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Em 48 horas, MPPB recebe 
19 denúncias de ‘fura-fila’
Aplicação irregular do imunizante contra covid-19 está sendo investigada em nove municípios paraibanos. Página 5
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De acordo com o Centro Municipal de Imunizações de João Pessoa, número diário de pessoas vacinadas caiu de 150 para 30 em função do isolamento social. Página 8

Pandemia faz cair procura por vacinas essenciais

NA PARAÍBA
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CASOS O tipo de capitalismo apregoado pelo governo 
Bolsonaro continua sendo o imaginado por Donald Trump, 

de ódio à concertação econômica.  Página 15

Acilino Alberto Madeira

Colunas

Um dia, numa crônica qualquer, já defendi o meu direito 
de não querer morrer. Se não chega a ser um direito, no 

mínimo, deve ser aceitável não querer morrer.  Página 10

Carlos Pereira
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Gigantes da música Jaguaribe Carne prepara disco com repertório 
instrumental de frevo, mesclando tradicional e contemporâneo. Página 9

AstraZeneca chega aos 
estados neste sábado

CoronaVac: novo lote começou 
a ser distribuído ontem

Dois milhões de doses do imunizante vieram da Índia e 
chegaram ontem ao Brasil. Força Aérea Brasileira 
deverá agilizar a distribuição. Página 15

Butantan iniciou a distribuição de 900 mil doses - 200 
mil para SP e as demais para o restante do país - assim 
que a Anvisa aprovou a liberação do lote. Página 15

Paraíba
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84 anos Rádio Tabajara faz aniversário e anuncia programação especial 
com entrevistas com profissionais que passaram pela empresa. Página 25

Ranking nacional Estudo mostra que o Botafogo 
irá perder duas posições, mas continuará na frente. Página 21

É lei! Ainda são poucos os estabelecimentos comerciais 
que possuem funcionários com máscaras acessíveis. Página 8
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Bancada federal paraibana 
terá nova liderança no DF
Deputado Efraim Filho irá deixar a coordenação e sugere 
a criação de um rodízio entre os parlamentares, mas há 
quem defenda que não haja líder. Página 13

Políticas

Brasil

Esportes

Geral
Paraíba conclui pagamentos 
da lei emergencial Aldir Blanc
No estado, foram beneficiadas 434 pessoas com o auxílio 
de R$ 3 mil. O investimento total no segmento artístico e 
cultural chegou a R$ 1,3 milhão. Página 3
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A importância da harmonia nas relações entre os estados e entes de go-
vernos é tão antiga quanto o conceito de civilização. Desde cedo, o homem 
compreendeu que precisava estabelecer bom convívio no meio em que habi-
tava para conseguir o que necessitava ou desejava.

Com o surgimento dos estados, as boas relações precisavam, mais do que 
nunca, se estender além das fronteiras, de forma a evitar os atritos e as guer-
ras. Nasceu, então, o conceito de diplomacia.

As relações diplomáticas ganharam fundamental importância no século 
15, de maneira mais contundente na Itália, onde príncipes (os governantes 
dos vários estados existentes naquela época) usavam as armas e a força para 
guerrear mas, se fosse possível, usavam a diplomacia para evitar os confron-
tos, geralmente sanguinolentos e sempre uma ameaça ao poder do soberano.

No Brasil, um dos primeiros nomes associados à diplomacia foi José Bo-
nifácio de Andrada e Silva, que defendia, entre outras causas, a reforma do 
ensino brasileiro e a abolição da escravidão. Além de Rui Barbosa, Oswaldo 
Aranha e João Cabral de Melo Neto, só para citar os mais famosos.

Hoje, o Brasil tem Ernesto Araújo na função de diplomata. É o responsá-
vel pela condução das relações com outras nações e pelas negociações que 
envolvam governos estrangeiros. Mas, se falta alguma coisa na bagagem do 
diplomata, essa coisa é diplomacia.

Nestes dois anos e alguns dias como ministro das Relações Exteriores, 
Araújo já fez de tudo – e acabou conseguindo – para isolar o Brasil do res-
tante do mundo. Usou de deboches, críticas, fake news e todo um repertório 
de práticas e palavras que destoam de sua função. Na verdade, destoam da 
função de qualquer pessoa que esteja ocupando um cargo público, especial-
mente de representatividade internacional.

Seus erros levaram o Brasil a um papel de pária num mundo globalizado, 
onde é praticamente impossível viver de forma isolada. A globalização exige, 
mais do que nunca, as boas relações entre as nações.

Agora, estão os brasileiros a depender da boa vontade de países como 
China, Índia e Venezuela para o enfrentamento da pior pandemia da era con-
temporânea. Países que foram alvos preferidos do chanceler Ernesto Araújo 
nos comentários jocosos, nas declarações mentirosas e na insuflação do ódio.

Não bastasse a falta de preparo para o cargo, Araújo faz exatamente 
o contrário do que deveria fazer um chanceler. Fala, e quando fala, é sem-
pre um desastre. Se não há como o Brasil ter um diplomata de verdade 
na função, que, pelo menos, o atual fique de boca fechada. Trará menos 
prejuízos ao país. 

O papel da diplomacia O caminho da fé, caminho dos santos
O Evangelho deste III Domingo do 

Tempo Comum nos convoca para a es-
cuta atenta do início da pregação de 
Nosso Senhor: “Completou-se o tempo 
e o Reino de Deus está próximo: arre-
pendei-vos e acreditai na Boa Nova” 
(Mc1,15). Para nós, cristãos, o Reino 
de Deus é a própria Pessoa de Jesus! 
Com o Mistério de Sua Encarnação, sua 
morada no meio dos homens e mulhe-
res, essa pregação do Reinado de Deus 
assume um rosto, assume a carne dos 
homens.

A pregação do Reino de Deus tem 
transformado a história da humani-
dade. Muitos são os 
santos, a exemplo do 
Apóstolo Paulo, cuja 
conversão celebrare-
mos amanhã, 25 de 
janeiro, que, deixa-
ram-se inundar pela 
luz de Cristo. Por meio 
do Batismo, todos nós 
encontramos o Senhor, 
“a alegria do Evange-
lho enche o coração e 
a vida inteira daque-
les que se encontram 
com Jesus. Quantos se 
deixam salvar por Ele são libertados 
do pecado, da tristeza, do vazio inte-
rior, do isolamento. Com Jesus Cristo, 
renasce sem cessar a alegria (Expor-
tação Apostólica Evangelii Gaudium, 
n.01). O caminho de conversão que 
decorre do anúncio do Reino de Deus 
gera uma disposição interior para nos 
colocarmos à serviço dos irmãos: “Le-
vanta-te e põe-te a caminho da grande 
cidade de Nínive e anuncia-lhe a men-
sagem que eu te vou confiar” (Jn 3,2). 
O profeta Jonas é o símbolo da Igreja 
que peregrina neste tempo da história 
e que é enviada a evangelizar as estru-
turas de nossas sociedades.

Sabemos dos enormes desafios 
da evangelização nos grandes cen-
tros urbanos. São muitas as comple-
xidades presentes entre os jovens. As 
famílias cristãs precisam acolher no-
vamente o fresco do anúncio querig-
mático da fé. São muitos os desafios! 
Mas não podemos parar, somos cons-
tantemente fascinados pela alegria do 
Evangelho de Cristo que não nos falta 
e que nos motiva para o compromis-
so evangelizador de nossos irmãos. A 
cidade de Nínive era tão grande que 
o profeta Jonas precisou de três lon-
gos dias para atravessá-la (Cf.Jn3,3). 

A Igreja dos nossos 
dias não está sozinha, 
ela conta com o vigor 
dos santos e márti-
res. Estes são como 
testemunhas fiéis a 
nos convencer que na 
travessia da história, 
o Senhor caminha co-
nosco. Basta obede-
cermos a voz de Deus! 
É o Senhor quem nos 
indica o caminho 
apercorrer.

A evangelização 
da Igreja encoraja-se e gera frutos 
quando obedientemente trilha o ca-
minho do Senhor. Não podemos cair 
na tentação de percorrer caminhos 
fáceis ou da moda. O caminho da fé é 
percorrido na sombra do caminho dos 
santos da Igreja. Não há caminho er-
rado quando entramos nesse caminho 
de conversão rumo ao Reino de Deus, 
que já começa aqui na história e finda-
rá na eternidade. Que Nossa Senhora, 
a nova estrela da evangelização, nos 
ajude a enfrentar os enormes desafios 
deste tempo e que seu amor maternal 
console a Igreja para avançar no cami-
nho de Jesus.

Por mais que a vida continue
Não é fácil tirar os olhos de Manaus. 

Já ficou muito mais distante, quando Chico 
Avelino, meu avô, saiu de burra do Riachão 
entre Areia e Alagoa Nova até alcançar a 
Serra do Cuité, e de lá juntar-se aos cearen-
ses da Paraíba, do Rio Grande do Norte e 
do próprio Ceará para se afundarem ou se 
afogarem nas águas e seringais ilusórios do 
Amazonas.

Nesse tempo, o que fosse do Norte era 
cearense. “Baiano” e “paraíba” vieram bem 
depois. O Ceará, da primeira academia de 
letras, de onde saiu o primeiro romance da 
seca, emplacava toda a região que, nas pri-
meiras décadas do século XX, passou a se 
chamar Nordeste. Depois de 1922, já sob a 
onda da revolução modernista, ainda eram 
do Norte os que ousaram se estabelecer 
por conta própria, como José 
Américo. “São os do Norte 
que vêm!” - gritaram do Rio 
e de São Paulo. 

Ficava distante, sim. 
Mesmo para os que pudes-
sem tomar o vapor aqui no 
cais do Varadouro e tentar 
o Norte, como Celso Mariz, 
Carlos Dias Fernandes e o 
grande poeta negro, o bigo-
dudo Eliseu Elias César, es-
critor, jornalista, professor de Direito. Hoje 
fica dentro de nossa sala, longe ao extremo 
para chegar o oxigênio na cabeceira do mo-
ribundo e tão perto para nos juntar aos  lei-
tos gerais  de morte. 

Não é fácil tirar os olhos da televisão, 
procurar outro assunto, por mais que a vida 
continue. 

Recebi, num pacote volumoso, um dos 
grandes tentos editoriais de A União, um 
conjunto de 5 livros dedicados ao centená-
rio de Celso Furtado. De quebra, no pacote, 
uma série de palestras e aulas, conferências 
e ensaios de Celso Amorim, um dos grandes 
da diplomacia contemporânea, referência 

das nossas relações exteriores. Com uma 
vantagem: é professor, escreve para enten-
didos e não entendidos. Sequer iniciados, 
como é meu caso. E me dispus a começar 
por ele, a entrar num mundo que só chega 
ao jornal e ao rádio quando o fogo já vai alto. 

Mal chego ao 2º capítulo, interfere a te-
levisão. É difícil não olhar para um corredor 
de hospital tendo o chão e, quando muito, 
as cadeiras, como leito de UTI. As pessoas 
em agonia ou já sem agonia nenhuma, as 
enfermeiras de mão na cabeça, os médicos 
sem saber a qual leito assistir. Numa das 
cenas, o desespero não é do filho a ajudar 
o pai morrer, o braço amparando, no chão, 
aqueles últimos estertores. O desespero é 
do médico a se ver inútil.

