta a todos os Licitantes de Países Elegíveis, conforme 
definido nestas normas.

5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informação adicional de: 
Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável, no email celuep@joaopessoa.pb.gov.
br e inspecionar os documentos de licitação através da internet ou no endereço indicado ao final 
deste Aviso.

6. Os requisitos de qualificação estão descritos no Termo de Referência – TDR, disponível para 
download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no Link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154 .

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. A data limite para entrega das 
Propostas é no dia 19/02/2021, às 10:00hs, data e horário onde será realizada a sessão de abertura 
das propostas.Todas as propostas deverão estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção 
da Proposta, conforme estabelece o Edital.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs .

7. Os Licitantes interessados poderão adquirir um conjunto completo dos Documentos de Licitação 
em Português, disponível para download no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, 
no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5154. 

8. As propostas deverão ser entregues no endereço: Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, 
Bairro dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa 
– Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs. Todas as propostas deverão 
estar acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta, no montante de um por cento 
do valor apresentado na proposta comercial.

9. O(s) endereço(s) mencionado(s) acima é(são): Rua Empresário Clóvis Rolim, nº 2051, Bairro 
dos Ipês, Salas 2301 B a 2306 B, do Duo Corporate Towers, CEP.: 58.028-873, João Pessoa – 
Paraíba, no horário de 09:00hs às 12:00hs e 13:00hs às 17:00hs.

João Pessoa, 20 de janeiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação do Programa João Pessoa Sustentável
Município de João Pessoa

Paraíba, Brasil

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE SAÚDE
ERRATA AO EDITAL

PROCESSO Nº: 00.293/2020 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 10.001/2020- INEXIGIBILIDADE 
Nº 10.001/2020

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TRANSPLANTES DE CORAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através da sua Presidente, Srª. Juliana 
Pereira de Lima, torna público para conhecimento dos interessados, a retificação das páginas 1 e 
2, e demais legislações do Edital supramencionado, as quais passam a vigorar da seguinte forma:

 RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS:
DATA DO INÍCIO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: IMEDIATAMENTE;
HORA: 08:00 ÀS 12:00HS E DAS 13:00 ÀS 17:00HS – SEGUNDA A SEXTA;
LOCAL: SALA DA COMISSÃO SETORIAL DE LICTAÇÃO, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE 

JOÃO PESSOA, localizada na Avenida Júlia Freire, S/N, Torre. CEP: 58.040-040, ou pelo e-mail: 
cel.smsjp@gmail.com. 

PASSA A VIGORAR A SEGUINTE REDAÇÃO A PARTIR DO ITEM 1.3 AO ITEM 1.5 DO MESMO 
EDITAL:

1.3 Este Chamamento Público estará vigente por prazo indeterminado, até disposição em sentido 
contrário a ser determinada pela autoridade competente.

1.3.1. Os interessados em se credenciar, passarão por todas as fases de análise previstas neste 
Edital para devida habilitação e posterior contratação;

1.3.2 Caso haja uma nova legislação alterando a forma de participação e credenciamento, as 
empresas credenciadas, seja a qualquer tempo, deverá automaticamente atualizar suas documen-
tações junto à Comissão Setorial de Licitação e Diretoria de Regulação;

1.3.3 O presente Edital, considerando que a vigência deste Chamamento Público é por prazo 
indeterminado, poderá ser republicado, ou publicado Errata, conforme atualização das legislações 
pertinentes, bem como das condições de participação no credenciamento e contratação.

1.4 A revogação ou Anulação deste Edital dependerá de prévia publicação, utilizando-se os 
mesmos meios empregados ao tempo de sua edição.

1.5 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência na contratação, conforme 
disposto no art. 25 da Lei nº 8.080/1990 e § 1º do art. 199 da Constituição Federal.

1.5.1 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deverão satisfazer os requisitos básicos 
contidos na Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 3º da Lei nº 12.101/2009, além das condições técnicas, 
operacionais e outros requisitos ou exigências fixadas neste Edital.

1.5.2 As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos deixarão de ter preferência na contratação 
e concorrerão em igualdade de condições com as entidades privadas lucrativas caso não cumpram 
os requisitos fixados no item anterior.