E passo a avaliar o tento da editora A 
União ao inscrever, entre 
seus títulos, autores ou no-
mes que a concorrência na-
cional nunca deixou sobrar 
para as nossas impressoras. 
Não posso deixar de recor-
dar o esforço que fizemos, 
quando editores da Acauã, 
para imprimir um livro de 
trânsito além-província. Era 
a meta de Carlos Roberto de 
Oliveira editar ou reeditar 

Celso. Celso já andava entre nós, muito liga-
do a Octacílio e a Ronald Queiroz, por onde 
eu via um caminho, se não para um inédito, 
ao menos a reedição de “Operação Nordes-
te” ou “De Nápoles a Paris”, sua experiência 
de contista. Seria uma abertura de mercado 
para a nossa pequena editora. Fracassamos. 
A mesma coisa com Ariano. Vem A União, 
agora, e levanta o troféu, de uma vez só pu-
blicando livros para o Brasil. Esse feito se 
restringia a 1928, com a brochura feia de 
José Américo, açambarcada, até hoje, pela 
José Olympio. “Rende alguma coisa, minis-
tro?” – perguntei, um dia. “Se fosse viver 
disso eu estaria na rua da Baixa, em Areia”. 

 São muitos os desafios! Mas 
não podemos parar, somos 

constantemente fascinados pela 
alegria do Evangelho de Cristo que 

não nos falta e que nos motiva 
para o compromisso evangelizador 

de nossos irmãos.   

 Não é fácil tirar os 
olhos da televisão, 

procurar outro assunto, 
por mais que a vida 

continue.   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador



Geral
Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 23 de janeiro de 2021     |     A UNIÃO        3

Vanessa do Egypto, corre-
gedora do Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) 
esclareceu, em entrevista, 
que “quando voltar à norma-
lidade, as multas serão apli-
cadas”. E enfatizou “[A resolu-
ção] não significa um perdão 
da dívida dos eleitores”. Há 
uma tendência de que o Con-
gresso vote matéria anistian-
do as dívidas. Aí, sim!   

Que fiQue claro (3) 
Apenas o Congresso Nacional 
– portanto com a anuência do 
Senado e da Câmara dos De-
putados – tem poder para anis-
tiar multas de eleitores. A sus-
pensão das sanções tem prazo 
de validade: vale enquanto vi-
gente estiver a resolução que 
estabeleceu regime de plantão 
extraordinário no Judiciário, 
por causa da pandemia. Mas a 
multa, essa se mantém.      

 Ao contrário de como alguns en-
tenderam, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) não anistiou as multas 
dos eleitores que deixaram de votar 
na eleição 2020. Apenas suspen-
deu as sanções previstas em lei – 
entre as quais a proibição para ob-
ter passaporte e para inscrever-se 
em concurso público – para os elei-
tores que estão com pendências.  

Que fiQue claro (1) 

Pauta delicada: na Paraíba, baleia rossi afirma 

Que “não existe uma bandeira do imPeachment” 

Que fiQue claro (2) 

 Há um tema que os candidatos a presidente da Câmara dos Deputados e do Senado – os que se 
posicionam como imunes às influências do Palácio do Planalto – evitam se aprofundar: a possibilida-
de de apoiar e deflagrar o trâmite de um dos 56 pedidos de impeachment contra o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) que estão engavetados na Câmara – eram 61, mas cinco foram arquivados 
por serem considerados apócrifos ou estarem com a certificação digital divergente da do autor. Na 

Câmara, Baleia Rossi, cuja candidatura se põe como contraponto a de Artur Lira (PP), candidato 
preferido de Bolsonaro, não se furta a falar sobre o tema quando provocado pela imprensa, 
mas o trata de modo ‘en passant’, sem o entusiasmo daqueles que defendem, abertamente, 
o impedimento do presidente. “Não existe uma bandeira do impeachment. É prerrogativa 
do presidente analisar [os pedidos], mas dentro da que estabelece a Constituição”, disse, em 
visita a João Pessoa. Para além de sua convicção pessoal, pesa o pragmatismo de quem tenta 
conseguir votos de deputados que, apesar de não morrerem de amores por Bolsonaro, são 

contrários à tese do impeachment, sob a alegação de que não existe clima para a deflagra-
ção de mais uma crise, além das que estão postas na economia e na saúde. No Senado, 
a candidata Simone Tebet (MDB) também adota linha branda. “Não é hora de falar de 
impeachment”, disse, em entrevista recente.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Ro-
cha usou o termo “indícios fortes” para se referir 
às suspeitas do Ministério Público Federal (MPF) 
de que pessoas não integrantes de grupos prio-
ritários foram vacinadas contra a covid-19 no 
Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), in-
clusive “menores de idade”. O HNSN nega ter 
violado as regras de vacinação.     
 

mPf investiga se menores 
de idade foram vacinados 

voto não declarado 

visita ao governador 

 O voto do deputado Julian Lemos (PSL) na 
eleição para a presidência da Câmara Fede-
ral tornou-se uma incógnita. Isso porque ele 
participou da agenda dos dois candidatos ao 
cargo, na Paraíba: Arthur Lira (PP) e Baleia 
Rossi (MDB) – este último visitou a Paraíba na 
sexta-feira. Isso dois dias depois de o PSL mi-
grar do grupo de Rossi para o de Lira.  

Baleia Rossi, que é presidente nacional do MDB, reu-
niu-se com o governador João Azevêdo (Cidadania), 
ao lado de deputados paraibanos que já declaram 
apoio à sua candidatura: Damião Feliciano (PDT), 
Gervásio Maia (PSB), Frei Anastácio (PT), Efraim Filho 
(Democratas) e Aguinaldo Ribeiro (PP). Julian Lemos 
vai abrir dissidência no PSL?     
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Usuários e clientes

Codata lança plataforma Central de Atendimentos
A Companhia de Pro-

cessamento de Dados da 
Paraíba (Codata) lançou 
a Central de Atendimen-
tos, uma plataforma que 
irá criar uma nova cultura 
de solicitação de atendi-
mentos, além de ser um 
instrumento de medição 
que possibilitará à Com-
panhia ter informações 
acerca do volume de aten-
dimentos, quais as princi-
pais demandas, órgãos de-
mandantes, entre outros 
marcadores. A ação visa 

fortalecer, ainda mais, o 
projeto de Governo Digi-
tal, bem como otimizar o 
primeiro contato com os 
usuários e clientes. 

“A nova Central de 
Atendimentos busca, além 
do registro e mapeamen-
to dos chamados, reduzir 
o tempo de atendimento 
e aumentar, não só sua 
eficiência, mas, principal-
mente, a sua eficácia, pos-
sibilitando que usuários e 
clientes sejam atendidos 
de forma rápida, evitando 

a solução de continuida-
de no uso dos serviços e 
produtos disponibilizados 
pela Codata”, ressaltou 
Vamberto Campos Batista, 
responsável pela Gerência 
da Central de Serviços.

Com a nova Central 
de Atendimentos, os usuá-
rios e clientes terão, de 
forma fácil, acesso ao for-
mulário de registro de de-
manda no qual, de forma 
intuitiva, irá preencher as 
informações de identifi-
cação, contato, órgão, as-

sunto (produto/serviço) 
de interesse, bem como 
qual o problema a ser so-
lucionado. Para isto, basta 
acessar o portal codata.
pb.gov.br e clicar no ban-
ner “Codata – Central De 
Atendimentos”. 

Além da Central de 
Atendimentos, a Codata 
tem implementado ações 
e projetos para fortalecer 
o projeto de Governo Digi-
tal do Estado da Paraíba, 
como o PBDoc, que é um 
programa que está contri-

buindo para a redução e 
eliminação gradual do trâ-
mite em papel na Adminis-
tração Pública da Paraíba; 
a Delegacia Online, que 
disponibiliza ações da Se-
gurança Pública a um cli-
que de distância; os mais 
de 100 serviços disponi-
bilizados de forma on-line 
no Portal da Cidadania, 
que está sendo fundamen-
tal para atender a popula-
ção durante a pandemia; 
as soluções tecnológicas 
para auxiliar os órgãos do 

Estado no enfrentamento 
da covid-19, entre tantos 
outros produtos e servi-
ços.

A Codata, vinculada 
à Secretaria de Estado da 
Administração, tem a mis-
são de prover soluções - 
através da tecnologia da 
informação - contribuindo 
para a modernização da 
Administração Pública, 
com transparência, sus-
tentabilidade e padroni-
zação para a excelência no 
atendimento ao cidadão.

Renda emergencial beneficiou 434 pessoas da classe artística paraibana com o auxílio que totalizou R$ 1,332 milhão
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de Es-
tado da Cultura (Secult), con-
cluiu o pagamento da renda 
emergencial mensal, prevista 
pela Lei Aldir Blanc. No Esta-
do, 434 pessoas foram bene-
ficiadas com o auxílio de R$ 3 
mil. Para as mulheres identifi-
cadas como chefes de família 
monoparental, o benefício 
foi duplicado. Ao todo, a ren-
da emergencial representou 
um investimento de R$ 1,332 
milhão no segmento artístico-
cultural paraibano.

Para o coordenador do 
comitê de implementação da 
Lei Aldir Blanc na Paraíba, 
Pedro Santos, o auxílio che-
gou no momento certo. “O 
benefício alcançou pessoas 
que tinham na arte uma par-
te significativa do orçamento 
doméstico e que, com as ne-
cessárias medidas de controle 
sanitário, acabaram perdendo 
oportunidades de trabalho e 
renda”, explicou.

É o caso de José Evânio e 
Jailson Lopes, moradores do 
Sítio Jericó, zona rural do mu-
nicípio de Serra Branca. Toca-
dores de zabumba e triângulo, 

ambos foram afetados pelos 
impactos da pandemia. Para 
Evânio, as festas na região 
garantiam o reforço no orça-
mento doméstico. “São João, 
São Pedro, festa de fim de 
ano, aniversário, casamento, a 
gente sempre se apresentava”, 
comenta. 

O receio da covid-19, no 
entanto, afastou a dupla dos 
palcos. “O pessoal até convida 
a gente para tocar nos clubes 
dos sítios, mas do jeito que 
está não dá para se arriscar”, 
explica Jailson. Com o paga-
mento da renda emergencial, 
os planos já estão traçados: 
“Garantir carne e feijão na 
mesa”, assegura José Evânio.

Saque voucher 
Os 173 beneficiários da 

renda emergencial que re-
cebem por meio de voucher 
podem realizar os saques nos 
terminais de autoatendimen-
to do Banco do Brasil e Ban-
co24Horas. De posse do nú-
mero de protocolo e da senha 
individual, enviados por meio 
de SMS, os beneficiários pode-
rão sacar o benefício até o dia 
12 de março.

Governo do Estado conclui o 
pagamento da Lei Aldir Blanc

Com o objetivo de evi-
tar prejuízo aos criadores, 
a presença da cochonilha 
do carmim em plantações 
de palma, no município 
de Casserengue, região 
do Curimataú, vem sendo 
combatida pelo Governo do 
Estado. A ação é executada 
pela Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), vinculada à Se-
dap, na tentativa de evitar 
a propagação para outras 
áreas e prejudicar a alimen-
tação do rebanho.

 A presença da praga foi 
descoberta no dia 10 deste 
mês, no sítio Pedra D’Água. 
Tão logo foram avisados pelo 
produtor rural Pedro Ale-
xandre da Silva de que em 
sua propriedade havia um 
hectare de palma forrageira 
infestado pela cochonilha, os 

técnicos da Empaer de Casse-
rengue estiveram no local. Foi 
feita a inspeção imediatamen-
te, as recomendações foram 
repassadas ao criador e serão 
acompanhadas para observar 
o andamento dos trabalhos 
de eliminação da praga.

 O extensionista José 
Victor Cordeiro informou 
que também foi encontra-
da a presença da cochoni-
lha em outros lugares: sítio 
Salgado, Cabeçudo, assenta-
mento Poço Verde, sítio Ja-
guaré. Lugares que também 
estão sendo monitorados.