LEGISLAÇÃO RETIFICADAA PELA DIRETORIA DE REGULAÇÃO:
 O Processo regido pela Lei 8.666/93 e pela Portaraia de Consolidação GM/MS nº 1, de 

28/09/2017;
 Item 3.2.3 do Edital: onde se lê: Lei 88/90, leia-se Lei 8080/90;
 A RDC CNS nº 488/2012, descrita no item 14.2.a, da Minuta do Edital , item 6.1 da Minuta do 

Contrato trata-se da Resolução CNS nº 466/2012, que trata de pesquisas e testes em seres humanos;
 A Resolução CFM nº 1.639/2002, citada no item 4.2 Anexo I da minute do Edital (fl.83) foi 

revogada. O referido item trata-se da Resolução CFM nº 1.821/07 e CFM nº 2.218/18, que prova 
as normas técnicas concernentes à digitalização e uso dos sistemas informatizados para a guarda 
e manuseio dos documentos dos prontuários dos pacientes, autorizando a eliminação do papel e 
a troca de informação identificada em saúde;

 A RDC CONAMA nº 306/2004, descrita no item 2.1.b, do Anexo III do Edital, foi revogada e 
substituída pela RDC 222/2018, que regula as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde.

Esta Errata ficará à disposição dos interessados no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes. Consultas com a Presidente e com os membros da Comissão, no HORÁRIO de 
08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com. 
Informamos que os demais atos praticados no Edital permanecem inalterados até a presente data.

*Republicado por incorreção (DOE 19/01/2021, Pág. 12); (JORNAL UNIÃO 19/01/2021 Pág.25).
João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021.

Juliana Pereira de Lima
Presidente da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2020, que objetiva: Aquisição de insumos 
odontológicos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AMP HOSPI-
TALAR EIRELI - R$ 13.032,61; CRM COMERCIAL LTDA - R$ 1.272,00; DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 
3.248,00; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 533.443,23; SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA - R$ 4.375,00.

Juazeirinho - PB, 21 de Janeiro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2020, que objetiva: Aquisição de 
insumos odontológicos; ADJUDICO o seu objeto a: AMP HOSPITALAR EIRELI - R$ 13.032,61; 
CRM COMERCIAL LTDA - R$ 1.272,00; DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 3.248,00; DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 533.443,23; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 4.375,00.

Juazeirinho - PB, 21 de Janeiro de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 10006/2020. OBJETO: Aquisição de insumos odontoló-

gicos. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da comina-
ção prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Amp Hospitalar 
Eireli - CNPJ 16.698.619/0001-51. Crm Comercial Ltda - CNPJ 04.679.119/0001-93. Dental Caja-
zeiras - CNPJ 09.210.219/0001-90. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira & Cia Ltda - CNPJ 
33.613.876/0001-62. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Juiz Federal Genival Matias de 
Oliveira, 178 - Centro - Prédio - Juazeirinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3382-1234.

Juazeirinho - PB, 21 de Janeiro de 2021
ANNA ANGÉLICA CORDEIRO ALVES RODRIGUES

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00010/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, do dia 
21/01/2021, na pagina 148, Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 21/01/2021, na pagina 18 
e Jornal a União na pagina 26, onde se lê: 02 de FEVEREIRO de 2021 às 09h00min, leia – se: 09 
de FEVEREIRO de 2021, as 09h00min. 

Lagoa Seca - PB, 21 de Janeiro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO - RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 00011/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA, através da sua Pregoeira Oficial, torna pública 
a todos os interessados que a licitação que conforme publicado no Diário Oficial da União, do dia 
21/01/2021, na pagina 148, Diário Oficial do Estado da Paraíba, do dia 21/01/2021, na pagina 18 
e Jornal a União na pagina 26, onde se lê: 02 de FEVEREIRO de 2021 às 14h00min, leia – se: 09 
de FEVEREIRO de 2021, as 14h00min. 

Lagoa Seca - PB, 21 de Janeiro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS À 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE MAMANGUAPE.