O produtor Pedro 
Alexandre cria bovinos e 
caprinos e tem a palma 
forrageira como principal 
suporte de ração para seu 
rebanho. As recomenda-
ções para os produtores 
foram o corte, erradicação 
das plantas afetadas e subs-

No Curimataú, Empaer intensifica 
combate à cochonilha do carmim

tituição, com a implantação 
de áreas coletivas com va-
riedades resistentes. Ficou 
acertado que este trabalho 
será executado em parceria 

com a prefeitura munici-
pal, com a distribuição das 
raquetes com os produto-
res que tiveram suas áreas 
atingidas.

Técnico orienta produtor para evitar a propagação da praga na palma

Foto: Secom
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Amazonenses que estavam com covid-19 ainda não sabem quando retornam ao estado; outros 13 seguem internados 

Quatro pacientes ma-
nauaras com covid-19, que 
vieram à Paraíba para conti-
nuar o tratamento da doen-
ça, receberam alta no fim da 
tarde de ontem. Os pacientes 
que estavam hospitalizados 
no Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HULW), e 
ainda não possuem o retorno 
ao Amazonas definido. Ou-
tros 13 pacientes permane-
cem internados na unidade 
de saúde.

O retorno dos pacien-
tes está sendo organizado 
pelo Ministério da Saúde, que 
encaminhou uma assistente 
social de Manaus para João 
Pessoa com o objetivo de tra-
tar dessa demanda. Ainda 
não há previsão de data para 
a viagem, mas os pacientes 
deverão ir em voo comercial. 
“Eles já passaram da curva 
de transmissibilidade e não 

há mais necessidade de uma 
operação especial para levá
-los a Manaus”, explicou Mar-
celo Tissiani, superintenden-
te do HULW da Universidade 
Federal da Paraíba.

Um dos pacientes que 
recebeu alta foi Franklin 
Arouca Reis. O manauara 
agradeceu pela atenção e cui-
dados no hospital paraibano. 
De acordo com Franklin, o 
grupo de pacientes se reuniu 
para homenagear o hospital, 
profissionais de saúde e pa-
raibanos que os acolheram, 
através de uma placa de inox 
que será fixada no HULW nos 
próximos dias.

“A gente queria sair do 
caos que estávamos. Quando 
falaram do hospital, a minha 
irmã já conhecia porque era 
referência e quando falaram, 
aceitamos na hora. Estamos 
aqui firmes e forte recebendo 
todo esse carinho e atenção. 
Agradeço às autoridades en-
volvidas nessa ação e a todo o 

grupo de profissionais que se 
propuseram a pagar o preço 
junto com a gente, cuidando 
de dia e de noite. Cuidaram 
da alimentação, dos medica-
mentos, exames e tudo”, de-
clarou Franklin Arouca Reis.

Outro paciente que 
recebeu alta foi o servidor 
público da Universidade Fe-
deral do Amazonas, Elder-
lando Nicolino Lamarão, de 
47 anos. Distante de seus 
familiares, o servidor che-
gou a afirmar que a escolha 
por ter vindo para a Paraíba 
foi a melhor opção diante 
do colapso de saúde pública 
que o estado do Amazonas 
vivencia. 

Os amazonenses chega-
ram à Paraíba no último do-
mingo após a confirmação 
de ação solidária entre o Mi-
nistério da Saúde, Empresa 
Brasileira de Serviços Hos-
pitalares (Ebserh) que gere 
o HULW, e a Secretária de 
Estado da Saúde (SES). Ou-

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Quatro pacientes de Manaus 
recebem alta no HU da UFPB 

Pacientes chegaram à Paraíba no último domingo após ação solidária entre o Ministério da Saúde, Ebserh, HULW e SES

tros dois pacientes vindos 
do estado deram entrada na 
unidade para o tratamen-
to da covid-19 em leitos de 
enfermaria. Ambos estavam 
acompanhando os pacien-

tes transferidos e testaram 
positivo após realização de 
teste para o diagnóstico no 
HULW. 

De acordo com a asses-
soria de imprensa do hos-

pital, o quadro clínico dos 
pacientes que seguem inter-
nados no hospital é estável. 
Três dos 13 estão internados 
na Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI).

Foto: Divulgação
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Enfermeira comenta semelhança com o governador

Além de ser a  responsá-
vel pela aplicação da  primeira 
dose da vacina contra a co-
vid-19 na Paraíba,  a enfermei-
ra Keila Campos, do Núcleo 
de Imunização da Paraíba, 
também foi confundida nas 
imagens com o governador da 
Paraíba, João Azevêdo.

Os vários comentários da 
internet incluíam: “ João Azevê-
do, o senhor quem vacinou?”; 
“O próprio João está vacina-
do, isso que é governador!”; 
“Mas quem aplicou foi o João 
mesmo?” e “ Esse homem é um 
super humano mesmo... enge-
nheiro, professor, governador 
e agora aplica injeção. Tenho 

certeza que é um X-Men”. 
Ontem (22), um vídeo pu-

blicado na conta do Instagram 
do próprio governador esclare-
ceu que era apenas uma seme-
lhança. “Não sou João Azevêdo, 
governador da Paraíba. Pareço, 
mas não sou, tá?”, afirma a en-
fermeira nas imagens. 

“Pra mim, é uma satisfação 
ficar parecida com o governa-
dor. Isso pra mim não tem pro-
blema algum. Todo mundo me 
reconheceu, foi muita conversa 
no whatsapp, muita parabeni-
zação”, acrescenta a profissio-
nal da saúde, com 23 anos de 
enfermagem.

No twitter, o governador 
explicou aos seguidores que 
não foi ele quem aplicou a va-
cina, mas sim a funcionária do 

Núcleo de Imunização da Pa-
raíba. “Sou eu não amigo, seria 
exercício ilegal da profissão, 
mas se eu pudesse faria ques-
tão de ajudar nessa força tare-
fa de vacinar os paraibanos o 
mais rápido possível”, declarou 
o gestor na rede social. 

Além de comentar sobre 
a semelhança e as brincadei-
ras, Keila Campos ainda aler-
tou sobre a importância de 
se vacinar e continuar com os 
cuidados contra o novo coro-
navírus. “Continue fazendo 
a precaução da higienização 
das mãos, com água e sabão, 
álcool. O uso de máscara e evi-
tar as aglomerações. Eu sei que 
está difícil, mas graças a Deus, 
a vacina já está chegando e 
essa fase vai acabar, se Deus 

quiser, e todos vamos voltar a 
uma vida normal na medida 
do possível, orientou.

No último dia 19, a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) iniciou a campanha de 
vacinação contra a covid-19 
na Paraíba, além da distribui-
ção das doses dos imunizantes 
para todos os municípios pa-
raibanos.  Durante a solenidade 
de abertura em João Pessoa, a 
enfermeira Keila Campos apli-
cou a imunização na técnica 
de enfermagem Marineide Ro-
drigues e o indígena Genildo 
Alencar.

Marineide Rodrigues 
tem 60 anos, é enfermeira do 
Complexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga há 17 anos. Além 
de hipertensa, é profissional 

de saúde da linha de frente 
no combate à pandemia há 
10 meses. 

O  indígena Genildo Alen-

car, potiguara da aldeia Car-
neira, por sua vez, é da cidade 
de Marcação, tem 44 anos, é 
hipertenso e diabético.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Datafolha: cresce para 40% percentual dos 
que avaliam Bolsonaro ruim ou péssimo

O governo do presiden-
te Jair Bolsonaro é avaliado 
como ruim ou péssimo por 
40% dos entrevistados em 
pesquisa divulgada ontem, 
22, pelo instituto Datafolha, 
ante 32% do levantamento 
anterior, do início de dezem-
bro. O aumento da desapro-
vação acontece em meio à 
piora da pandemia da co-
vid-19, às dificuldades na 
vacinação e o fim do auxílio 
emergencial.

Bolsonaro é considerado 
ótimo ou bom por 31%, ante 
37% da última pesquisa. De 
acordo com o levantamento, 
ele é avaliado como regular 
por 26% dos entrevistados, 
contra 29% anteriormente.

Esta oscilação está den-
tro da margem de erro de 
dois pontos porcentuais para 
mais ou para menos.

O Datafolha realizou a 
pesquisa quarta, 20, e quin-
ta-feira, 21, por telefone, por 
causa das restrições sanitá-
rias da covid-19. Foram ou-

Daniel Galvão
Agência Estado

Wellton Máximo
Agência Brasil

vidas 2.030 pessoas em todo 
o país.

Entre os que têm muito 
medo de contrair o novo co-
ronavírus, a reprovação de 
Bolsonaro aumentou de 41% 
em dezembro para 51%. Já a 
aprovação caiu de 27% para 
20%. Entre os que têm pouco 
medo de pegar covid, a rejei-
ção foi de 30% para 37%, en-
quanto a aprovação oscilou 
de 36% para 33%.

No grupo dos que afir-
mam não ter medo do co-
ronavírus, 21% reprovam 
Bolsonaro (ante 18% na 
sondagem anterior) e 55% 
aprovam (antes eram 53%).

Capacidade
Segundo a pesquisa, 

50% consideram que Bol-
sonaro não tem capacidade 
para governar, ante 52% em 
dezembro. Já a porcentagem 

dos que o consideram capaz 
ficou em estabilidade, de 
45% para 46%.

Confiança
O Datafolha divulgou 

ainda que 41% nunca con-
fiam na palavra do presi-
dente (ante 37% da pes-
quisa anterior), enquanto 
38% confiam às vezes (ante 
39%) e 19% sempre con-
fiam (eram 21%).
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Aumento da desaprovação de Bolsonaro acontece em meio à piora da pandemia, às dificuldades na vacinação e ao fim do auxílio 

Em um dia marcado 
pela reticência nos merca-
dos internacionais e por 
turbulências internas, o dó-
lar voltou a aproximar-se 
de R$ 5,50, na maior alta 
em quatro meses. A bolsa 
de valores caiu por mais um 
dia e fechou a segunda se-
mana seguida com perdas.

O dólar comercial en-
cerrou ontem (22) vendido 
a R$ 5,479, com alta de R$ 
0,115 (+2,14%). Essa foi 
a maior valorização per-
centual diária desde 23 de 
setembro, quando a divisa 
tinha subido 2,18%. A moe-
da norte-americana subiu 
3,28% na semana e acumu-
la alta de 5,51% em 2021.

No mercado de ações, 
o dia foi marcado pelo pes-
simismo. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou a sexta com re-
cuo de 0,69%, aos 117.513 
pontos. O indicador caiu 
pelo quarto dia consecuti-
vo e encerrou a semana com 
queda de 2,27%.

O mercado enfrentou 
um dia de turbulências 
internacionais. O clima 
de otimismo com a posse 
do presidente norte-ame-
ricano, Joe Biden, cedeu 
lugar às preocupações 
com o aumento de casos 
de covid-19 no planeta e o 
enrijecimento de medidas 
de restrição social em vá-
rios países. Em Wall Street, 
o índice Dow Jones (das 
empresas industriais) caiu 
0,57%. O S&P 500 (das 500 
maiores empresas) recuou 
0,3%. Apenas o Nasdaq 
(das empresas de tecno-
logia) subiu levemente: 
0,09%.

No mercado interno, 
os investidores também 
repercutiram o avanço dos 
casos de covid-19 no Brasil 
e a decisão do Banco Cen-
tral (BC) de retirar o com-
promisso de não aumentar 
a taxa Selic – juros básicos 
da economia – no curto 
prazo, conforme a reunião 
da última quarta-feira (20) 
do Comitê de Política Mo-
netária (Copom).