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

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

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

 TOTAL: R$ 822.057,00

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

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

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

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

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

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

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

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

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor da Empresa: GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA – ME com o valor 

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

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

Prefeita
        

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

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

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

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 001/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira 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 eletrônico do TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, no dia 05 de Fevereiro de 2021 as 09:00 
horas, tendo como objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS A 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. Maiores informações 
no link: https://www.mamanguape.pb.gov.br/pregao-eletronico/ou no departamento de licitações 
situada na na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 20 de Janeiro de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Gondim, 220 - Centro - Monte Horebe - PB, por meio do site www.bll.org.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Registro de Preço para contratação de empresa especializada 
para o fornecimento de combustível (gasolina comum, álcool e óleo diesel S 10), para abastecimento 
direto dos veículos oficiais e locados, da Prefeitura municipal de Monte Horebe – PB, em postos ou 
rede de postos de combustíveis da contratada, credenciados pela Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, de acordo com o estabelecido neste edital e seus módulos. 
Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 
10:30 horas do dia 04 de fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: pre-
vistos 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; Decreto Federal nº 9.412/2018/18; Decreto Federal nº 10.024/2019/19; 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) 3492–1032. E-mail: mon-
tehorebecpl@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bll.org.br. 

Monte Horebe - PB, 04 de Janeiro de 2021
DELIALDO JOSÉ SILVA DE MARIZ 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021-SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 7892/2013 e alterações bem como toda legislação correlata, que 
realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor 
preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de MARI, no dia 04 de fevereiro de 
2021 as 09:00horas. Objetivo: Eventual aquisição de pneus e acessórios destinados a manutenção 
dos veículos pertencentes à frota municipal. Maiores informações e aquisição do edital através 
do site http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no 
endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal 
de 08h00min as 12h00min.

Mari, 21 de janeiro de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0009/2021
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 0009/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 14:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  03/02/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especia-
lizada para Fornecimento de material de construção para atender pequenas reformas, ampliação, 
manutenção e conservação dos prédios públicos do Município de Piancó-PB, de acordo com as 
condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e 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, 21 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0008/2021
A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para co-

nhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 0008/2021, tipo menor 
preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  03/02/2021, através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa especializada para 
fornecer aditivos, óleos, graxa, filtros e serviços de vulcanização e troca de pneus para o Município 
de Piancó-PB, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e 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, 21 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0010/2021
 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 00010/2021, 
tipo menor preço por item, a partir das 08:00horas (horário de Brasília-DF) do dia  04/02/2021, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  à Contratação de empresa 
especializada para prestar serviços de serralharia destinados a todas as Secretarias Município de 
Piancó-PB, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e 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, 21 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO JOSÉ DE MOURA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Frei Damião, 252 - Centro - Poço de José de Moura - PB, por meio do site www.bll.org.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍ-
VEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), GRAXAS E LUBRIFICANTES, FORNECIDOS DE FORMA 
PARCELADA, CUJA BOMBA DE ABASTECIMENTO ESTEJA INSTALADA A NO MÁXIMO 25KM 
DA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS NO 
MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA, ALÉM DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE 
PARA O ANO DE 2021. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Bra-
sília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
996716000. E-mail: cplpocojosedemoura@gmail.com. Edital: http://pocodejosedemoura.pb.gov.
br/; http://www.tce.pb.gov.br/; www.bll.org.br. 

Poço de José de Moura - PB, 19 de Janeiro de 2021
TALITHA RAQUEL ESTRELA MARTINS BATISTA 

Pregoeira Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Portaria N° 04/2021º

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
E REGIMENTO INTERNO, 

Resolve designar os membros titulares da CPL –COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
integrada pelos seguintes funcionários: SEVERINO LUIZ DE CALDAS (contrato); RAIMUNDO 
MATHEUS ANDRELINO DE CALDAS (ocupante de cargo de provimento de comissão); FABRICIO 
FURTUOSO MOSSORO (ocupante de cargo de provimento de comissão); recaindo ao primeiro a 
atribuição de Presidente do Colegiado; conferindo aos mesmos todas atribuições e responsabilida-
des estabelecidas pela Lei Federal nº 8666/93, a partir da vigência do presente ato administrativo.