Dólar tem maior alta 
em quatro meses

Em vídeo no Instagram, Keila Campos responde as comparações com bom humor



Paraíba
Outras vacinas
De acordo com o Centro Municipal de Imunizações, 
houve uma queda na procura por vacinas importantes 
por conta da pandemia da covid-19. Página 8 Fo
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Reclamação mais comum é relativa à quebra da ordem de prioridade para recebimento da vacina contra a covid-19

Imunização: em 48 horas, 
MPPB recebe 19 denúncias
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Pelo menos 19 denúncias 
foram feitas em 48 horas à Ou-
vidoria do Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) indicando 
irregularidades na aplicação 
das vacinas CoronaVac em 
nove cidades paraibanas. Os 
dados, referentes apenas ao 
período de quarta-feira (20) 
até ontem, renderam uma 
média de 2,5 denúncias fei-
tas por hora somente em um 
dos três canais abertos pelo 
MP para recebimento de de-
mandas.

Conforme levantamento 
feito pelo próprio Ministé-
rio Público estadual, foram 
incluídas denúncias de uma 
forma geral relativas ao 
programa de imunização ao 
novo coronavírus, sendo a 
mais recorrente a quebra da 
ordem de prioridade para 
o recebimento da vacina, 
popularmente chamada de 
“fura fila”. 

O número é subestima-
do, não representa o total 
de denúncias feitas junto ao 
Ministério Público estadual. 
Além da Ouvidoria, o MP tem 
recebido denúncias por meio 
do Protocolo Eletrônico e dos 
canais diretos das Promoto-
rias de Justiça (telefone fixo, 
WhatsApp e e-mail), assim 
como pelo atendimento pre-
sencial. 

De acordo com o ouvidor 
do MPPB, o procurador de 
Justiça Aristóteles de Santana 
Ferreira, todas as denúncias 
que estão chegando à Ouvido-
ria estão sendo separadas e 
encaminhadas, diligentemen-
te, aos promotores de Justiça 
que têm atribuição na área da 
saúde nos municípios citados 
pelos denunciantes, para que 
sejam devidamente apuradas 
e sejam tomadas as medidas 
cabíveis para responsabiliza-
ção dos envolvidos.

Vacinação suspensa
Uma das denúncias 

apresentadas ao Ministério 
Público na capital resultou 
na suspensão da aplicação 
das doses no Hospital Nossa 
Senhora das Neves (HNSN). 
O secretário de Saúde de João 
Pessoa, Fábio Rocha, decidiu 
tomar a medida suspensiva 
após receber provocação de 
que a unidade havia vacina-
do profissionais da empresa 
que não trabalham na linha 
de frente do combate à co-
vid-19, como funcionários do 
setor financeiro do hospital 
da rede privada.

Por meio de nota enca-
minhada à imprensa, o HNSN 
negou que tenha desrespeita-
do as regras, afirmando que 
cumpriu rigorosamente o 
plano municipal de vacinação 
contra a covid-19. De acordo 
com o hospital, a orientação 

contempla tanto os profissio-
nais da saúde, tais como médi-
cos e enfermeiras, quanto os 
trabalhadores de apoio, que 
atuam na unidade de saúde, 
mas que não estão prestando 
serviços diretos de assistência 
aos pacientes.

Até ontem 9.165 pessoas 
tinham sido imunizadas em 
João Pessoa, sendo 670 somen-
te no Hospital Nossa Senhora 
das Neves, conforme dados 
disponíveis no portal da trans-
parência da Prefeitura de João 
Pessoa, na aba “Vacinômetro”.

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) na Paraíba tam-
bém abriu um canal para que 
a população faça denúncias de 
irregularidade na aplicação 
das vacinas por telefone (83) 
9.9108-0933 (atendimento 
das 8h às 15h). Para denun-

ciar, é importante reunir o má-
ximo de informações possível, 
como o dia em que ocorreu o 
desvio, local, nomes de pos-
síveis envolvidos e provas da 
prática como fotos, vídeos e 
mensagens que auxiliem na 
investigação. 

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

Pelo terceiro dia conse-
cutivo, a Paraíba registrou 
novos casos do novo corona-
vírus acima de mil. Segundo a 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES), novos 1.309 casos e 16 
falecimentos foram confirma-
dos. São 181.4773 casos acu-
mulados de covid-19, sendo 
138.676 pacientes considera-
dos recuperados e 3.955 óbitos 
pela doença. Com a sequência, 
o estado apresentou alta no nú-
mero de novos casos e óbitos 
em comparação com a semana 
anterior. Foram 4.155 novos 
casos de contaminação pela 
doença e 67 falecimentos. Na 
semana anterior, compreen-
dendo o mesmo período de 
tempo (domingo a sexta-fei-
ra), foram confirmados 3.221 
casos e 61 falecimentos.

Entre os casos confir-
mados no boletim diário, 63 
(4,81%) pacientes foram hos-
pitalizados e 1.246 (95,19%) 
apresentaram sintomas leves. 
De acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 
19 pacientes foram internados 
entre a quinta-feira e ontem. 
Até o momento, 573.632 testes 
para diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados.

Entre os falecimentos, seis 
ocorreram no intervalo de tem-
po de 24 horas, compreendi-
do entre a quinta-feira e às 10 
horas da sexta-feira. Os demais 

são datados de 1º a 22 de ja-
neiro de 2021, sendo um em 
hospital privado e os demais em 
hospitais públicos. As vítimas 
se dividem entre oito homens e 
oito mulheres, sendo sete deles 
sem nenhuma comorbidade. A 
cardiopatia foi o fator de risco 
observado com maior frequên-
cia nos pacientes que tinham 
faixa etária de 58 a 88 anos.

As mortes ocorreram em 
pacientes residentes em João 
Pessoa (5), Campina Grande 
(3), Monteiro (2), Alagoa Nova, 
Aparecida, Cacimbas, Imacula-
da, Sousa e Tavares (com um 
falecimento cada). Outros 24 
óbitos estão em observação.

Cinco cidades concentram 
61,72% dos novos casos, são 
eles: João Pessoa com 510 no-
vos casos; Sousa registrou 103 
novos casos; Campina Grande 
teve 80 novos casos; Santa Rita 
teve o acréscimo de 60 novos 
casos; e Cabedelo fecha a lis-
ta com o registro de 55 novos 
casos.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 52%, nas enfermarias a 
ocupação é de 50%. A Região 
Metropolitana de João Pessoa 
registra 58% e de ocupação na 
UTI e 59% em leitos de enfer-
maria. Na região sediada por 
Campina Grande estão ocu-
pados 59% dos leitos de UTI 
adulto e 35% de enfermaria. Já 
no Sertão as taxas são de 56% 
e 47%, respectivamente.

PB tem aumento em 
novos casos e óbitos 

Contra a covid-19

SES celebra celeridade na entrega 
das vacinas e aguarda novas doses
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

Em menos de 24 horas 
após a chegada das doses da 
CoronaVac, vacina contra a 
covid-19 produzida pelo Ins-
tituto Butantan em parceria 
com o laboratório chinês 
Sinovac, todas as 12 Gerên-
cias Regionais de Saúde já 
estavam com os imunizan-
tes, realizando a distribui-
ção para as 223 cidades do 
estado. Com a organização 
logística, em menos de 12 
horas após a chegada do lote 
de vacina, a imunização da 
população havia começado 
nos maiores municípios.

Celebrando a celerida-
de do processo, Daniel Bel-
trammi, secretário executivo 
de Gestão de Redes de Saúde 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), avaliou de for-
ma positiva o andamento da 
vacinação no estado.

“Menos de 12 horas 
depois da chegada do avião 
com as vacinas, elas já es-
tavam perto da sua casa. 
Os municípios já estão va-
cinando, principalmente 
os profissionais de saúde 
da linha de frente, aqueles 
que estão mais expostos. As 
equipes de saúde também 

Daniel Beltrammi avalia todo o processo de vacinação de forma positiva
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estão indo até os abrigos, al-
bergues e casa de repouso 
buscando idosos, portadores 
de necessidades especiais, 
para que essa população seja 
protegida também”, declarou 
o secretário.

Classificados como gru-
po prioritário, a população 
indígena recebeu 21.920 
doses da vacina destinadas 
de forma específica, Segun-
do Beltrammi, os indígenas 
aldeados nas cidades de 
Marcação, Rio Tinto, Conde 
e Baía da Traição também es-
tão sendo alcançados pelas 
equipes de vacinação. 

“Os territórios indíge-
nas na Paraíba também es-
tão sendo alcançados para a 
vacinação. Isso significa que 

o plano de vacinação da Pa-
raíba está indo de vento em 
polpa. Estamos indo bem”, 
informou Daniel Beltrammi.

Neste primeiro lote, o 
estado recebeu um total de 
114.880 doses do imunizan-
te. Com o montante, a proje-
ção é de imunizar cerca de 
54.689 paraibanos distribuí-
dos entre profissionais que 
atuam na linha de frente do 
enfrentamento a covid-19, 
indígenas e idosos acima de 
70 anos residentes em casas 
de acolhimento, incluindo 
seus cuidadores.

Até o momento, em 
João Pessoa, foram vacina-
das 9.165 pessoas, cerca de 
60,33% do total da popu-
lação destinada. A capital 

paraibana recebeu 15.191 
doses. Em Campina Gran-
de, até a quarta-feira, foram 
imunizadas 1.590 pessoas, 
correspondendo a 39,41% 
do total de 4.194. A campa-
nha de vacinação segue na 
cidade.

Na tarde de ontem, a 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
aprovou um lote com mais 
de 4,9 milhões da Corona-
Vac que deverão ser distri-
buídas pelos estados atra-
vés do Ministério da Saúde. 
Daniel Beltrammi informou 
ainda que o estado recebe-
rá doses da AstraZenica, 
desenvolvida em parceria 
entre a Universidade de 
Oxford e a Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz), que 
foram enviadas pela Índia 
ao Brasil também na tarde 
de ontem.

“Sobre o futuro, esta-
mos aguardando o registro 
de um novo lote de vacinas 
produzidas pelo Instituto 
Butantan, e também a chega-
da de vacina da Universida-
de de Oxford. Isso significa 
que teremos, possivelmente, 
nos próximos dias, mais va-
cinas para continuar perto 
da população, vacinando”, 
afirmou.

Foto: Divulgação

CIdadES SuSPEItaS POr  
IrrEgularIdadES

n João Pessoa  8 
n Campina Grande   3 
n Bayeux   2 
n Patos   1 
n Santa Luzia   1 
n Matureia  1 
n Jacaraú  1 
n Cajazeiras  1 
n Juarez Távora   1 

A vacinação foi suspensa no Hospital Nossa Senhora das Neves, que se defendeu afirmando que está cumprindo todo o plano de imunização 
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Armas, drogas, munições e rádios comunicadores estavam enterrados em uma área rural na divisa com Pernambuco

U ma metra lhadora 
ponto 50 foi uma das armas 
apreendidas durante ação 
da Polícia Civil da Paraíba 
em parceria com policiais ci-
vis do Rio Grande do Norte 
ocorrida no fim da tarde des-
sa quinta-feira (21, na zona 
rural do município de Santa 
Cecília, na divisa com o esta-
do de Pernambuco. No local 
também foram localizados 
um revólver 38, uma pistola 
.40, cerca de 200 bananas 
de dinamites, dois rádios 
comunicadores, celulares, 
maconha, munições e outros 
materiais.

A ação dos policiais dos 
dois estados fez parte da 
Operação “Sem Fronteira” 
que na manhã da quinta-fei-
ra resultou na troca de tiros 
com um grupo de bandidos 
que terminou na morte de 
dois suspeitos, a prisão de 
outro e apreensão do arsenal. 
Os envolvidos, segundo a po-
lícia, eram procurados pela 
Justiça, por diversos crimes 
cometidos.

Para chegar até o local 
onde o material estava es-
condido, na zona rural de 
Santa Cecília, os investiga-
dores foram até a cidade de 
Alcantil, onde prenderam 
outro envolvido, um homem 
de 54 anos que revelou onde 

o arsenal estava escondido. 
Todo material apreendido 
estava enterrado em baldes.

Na manhã de ontem, po-
liciais que participaram da 
operação concederam en-
trevista. O delegado geral da 
Polícia Civil, Isaias Gualberto, 
que participou da coletiva, 
disse que esse foi um tra-
balho de meses de investi-
gações que terminou com a 
troca de tiros, morte de dois 
assaltantes, prisão de outro, 
apreensão do arsenal. “Nosso 
trabalho continua para evitar 
as ações dessas quadrilhas”, 
explicou.

O delegado Diego Garcia, 
que também participou da 
coletiva, disse que o grupo 
pretendia realizar um assal-
to a uma agência bancária 
em um município daquela 
região que deveria ocorrer 
no início do mês de feverei-
ro. Para tentar despistar a 
polícia, explicou o delegado, 
o grupo criminoso alugou 
um apartamento, no bairro 
José Pinheiro, em Campina 
Grande, pelo prazo de um 
mês e depois do assalto que 
pretendiam realizar, iriam 
fugir.

A proprietária do imóvel 
disse à polícia que não tinha 
conhecimento das preten-
sões do grupo ao alugar o 
apartamento, acrescentando 
que os vizinhos também não 
desconfiaram das pessoas 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia localiza arsenal com 
metralhadora e dinamites

que frequentaram o imóvel.
O assaltante morto no 

confronto com policiais ci-
vis da Paraíba e Rio Grande 
do Norte foi identificado por 
Alan Nunes Santos, de 33 
anos, considerado o “líder” 

dos assaltos a bancos na re-
gião Nordeste. “A metralha-
dora e o material explosivo, 
seriam utilizados em futuros 
ataques”, revelou o delegado.

A metralhadora ‘ponto 
50’ é uma verdadeira arma 

de guerra, sendo capaz de 
derrubar um avião, perfurar 
blindados e paredes de con-
creto e ainda pode realizar de 
400 a 600 disparos por minu-
to, sendo utilizada especial-
mente em ataques aéreos. A 

polícia continua nvestigando 
a quadrilha, pois acredita na 
participação do grupo em as-
saltos, tanto na Paraíba como 
em outros estados contra 
instituições bancárias, como 
também contra carros-fortes.

As armas e as bananas de dinamites estavam dentro de barris e enterradas, e seriam usadas em assaltos a instituições bancárias e carros fortes 

Foto: Ascon-PC
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Um homem identi-
ficado por Daniel Ribei-
ro de França está sendo 
procurado pela polícia do 
município de Sousa. Ele é 
apontado como suspeito 
de estuprar uma adoles-
cente de 15 anos, filha de 
sua companheira, após 
dopar a menina.

A denúncia do estu-
pro foi feito pelo irmão da 
adolescente. Ele procurou 
uma guarnição da Polícia 
Militar de Sousa, quando 
esta realizava rondas pela 
Rua José Gadelha, naquela 
cidade do Sertão parai-
bano. A polícia, então, foi 
informada, pelo jovem, de 
um possível estupro con-
tra sua irmã adolescente. 

Ele narrou que sua 
irmã teria sido dopada e 
abusada por Daniel Ribei-
ro de França, que convive 
com a mãe dele e da vítima 
há aproximadamente 20 
dias. O irmão da adolescen-
te revelou, ainda, que sua 
irmã já havia sido vítima 
do mesmo crime anterior-
mente, praticado pelo  mes-
mo suspeito, no entanto, 
com medo, não informou o 
caso para os familiares ou 
autoridades policiais. 

Diligências foram fei-
tas pela cidade com intui-
to de localizar e prender 
o suspeito, mas nem ele, 
nem a mãe da vítima, fo-
ram localizados. O caso foi 
denunciado na Delegacia 
Especializada no Atendi-

mento à Mulher (DEAM) 
de Sousa que está investi-
gando a denúncia. 

Equipe de TV
O repórter Artur Lira 

e o cinegrafista Damião 
Tomé, da TV Paraíba, fo-
ram vítimas de um assalto 
na manhã dessa sexta-fei-
ra (22), nas imediações do 
Procon,  no centro de Cam-
pina Grande.

A ação aconteceu por 
volta das 9h30, quando a 
equipe estava se preparan-
do para sair do veículo da 
empresa. De acordo com 
relato das vítimas, o ladrão 
aproximou-se numa moto-
cicleta e, de arma em pu-
nho, anunciou o assalto.

De Artur Lira, o ladrão 
roubou um celular e a sua 
aliança. Já do repórter ci-
nematográfico, Damião 
Tomé, foi subtraído seu 
aparelho celular. Ambos 
se dirigiram até a Central 
de Polícia para formalizar 
um boletim de ocorrência. 
O caso será investigado 
pela Polícia Civil.

Menor é dopada e 
estuprada em Sousa

Equipe da TV Paraíba  
foi assaltada por um 
homem que estava 
com uma arma e 

levou vários objetos, 
inclusive aliança. 

Várias ações

PM combate o tráfico de droga e 
prende suspeito de assaltar lojas 

Quatro suspeitos de 
tráfico de drogas foram pre-
sos pela Polícia Militar, nes-
sa sexta-feira (22), na Zona 
Sul de João Pessoa. O grupo 
estava em um veículo. Os 
policiais da Força Tática do 
5º Batalhão prenderam os 
suspeitos após pararem o 
veículo em uma casa e de-
sembarcaram.

Segundo os policiais, 
no carro foram encontra-
das 10 munições de calibre 
380, 35 trouxas de ma-
conha e duas balanças de 
precisão. O proprietário da 
casa também foi localizado 
e abordado. Na residên-
cia, mais quatro litros de 
substância semelhante à 
loló também foram apreen-
didos. Todo o material e 
os suspeitos presos foram 
apresentados na Central de 
Flagrantes. Novas ações de 
combate ao tráfico devem 
ser realizadas durante o fi-
nal de semana.

Assalto a lojas
O proprietário de um 

veículo foi preso e conduzi-
do à Central de Polícia, nessa 
sexta-feira (22) suspeito de 
participação no assalto a es-
tabelecimentos comerciais 
em João Pessoa, entre eles, a 
uma loja das Casas Bahia, no 
centro da capital. Os policiais 
militares apreenderam o veí-
culo de propriedade dele.

Foto: PMPB

Com os jovens, os policiais apreenderam drogas, bebidas alcoólicas, além de celulares e balança de precisão

O homem, que não teve 
o nome revelado, disse para 
os policiais que não teria 
participado dos assaltos, 
acrescentando que teria alu-
gado seu carro tendo recebi-
do R$ 2 mil e dois celulares 
e que soube do uso do seu 
veículo nos assaltos através 
de reportagem na televisão. 
Disse ainda que conhece um 
dos homens, pois alugou seu 
carro em confiança.

Os assaltos acontece-
ram esta semana, sendo um 
no bairro de Mangabeira e 
outro no centro da capital. 
Em ambos, os ladrões se 
apoderaram de centenas de 
aparelhos celulares. Alguns 

deles, segundo os sargentos 
Weldson e Petrucci, que par-
ticiparam da prisão do moto-
rista, já foram recuperados. 

Patrimônio público
Uma ação realizada con-

tra o tráfico de drogas na co-
munidade Salinas Ribamar, 
na noite dessa quinta-feira 
(21), na cidade de Cabede-
lo, resultou na prisão de um 
jovem de 20 anos, que foi 
flagrado com maconha, mu-
nição de revólver e dinheiro 
que teria sido obtido com a 
venda de entorpecentes.

O jovem foi preso por 
uma equipe do Batalhão Es-
pecializado em Policiamen-

to com Motocicletas (BEP-
Motos), dentro de uma mata 
naquela localidade, onde o 
acusado tentou se esconder 
com o material.

Quando os policiais saí-
ram da mata com o suspei-
to de atuar no tráfico local, 
alguns moradores tentaram 
resgatar o preso. Foi chama-
do apoio de outras equipes 
da PM e um adolescente de 
14 anos foi detido após da-
nificar os vidros de uma das 
viaturas com uma pedra.

Tanto o preso com as 
drogas quanto o adolescen-
te que danificou o patrimô-
nio público (viatura) foram 
levados para a Central.
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Mais de 158 mil candidatos estão aptos para as provas de Matemática, Química, Física e Biologia que serão aplicadas amanhã

Professores dão dicas para os 
estudantes que farão o Enem

Nilber Lucena 
Especial para A União

Na véspera do segundo dia 
de provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), que 
acontece amanhã, professores 
dão dicas de como os candidatos 
devem fazer para ter um bom re-
sultado, bem como os possíveis 
assuntos que devem cair no exa-
me que é a porta de entrada para 
o ensino superior em todo o país. 
Na Paraíba são 158.493 mil can-
didatos, inscritos que responde-
rão às questões de Matemática 
e suas Tecnologias e Ciências da 
Natureza e suas Tecnologias. Os 
portões serão abertos às 11h30 
e fecham às 13h.  

No estado, 158.493 candi-
datos estão inscritos no exame 
tradicional, as provas presen-
ciais, aplicadas nos dias 17 e 24 
de dezembro, enquanto outros 
3.483 farão a versão digital, 
que será realizada nos dias 31 
de janeiro e 7 de fevereiro. Os 
inscritos foram  distribuídos em 
541 locais de prova, em 55 mu-
nicípios paraibanos. No primeiro 
dia de prova, de acordo com da-
dos do Inep, órgão responsável 
pelo Exame, 72.457 candidatos 
não compareceram aos locais 
de prova. 

O segundo dia de provas 
costuma causar uma maior 
tensão entre os alunos, o mo-
tivo são as provas da área de 
exatas, principalmente a prova 
de Matemática. O professor de 
Matemática da Rede Estadual 
de Ensino, Gledson Guimarães 
comentou sobre as primeiras 
questões que devem ser res-

pondidas pelos candidatos. 
“O aluno deve começar a 

responder as questões que são 
consideradas mais fáceis como 
as de observações lógicas, de 
padronização e até mesmo de 
cálculos rápidos e mentais.”  No 
entanto, é preciso dominar tam-
bém a parte de cálculos para ter 
um bom desempenho. “Sempre 

é bom o estudante dominar cál-
culos de multiplicação e divisão 
que facilitam bastante resolu-
ções de problemas e equações. 
O estudante não pode esquecer 
as noções básicas de geometria 
e forma, pois sempre haverá 
questões que querem saber se 
ele consegue observar padroni-
zações de medidas e medições.

Para auxiliar os alunos da 
Rede Estadual de Ensino que 
farão as provas, o Governo do 
Estado lançou em julho do ano 
passado o “Programa Se Liga no 
Enem PB - Revisão On-line”, que 
acontece através de plataformas 
digitais e que tem como objetivo 
abordar as competências exigi-
das nas provas do Enem. 

Experiências do cotidiano podem ajudar
Marcos Vinicio Pimenta, pro-

fessor de Física, comentou que 
nessa reta final os alunos precisam 
manter a tranquilidade. “A dica 
principal nessa reta final é tran-
quilidade e confiança. O ano foi 
difícil para todos, e tenho certeza 
de que nossos estudantes fizeram 
o melhor em meio a tantas dificul-
dades. Mas podemos, nessa reta 
final, elencar alguns conteúdos 
de Física e em especial algumas 
orientações para responder às 
questões do Enem.”