Registre;
Publique-se;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 11DE JANEIRO DE 2021
MARCOS NAZARIO DA SILVA

PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Portaria N° 05/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA, ESTADO DA PARAÍBA, NO 
USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 
E REGIMENTO INTERNO,

Resolve designar oSr.SEVERINO LUIZ DE CALDAS(contrato) para desempenhar as atividades 
como PREGOEIRO,bem assim ofuncionárioRAIMUNDO MATHEUS ANDRELINO DE CALDAS(de 
provimentode comissão), funcionárioFABRICIO FURTUOSO MOSSORO(deprovimento de 
comissão),integrantes como titulares de Equipe de Apoio para a Comissão de Pregão, conferindo 
aos mesmos todas as atribuições e responsabilidades estabelecidas pela Lei Federal nº 1520/2002 
e pela Lei Federal nº 8666/93, a partir da vigência do presente ato administrativo.

Registre;
Publique-se;

GABINETE DA PRESIDÊNCIA, EM 11DE JANEIRO DE 2021
MARCOS NAZARIO DA SILVA

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através do Pregoeiroabaixo transcrito,TORNA PÚBLI-

CO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL nº. 001/2021, do tipo “Maior desconto”,cujo objeto éAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO 
MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, 
CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA 
TABELA OFICIAL DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL 
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO.com abertura para as 10h00min 
do dia03/02/2021.Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor 
de Licitações da Prefeitura de Queimadas, Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário das 
07:00 as 11:00 hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276

Queimadas - PB, 21 de janeiro de 2021.
Ricardo Pereira de Lima 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 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: PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIA-
LIZADA NA GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO 
DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
MARINHO E SILVA ADVOCACIA - R$ 36.000,00. (Publicado por incorreção).

Remígio - PB, 05 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: PRESTAR SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLI-
CAS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Gestão. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/01/2021. (Publicado por incorreção)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ACOMPANHAMENTO, PA-

RECERES, AUDITORIA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 122 2002 
2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos 
Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00003/2021 - 05.01.21 - MARINHO E SILVA ADVOCACIA 
- R$ 36.000,00. (Publicado por incorreção)

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 

DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM)
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 Profissional de Notória especialização para prestação 
de serviços de Assessoria e consultoria jurídica, acompanhamento dos processos de benefícios no 
instituto de previdência dos servidores públicos municipais e junto ao tribunal de contas do estado; 
acompanhamento de auditorias e defesa junto ao ministério da economia; instrução dos processos 
de benefícios com contagem do tempo de serviço, parecer jurídico, cálculos, portaria, publicação, 
instrução conforme requisitos do TCE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 19 de Janeiro de 2021
MARIA FRANCISCA DE FARIAS

Presidente do IPSM

ESTADO DA PARAÍBA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA (IPSM)
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Profissional de Notória especialização para prestação de serviços 
de Assessoria e consultoria jurídica, acompanhamento dos processos de benefícios no instituto 
de previdência dos servidores públicos municipais e junto ao tribunal de contas do estado; acom-
panhamento de auditorias e defesa junto ao ministério da economia; instrução dos processos de 
benefícios com contagem do tempo de serviço, parecer jurídico, cálculos, portaria, publicação, 
instrução conforme requisitos do TCE. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 02100–IPSM 02100.09.272.2018.2046 – 000248 
33.90.35.00.00 –33.90.39.00.00 – 410. VIGÊNCIA: 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: INST.
DE PREV. DOS SERV. MUN. DE S. SEB. DE LAGOA DE ROÇA e: CT Nº 00006/2021 - 19.01.21 
- NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão eletrônico nº 13/2021
A Pregoeira torna público, abertura Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço por item, 

comobjeto: contratação de empresa para futuras e eventuais aquisições parceladas de combustíveis 
(gasolina comum, óleo diesel S-10 e óleo diesel S-500) para abastecimento da frota de veículos 
da Prefeitura Municipal de Sousa/PB, conforme edital e anexos. Abertura das propostas: dia 03 
de fevereiro de 2021 às 10h30(horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o editalnos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão). Obs: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema.

Sousa, 21 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS (GLP) PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DAS FORMA PARCELADA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 21 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 22 de janeiro de 2021   26
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