Pimenta destacou o caráter 
conteudista da prova e que as 
experiências do cotidiano podem 
auxiliar na hora de solucionar as 
questões. “Considerando as últi-
mas provas, e principalmente a 
última de 2019, acredito em uma 
prova conteudista. Com relação a 
responder as questões do Enem, 

reconhecemos a importância que 
tem o nosso conhecimento de 
mundo e nossas experiências do 
dia a dia, mas para responder cor-
retamente às questões de Física, 
os alunos precisam saber os con-
ceitos da Física e suas fórmulas. 
Física não é só fórmulas, mas é 
fundamental conhecê-las.”

“Uma dica importante, é o es-
tudante fazer da questão no Enem 
sua aliada, ou seja, aproveitar 
ao máximo as informações que 
a questão oferece. O estudante 
precisa fazer a leitura completa 
da questão buscando observar 
as palavras-chave e destacar os 
dados da questão. Os dados das 
questões, podem ajudar o aluno 
a lembrar das fórmulas, pois re-
conhecemos a grande quantidade 
de fórmulas presentes na Física”, 
destacou o professor. 

Marcos Pimenta acrescentou 
que, “falar de possíveis temas, 
é sempre muito delicado, mas 
avaliando as últimas provas po-
demos apresentar alguns temas; 
espectro eletromagnético, circui-
tos elétricos, ondas (fenômenos 
ondulatórios e velocidade de 
propagação da onda), matriz 
energética, consumo de energia 
elétrica, conservação de energia 
e momento linear, trocas de calor 
e a descrição do movimento (MRU 
e MUV).” 

 Julianna Regina de Sales, 
professora de Biologia, falou 
sobre a interdisciplinaridade das 
questões, ou seja, as questões 
de uma disciplina que se ligam a 
outra. “Na prova de Ciências da 
Natureza e suas tecnologias, tra-
remos as disciplinas de Química, 
Física e Biologia.  E precisamos 

atentar para um conhecimento 
“geral” dessas disciplinas, pois o 
ENEM trabalha com interdiscipli-
naridade.”

A professora apontou alguns 
assuntos que devem ser abor-
dados pelo Exame, entre eles os 
Biomas Mundiais e Brasileiros; 
Genética; Evolução; Crescimento 
populacional; Fundamentos da 
Ecologia e Bioenergética.

"Neste ano, estamos apos-
tando nos exercícios ou simulados 
de biologia, no que se refere ao 
“carro-chefe” da prova: Ecologia”, 
destacou Julianna. 

Embora o grau de dificuldade 
desse segundo dia seja maior, é 
preciso que os estudantes man-
tenham a calma e acreditem 
no trabalho de preparação que 
desenvolveram ao longo de todo 
o ano. 

Atenção para 
Matemática e 
Química 

Gledson apontou alguns 
temas que possivelmente esta-
rão presentes na prova de Mate-
mática, tais como porcentagens 
e operações básicas; grandezas 
proporcionais e regra de três; 
leitura de gráficos cartesianos e 
estatísticos; probabilidades; perí-
metros e áreas; funções do 1 grau 
e segundo grau e ainda medidas 
de áreas e volumes. “Ainda para 
executar uma boa prova de Ma-
temática é fundamental que os 
estudantes mantenham a sereni-
dade sobre assuntos bem absor-
vidos. Avançar para os que cos-
tumam ser desafios é essencial 
pois vai amadurecê-lo na tomada 
de decisões. Questões difíceis de-
vem ser resolvidas por último”, 
acrescentou o professor.  

O educador destacou alguns 
conteúdos que podem ser revisa-
dos pelos estudantes: "Resolução 
de equações, análise de gráficos 
no que diz respeito a: médias 
medianas e diferenças percentu-
ais. Poliedros e corpos redondos, 
trigonometria no triângulo retân-
gulo, equação de retas e suas re-
presentações no plano cartesia-
no e juros e descontos em preços 
e financiamento.”

O professor de Química, Ira-
zê Amorim de Oliveira, falou da 
complexidade das questões da 
disciplina e destacou conteúdos 
que sempre são abordados. “Olha 
só a prova que Química é bem 
complexa, mas existem assuntos 
que sempre aparecem, como ter-
moquímica, soluções, eletroquí-
mica e orgânica. Em termoquí-
mica o aluno necessita classificar 
fenômenos endo e exotérmicos e 
saber calcular a energia de rea-
ções químicas. Em soluções ele 
necessita classificar a solução e 
compreender o significado das 
unidades de concentração e con-
verter uma unidade em outra.” 

Irazê ainda deu dicas de 
como resolver outras questões, 
“em eletroquímica ele tem que 
diferenciar entre pilha e eletró-
lise bem como analisar e com-
preender o funcionamento das 
diversas pilhas. Já em orgânica 
ele deve saber classificar carbono 
e cadeias carbônicas e identificar 
as funções orgânicas com seus 
respectivos radicais.” 

Em atividade presencial

UFPB inicia testagem de servidores na terça-feira
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

A testagem da covid-19 
para a comunidade acadêmi-
ca da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) terá início 
na próxima terça-feira, dia 
26. Porém, nem todos terão 
acesso. O teste, que será feito 
no Centro de Ciências Médicas, 
no Campus I, será apenas para 
quem estiver em atividade 
presencial e apresentar sin-
tomas. A sala de testagem tem 
capacidade de realizar até 100 
exames por semana. Ontem, a 
instituição encerrou o treina-
mento dos profissionais que 
vão atuar na linha de frente 
de testagem. A capacitação faz 

parte do planejamento para 
o retorno presencial das ati-
vidades de ensino que deve 
acontecer em março. 

“O exame de RT-PCR é 
para todo mundo que faz a 
UFPB, professores, estudantes, 
técnico-administrativos e cola-
boradores terceirizados, mas 
exclusivamente para os que 
estiverem retornando e rea-
lizando atividade presencial”, 
explicou Lígia Ortiz, presiden-
te da Comissão de Biossegu-
rança Institucional da UFPB. 
Por dia, serão 20 exames, e não 
serão atendidos os que estão 
trabalhando em home office.  

O teste ofertado será o 
suabe, que só tem resultado 
enquanto a pessoa está com 

sintoma, e deve ser feito entre 
o terceiro e o sétimo dia. Para 
ter acesso, o servidor deverá 
entrar em um link na página 
da Biossegurança para fazer 
teleatendimento médico. Se 
for recomendado, o paciente 
terá uma requisição emitida 
pelo médico e só então será 
feito o agendamento para rea-
lização do exame. 

O cronograma de retoma-
da das atividades presenciais 
proposto pela Comissão de 
Biossegurança está na fase 1, 
com o retorno das atividades 
laboratoriais. O início da próxi-
ma fase do plano, que consiste 
no retorno gradual dos servi-
dores ao trabalho presencial, 
ainda está sendo definida pela 

Pró-reitoria de Gestão de Pes-
soas (Progep). A última fase 
será a retomada das atividades 
de ensino, no sistema híbrido, 
ou seja, presencial e remoto. 

O início das testagens da 
covid-19 está sob o comando 
da Comissão de Biosseguran-
ça, com o apoio da Escola Téc-
nica de Saúde e dos centros de 
Ciências da Saúde (CCS) e de 
Ciências Exatas e da Natureza 
(CCEN). Para o reitor Valdiney 
Gouveia, este é um importante 
passo para a retomada presen-
cial das atividades na UFPB, 
que vai ocorrer de forma gra-
dual.

Análise 
A análise das amostras 

colhidas acontece na própria 
universidade e será realiza-
da nos laboratórios da Escola 
Técnica de Saúde, do CCS e do 
Centro de Ciências Exatas e da 
Natureza (CCEN). Os resul-
tados devem sair em até 48 
horas. O atendimento na Sala 
de Testagem do Campus I será 
das 8h às 12h, por enfermei-
ras e técnicas de enfermagem. 

“Com os testes PCR e a 
vacinação que está começan-
do, estamos caminhando, na 
Paraíba, para uma situação 
que favorece o retorno mais 
seguro para aqueles que fa-
zem a UFPB”, afirmou Lígia 
Ortiz. Ela ressaltou que o pla-
no de retorno, além de gra-
dual, vai priorizar a proteção 

dos mais vulneráveis, aqueles 
que fazem parte dos grupos 
de risco, com volta facultativa 
nos casos que envolvam esses 
grupos.  

A disponibilização da 
realização do exame de RT-P-
CR foi possível graças a um 
projeto do Governo Federal 
financiado pela Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Fi-
nep), com coordenação do 
Centro de Ciências Médicas 
(CCM/UFPB) e cooperação do 
Centro de Ciências da Saúde 
(CCS/UFPB), Escola Técnica 
de Saúde, Centro de Refe-
rência de Atenção em Saúde 
(CRAS), Pró-reitoria de Gestão 
de Pessoas e Hospital Univer-
sitário Lauro Wanderley. 

Professores Gledson Guimarães e Marcos Pimenta ressaltam que estudantes precisam ter serenidade durante a resolução das questões das provas

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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Centro Municipal de Imunizações registrou queda no número de atendimentos referentes ao calendário nacional

A pandemia e o conse-
quente isolamento social 
afetaram o número de aten-
dimentos no Centro Munici-
pal de Imunizações de João 
Pessoa, que fica por trás do 
Lactário no bairro da Torre. 
O local, que é serviço essen-
cial não fechou devido à co-
vid-19 e é referência para 
prevenção da raiva humana, 
além de ofertar imunizantes 
como BCG e a tríplice viral. 

De acordo com Rosa 
Virgínia, coordenadora do 
Centro, antes da pandemia, 
entre 100 e 150 pessoas 
eram vacinadas pelo serviço 
e, após o início da prolife-
ração do novo coronavírus 
no país, o atendimento caiu 
para uma média de 30 va-
cinados.

“Nós somos um servi-
ço de referência, estamos 
abertos ao público, mas 

potencializamos o trabalho 
das USF. A gente orienta o 
usuário que ele não precisa 
sair do bairro, gastar tempo, 
dinheiro, para ser vacinado 
aqui. A única vacina que te-
mos diferentes aqui é a an-
tirrábica, somos referência 
para o município”, explicou 
Rosa.

O Centro oferece todas 
as vacinas do calendário de 
imunização nacional, po-
rém, de acordo com a coor-
denadora, o indicado é que 
a população busque as Uni-
dades de Saúde da Família 
(USF) de seus bairros, que 
oferecem também todas 
estas vacinas. O local tam-
bém é referência para aten-
der pessoas que irão viajar, 
que além de receberem as 
vacinas adequadas para o 
destino da viagem, também 
recebem informações epi-
demiológicas sobre o local. 

Atendimento
O atendimento aconte-

ce de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 15h50. Aos sába-
dos, domingos e feriados, o 
Centro abre às 8h e fecha às 
12h. Todo o serviço está dis-
ponível por demanda, po-
rém, a vacina de BCG - caso 
o recém-nascido não receba 
na maternidade - é feita ape-
nas por agendamento, atra-
vés do telefone 3214-7481.

Maria Cristina, de 24 
anos, levou a filha Alice 
Sofia, com 17 dias de vida, 
para o Centro de Imuniza-
ção para receber as vacinas 
BCG e hepatite. Ela foi dire-
cionada pela maternidade 
para o serviço. Para a coor-
denadora do espaço, esse 
exemplo deve ser seguido 
pelos pais.

Com discussões sobre 
vacinas acontecendo, espe-
cialmente agora que a va-
cinação contra a covid-19 
começou a ser aplicada em 
todo o país, a coordenadora 
do Centro de Imunização 

ressalta a importância des-
ta proteção: “A vacinação, o 
programa de imunização, 
não é de hoje. Enquanto em 
vários países você precisa 
pagar para ser vacinado, 
aqui é gratuito e o pessoal 
não valoriza. As vacinas têm 
eficácia, muitas doenças 
foram erradicadas porque 
cientistas, profissionais, se 
desdobraram para estudar 
para evitar mortes, evitar 
que as pessoas adoeçam”, 
desabafou. 

Para ser atendido no 
Centro, é preciso estar com 
um documento original com 
foto e o cartão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e, caso 
o paciente tenha, o cartão de 
vacinação. 

Já para quem precisa 
viajar, é preciso apresen-
tar também a passagem em 
caso de viagem por turis-
mo (impressa ou digital); 
em caso de viagem devido a 
uma promoção do trabalho, 

uma declaração do setor de 
Recursos Humanos da em-
presa em que trabalha in-
formando o deslocamento; 
e, em caso de nomeação de 
concurso público, o usuário 
pode comprovar a necessi-
dade do atendimento com a 
nomeação do cargo. 

Medidas sanitárias 
Como medidas de pre-

venção ao coronavírus, as 
cadeiras da sala de espera 
são sinalizadas para o públi-
co manter o distanciamento, 
o Centro Municipal de Imu-
nizações passou a permitir 
apenas um acompanhante 
para cada menor de idade e 
também há uma porta para 
entrada e outra para saída.

“A l g u n s  e n te n d e m , 
compreendem e apoiam. 
Outros não compreendem, 
acham que vir fazer uma va-
cina numa época de pande-
mia tem que trazer a família 
inteira, mas a gente é bem 

firme e não permite a en-
trada de mais de um acom-
panhante”, diz Rosa.  

A coordenadora expli-
cou, ainda, que o Centro de 
Imunização não realiza a 
aplicação da vacina Corona-
Vac. Segundo Rosa Virgínia, 
um plano está sendo feito 
pela coordenação de imu-
nização de João Pessoa, mas 
ainda não há uma determi-
nação e, quando houver, 
as vacinas serão aplicadas 
respeitando todo o plane-
jamento.

Luana Almeida
Especial para A União

Pandemia provocou queda na 
procura por vacinas no Estado

Para facilitar a comu-
nicação das pessoas surdas 
durante a pandemia, esta-
belecimentos públicos e pri-
vados que realizam atendi-
mento presencial devem ter 
no mínimo 5% dos funcio-
nários utilizando máscaras 

acessíveis, feitas com mate-
rial transparente. No caso de 
estabelecimentos menores, 
pelo menos um funcionário 
deve utilizar o equipamento 
de proteção específico. A 
Lei Estadual 11.772/2020  
de 3 de setembro de 2020, 
prevê advertência, multa e 
até cassação da licença para 
funcionamento em caso de 

descumprimento. Válida en-
quanto durar a pandemia, a 
lei possibilita que a pessoa 
com deficiência auditiva 
possa fazer leitura labial.

Mas basta uma volta 
pelo centro da cidade para 
perceber que a Lei Esta-
dual está longe de ser cum-
prida. Na verdade, muitos 
comerciantes sequer têm 

É lei: máscaras acessíveis devem ser usadas
Laura Luna
lauraluna@epc,pb.gov.br 

conhecimento da norma. 
Na loja de confecções, lo-
calizada no centro de João 
Pessoa, a gerente Andreza 
Farias foi pega de surpre-
sa com a informação. No 
local, as três funcionárias 
usavam máscaras comuns, 
sem transparência na re-
gião da boca. “Nunca ouvi-
mos falar, nem as lojas aqui 
por perto também. Não 
estávamos sabendo dessa 
obrigatoriedade”, confes-
sou. Para comunicar com 
os clientes surdos as ven-
dedoras se arranjam como 
podem. “A gente usa gestos 
e também a calculadora 
para mostrar os valores”.

É basicamente a mes-
ma técnica utilizada na loja 
de enxoval e roupas infantis. 
A gerente, Rejane Noguei-
ra, conta que atende com 
frequência clientes com de-
ficiência auditiva e que vai 

começar a utilizar a másca-
ra especial. “Aqui a gente se 
comunica muito por gestos 
e também através do telefo-
ne celular. São clientes que 
chegam e já sabem o que 
comprar e por isso se fazem 
entender também”. A entre-
vistada, que desconhecia a 
lei, assegurou que vai pas-
sar a utilizar as máscaras 
com transparência. “Já vou 
providenciar porque além 
de trabalharmos dentro da 
legalidade, a gente sempre 
busca o melhor para o nosso 
cliente”. 

Já na loja de produtos 
eletrônicos, uma das três 
vendedoras estava usan-
do a máscara acessível. 
Bruna Camila explicou 
que a orientação veio do 
proprietário e que no es-
tabelecimento há uma es-
pécie de rodízio entre as 
funcionárias. “Hoje eu vim 

com a máscara, amanhã já 
é outra colega. Aqui todas 
nós temos máscara aces-
sível”. Para a vendedora, a 
possibilidade de deixar os 
lábios visíveis é essencial 
no atendimento de pessoas 
surdas. “Dá o direito desses 
clientes serem atendidos 
com mais conforto e me-
lhor, tendo a oportunidade 
de fazer a leitura labial”. 

Para reforçar a neces-
sidade do uso da másca-
ra no comércio, em todo 
o estado, a Federação do 
Comércio de Bens e de Ser-
viços do Estado da Paraíba 
(Fecomercio-PB) está com 
uma campanha onde reco-
menda aos empresários do 
comércio que fiquem aten-
tos à lei. Vale ressaltar que 
lojas com 10 vendedores, 
por exemplo, devem man-
ter pelo menos dois com  
máscara acessível.

O acessório permite 
a comunicação com 
o público surdo, e 
no mínimo 5% dos 
funcionários dos 
estabelecimentos 
devem usar

Foto: Roberto Guedes

O Centro é referência 
para prevenção da 

raiva humana, além 
de ofertar imunizantes 
como BCG e a tríplice 

viral

Para ser atendido no Centro, é preciso estar 
com um documento original com foto e o 
cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
além da carteira de vacinação

Foto: Roberto Guedes
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Jaguaribe Carne prepara um disco com repertório instrumental de frevo, mesclando o tradicional com o contemporâneo

O Jaguaribe Carne já 
vem se preparando para 
lançar o seu primeiro disco 
de frevo da carreira. O ál-
bum ainda não tem título, 
mas terá exclusivamente 
um repertório instrumen-
tal com 16 faixas, incluindo 
vertentes desse gênero mu-
sical, a exemplo do cabocli-
nho e da marchinha, mes-
clando o ritmo tradicional 
com o contemporâneo.

“Será um trabalho im-
portante e significativo para 
nós, porque vai marcar o 
nosso posicionamento cul-
tural diante dessa realidade 
política tão equivocada do 
Brasil e, para isso, não tem 
resposta abrangente melhor 
do que um disco de frevo”, 
afirmou o cantor e compo-
sitor Pedro Osmar, um dos 
integrantes do coletivo, cria-
do na cidade de João Pessoa, 
em 1974, e que já lançou oito 
álbuns. “O ritmo do frevo é 
como se fosse uma revolução 
popular, é uma multidão dan-
çando. Quando toca o bombo 
e a corneta, o povo sai doido 
para a rua”.

Osmar comentou que 
até meados deste ano seja 
concluído o trabalho de de-
finição de todas as músicas 
do repertório, mas a entrada 
em estúdio para gravar ainda 
dependerá da obtenção de 
recursos financeiros. “Todo 
o material já está pronto e 
estamos nos reunindo para 
tratar do assunto. O primei-
ro encontro ocorreu com o 
músico Xisto Medeiros, no 
início do ano passado, no 
Departamento de Música 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). A segunda 
reunião será realizada em 
breve, para que possamos 
discutir de forma mais pro-
funda o projeto, incluindo a 
definição do repertório”.

Na entrevista, o músi-
co adiantou que, pelo me-
nos, duas músicas ele faz 
questão de incluir: “Uma é 
‘Piratas de Jaguaribe’, que 
compusemos em alusão ao 
bloco carnavalesco de mes-
mo nome, do bairro de Ja-
guaribe, onde nasci; a outra 
é ‘Sopa’, de Chico César, que 
ele gravou no meu disco 
Quem vem lá?, lançado em 
2017. Vou incluir a música 
de Chico César, que entrou 
no Jaguaribe Carne nos anos 
1980, porque é bonita, bem 
movimentada e alegre”, jus-
tificou Pedro Osmar.

O projeto desse novo 
disco começou a ser pensa-
do em 2015 por Pedro Os-
mar e seu irmão, Paulo Ró, 
ambos formadores do Ja-
guaribe Carne. “O objetivo, 
com esse CD, é resgatarmos 
das gavetas todas as músicas 
de frevo que compusemos 
desde a criação do coletivo. 
São canções praticamente 
inéditas e, além da música 
de Chico César, as outras se-
rão selecionadas das que eu 
e Paulo Ró compusemos ao 
longo desse tempo”.

Na ocasião em que for 
realizar a gravação, Osmar 
acrescentou que pretende en-
trar em estúdio – que deverá 
ser o Peixe Boi, no bairro dos 
Bancários, em João Pessoa – 

para o registro do repertório 
acompanhado pelos músi-
cos Xisto Medeiros, Gué Gué 
Medeiros, Helinho Medeiros 
e instrumentistas do Depar-
tamento de Música da UFPB. 
Quanto aos arranjos, sua ideia 
é a de convidar, por exemplo, 
o maestro João Linhares.

O artista está ciente de 
que é preciso de tempo para 
continuar trabalhando no 
projeto. “Vai ser um disco 
instrumental porque o ins-
trumental é a alma da músi-
ca, por ser a luz que ilumina 
o caminho que se quer seguir 
quando se está tocando. To-
car frevo é difícil, por ser um 
tipo de música que requer 
habilidade, precisa soar bem 
e ter um bom arranjo. Frevo 
é uma coisa de muita res-
ponsabilidade e complexo. 
E, como temos compromis-
so com a modernidade, nós 
vamos trazer o frevo para a 
modernidade, mesclando e 
fundindo o ritmo tradicio-
nal com o contemporâneo, 
apresentando uma estética 
atual”, explicou.

Ligação com a folia
O gosto pelo frevo Pedro 

Osmar despertou logo cedo, 

no âmbito familiar. “Eu tor-
ço pelo Piratas de Jaguaribe 
desde a adolescência. Quan-
do o bloco vai desfilar no 
Carnaval, saio acompanhan-
do a agremiação da sua sede, 
no bairro de Jaguaribe, até 
o local da apresentação, na 
Avenida Duarte da Silveira, 
no centro da cidade. Como 
sou muito tímido, quando 
chego ao local fico apenas 
assistindo. A minha mãe, 
Dona Isabel, que tem 91 
anos de idade e é cega, adora 
o Carnaval, e, quando ouve o 
som, ela diz que o bloco está 
se aproximando da casa. Eu 
e Paulo Ró sempre gostamos 
de ouvir, tocar e compor fre-
vo”, comentou.

Segundo o paraibano, 
o frevo na Paraíba é muito 
forte. “Muitos frevos que são 
tocados no Carnaval de Per-
nambuco são de composito-
res paraibanos do interior 
do Estado. Em João Pessoa 
e Campina Grande existem 
muitas orquestras de frevo 
pelo interior, assim como 
em Natal, Recife e Olinda. 
Nas folias em Recife e Olin-
da ainda hoje tocam, por 
exemplo, músicas do disco 
Frevando, lançado pelo pa-
raibano Sivuca, que é outro 
grande mestre do frevo”.

Pedro Osmar ainda 
acha que Pernambuco é o 
Estado que melhor traduz 
o novo frevo instrumental 
do Brasil, “porque essa mo-
dernidade vem das alegrias 
que eles têm por lá, onde já 
existe um cast de artistas 
que vem mantendo essa 
tradição histórica e cente-
nária. Sou fã dos artistas de 
lá”, confessou.

“O ritmo do frevo é como se 
fosse uma revolução popular”

‘Arrumação’
Paraibana Nathalia Bellar lança um dueto com Alexandre 
Revoredo, em single que encerra a ‘Trilogia Trancada‘ do 
músico pernambucano. Página 12
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Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

 Nós vamos trazer 
o frevo para a 
modernidade, 

mesclando e fundindo 
o ritmo tradicional com 

o contemporâneo, 
apresentando uma 
estética atual 

Pedro Osmar trabalha na 
publicação de dois livros

Dotado de vários talentos, além 
da música, Pedro Osmar também 
está cuidando de três outros proje-
tos, sendo dois na área da literatura. 
São os livros Musicália: aspectos da 
evolução da música na Paraíba e 
Diálogos de Música - Entrevistas com 
personalidades da música paraiba-
na, ambos ainda sem previsão de 
publicação. Há mais um que ele, 
como coordenador do Centro de 
Documentação e Pesquisa Musical 
Maestro José Siqueira, da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), 
vem realizando, que é o resgate do 
projeto ‘Macacos Me Mordam’, no 
intuito de incluir esse material no 
acervo da entidade. 

“Os jornalistas Jãmarri Noguei-
ra e Walter Santos estão fazendo a 
edição do material bruto dos dois 
livros. O Musicália terá textos que 
resgatam a infância da nossa música, 
desde os indígenas, passando pelas 
óperas, até chegar à atualidade. O 
outro livro, no qual trabalho há oito 
anos, consiste em entrevistas que fiz 
e que vão de Cátia de França a Wal-
ter Galvão, de Zé Ramalho a Carlos 
Aranha. Fiz uma pergunta a cada um 
e os deixei à vontade para falar sobre 
temas como Sindicato, Ordem dos 
Músicos do Brasil, direitos autorais e 
produção musical. Das 32 entrevistas 
que realizei, só deixei publicar uma, 
com Livardo Alves. Quando Livardo 
morreu, em 2002, aos 66 anos de 

idade, cedi a entrevista para o jor-
nalista Elinaldo Rodrigues”.

Quanto ao resgate do material 
já transmitido ao vivo pelo projeto 
‘Macacos Me Mordam’, que acontecia 
nas dependências do próprio Centro 
de Documentação e Pesquisa, Pedro 
Osmar disse que seu objetivo é jun-
tá-lo ao acervo de livros, CDs e LPs já 
existentes no local. Ele ainda informou 
que o projeto deverá ser retomado no 
formato virtual no dia 27 deste mês, 
com a cantora Renata Arruda.

Cátia de França estará presente em ‘Diálogos de Música 
- Entrevistas com personalidades da música paraibana’

Foto: Divulgação

Pedro Osmar (E) e Paulo Ró (D) vão resgatar 
das suas gavetas todas as músicas do gênero 
carnavalesco que compuseram desde a criação 
do coletivo, nos anos 1970 

Foto: Rafael Passos/Divulgação
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Na crônica da semana 
passada repeti, saído da 
boca dos especialistas (?), 
que o homem, na vida, tem 
três fases distintas. Quan-
do criança, tem presente e 
futuro – não tem passado; 
quando jovem, tem passado, 
presente e futuro, e, quando 
velho, tem apenas passado 
e um pouco de presente – 
nada de futuro!

Eu, cá na minha mo-
déstia (e nisto ninguém me 
supera), ouso discordar e 
o faço de forma veemente. 
Está certo de que a criança 
não tem passado e que o 
jovem tem presente e futuro, mas dizer que o idoso não tem 
futuro – não posso e nem devo aceitar.

Um dia, numa crônica qualquer, já defendi o meu direito de 
não querer morrer. Se não chega a ser um direito, no mínimo, 
deve ser aceitável, não querer morrer – disso ninguém ouse 
discordar. Pois, como se sabe, se há pessoas que, por qualquer 
motivo, desejam dar cabo à própria vida e às vezes conseguem o 
seu intento, por outro lado, há outras (e eu me incluo entre elas) 
que não querem morrer tão cedo, ainda que este “tão cedo” seja 
80, 90 ou até 100 anos. E por que não? 

Lembro que Paulo Miranda, com quase 100 anos, dirigia o 
seu carro e o fazia, com segurança e com um ar de felicidade de 
quem realmente sabia viver bem. E há, na história desta cidade, 
tantos outros exemplos de quem, mesmo depois dos 90, conti-
nuou produtivo e vivendo com saudável existência, de fazer inve-
ja a quem não tinha chegado aos 50 anos! Na minha família, por 
exemplo, Tio Otávio e o primo Luiz Teixeira, passaram dos 90 
com lucidez plena, andando com seus pés e pensando com sua 
cabeça. Morreram, talvez – como no caso do meu pai – porque 
estava na hora de se recolherem a outro mundo...

Daí porque, neste final de modesta trilogia, farei um pequeno 
discorrer sobre o meu projeto de como chegar aos 90 anos, pen-
sando e agindo como se ainda não tivesse atingido os 80. 

Em primeiro lugar, espero cumprir os três mandamentos 
de um homem, para ter sua vida completada: escrever um livro, 

dar vida a filhos e plantar 
uma árvore. É possível que 
lance, ainda este ano, o meu 
primeiro (e talvez o único) 
livro, obra que, evidentemen-
te, versará sobre Jaguaribe, o 
meu mundo. Filhos os tenho 
em número de cinco e o fron-
doso cedro que está com seus 
galhos voltados para o céu, 
no jardim do Grupo Escolar 
Isabel Maria das Neves, fui eu 
que plantei, no Dia da Árvore, 
num setembro do começo 
dos anos 1950...

Pretendo continuar 
amando, ainda mais – às 
mulheres, aos filhos e netos, 

aos amigos e amigas e respeitando-os, cada vez mais. E espero 
que eles mais ainda continuem me amando e me querendo, para 
confirmar a célebre expressão “a recíproca é verdadeira”.

Penso em ainda, antes da Grande Viagem, voltar a Lisboa 
para assistir a um espetáculo de fado, do vira e do malhão e ain-
da tomar uma cerveja no Café “A Brasileira”, ao lado da estátua 
de Fernando Pessoa.

Desejo permanecer firme no trabalho, começado em 
1952, e lá se vão 68 anos de serviço, para ajudar – no que for 
possível – a Paraíba e aos paraibanos. Com a mesma vontade, 
com o mesmo espírito de luta, com a mesma energia de quan-
do tinha 40 anos.

Se conseguir fazer isso, além de outras coisas que aqui não 
cabe descrever, sentir-me-ei feliz e poderei dizer, sem arrega-
nhos ou reclamações:

– Cheguei aos 90, e quem disse que o idoso não tinha futuro, 
foi para a “ponte que caiu”. E esta ponte – é importante frisar – 
não fazia parte da malha rodoviária do nosso Estado!

Convido a todos para a comemoração dos meus 90 anos, 
em 2028. Está bem pertinho!

E, nesse glorioso dia, vou erguer uma taça de vinho para 
brindar o meu velho pai, Seu Benedito, que só nos deixou quan-
do se tornou noventão! E foi, sem querer ir!

Vamos lá, amigos já entrados nos anos 1980 – a nossa vida 
tem futuro, sim. Depende de Deus e também de nós.

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | Colaborador

Quando criança, meu maior sonho era mudar de 
casa. Meus 10 anos que pareciam um século de vida, 
num mesmo lugar, me enchiam de impaciência. Hoje, 
reconheço a semente da inquietude que já germinava a 
ânsia de ganhar o mundo. Não realizei o sonho de mu-
dar antes dos 20 anos.

Aí aconteceu o inesperado: minha nova casa não 
conseguiu ser o meu lugar. À essa primeira seguiu-se mais 
outra na mesma cidade, mais muitas em outra cidade, 
uma em outro país e mais outras em mais cidades. Passei 
muitos anos me acomodando em casas desconhecidas.

Veio a pandemia e depois de seis meses reclusa, 
uma única saída ao banco para provar ao governo que 
ainda estava viva, comecei a pensar sobre meu antigo 
sonho de mudar de casa.

O faniquito recomeçou. Dessa vez, com novos requi-
sitos e regras. Não seria uma mudança permanente e te-
ria que ser para um lugar onde a prisão domiciliar eu que 
me encontrava pudesse ser mais próxima da família.

Muita gente teve a mesma ideia e o mercado ficou 
hostil aos sonhos de mudança. Contra todas as expec-
tativas, consegui um lugar para passar o verão. Me aco-
modei e desta vez fiquei atenta ao que sentia. 

Nos primeiros dias, me senti visita, na casa dos ou-
tros. Tive que refazer hábitos e revalorizar o que tinha 
deixado no meu lar doce lar. 

Aos poucos, fui resgatando o que eu chamo de es-
pírito do veraneio. A ida para a casa de praia, para pas-
sar o verão, era plena de sentimentos contraditórios. 
Por um lado, a alegria de ter todo o tempo livre para 
aproveitar o mar, reencontrar vizinhos, reforçar laços 
de família. Por outro, o desconforto do cheiro de casa 
fechada, a precariedade das acomodações. Enfim, leva-
va um tempo para a gente inocular na casa da praia a 
alma do lugar que queremos chamar de lar.

Sentada aqui, no jardim de uma casa, a 600 quilô-
metros de distância do meu endereço permanente, num 
lugar onde nunca havia estado antes, penso que preci-
sei apenas de três semanas para me apoderar, com a ân-
sia de um sem-teto, desta casa que agora parece minha. 
Olho para a varanda enfeitada com minhas redes, vejo 
minhas roupas no varal, meus livros espalhados, o chei-
ro do cuscuz dominando a cozinha, ouço o riso da fa-
mília (faltam alguns, impedidos pelo vírus de estarem 
aqui) e, não sei como, noto que a casa me acolheu. Posso 
sentir que somos agora uma da outra, uma conquista 
recíproca. Estou pronta para mais outra mudança, fi-
quei bamba em parir meu ninho.

Há mais o que refletir sobre o jeito de morar. Meu pai 
ao me visitar, muitos anos atrás, me vendo morar num 
apartamento, se entristeceu: de quem terá sido esta ideia 
diabólica de empoleirar gente para viver em casa de pom-
bos? como alguém pode ser contente engaiolado? 

Minha juventude me fazia rir e pensar como os ido-
sos são cheios de manias e apegados a bobagens. Nem 
se dava conta da importância das suas perguntas: e se 
você quebrar a perna como vai fazer para subir cinco 
andares, pela escada? Como a pessoa que tem filhas 
pequenas pode viver sem um canteiro de capim santo 
para fazer um chazinho quando bater uma dor de bar-
riga nelas? como se vive sem poder ver o céu e acompa-
nhar as fases da lua? Tadinhas da suas filhas, não vão 
saber da alegria que é ver uma safra de caju. 

Em tempos de pandemia, o isolamento feito por que 
vive em apartamentos se tornou uma prova de fogo. É 
muito mais árduo, com espaço restrito, sem a possibili-
dade de ir à calçada e pensar que o mundo ainda segue 
aqui. Muitos passaram a querer viver em casas apesar 
de todo o trabalho que sabemos ser cuidar de quintal e 
jardim. Trocaria de bom grado meu lugar por essa casa 
dos outros. Deixaria para trás o meu pombal, sem qual-
quer saudade. 

Casa dos
outros

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta
O que pensar

depois dos 80 (final)

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Na pandemia, isolamento feito em apartamentos se tornou prova de fogo

Ugolino Nunes da Costa nasceu em 
1832, em Teixeira, Estado da Paraíba 
e morreu em 1895, provavelmente na 
cidade de Santa Luzia ou São João do 
Sabugi, onde morava seu pai, Agosti-
nho Nunes da Costa, que foi o criador 
da cantoria nordestina. Começou a can-
tar e tocar viola aos 18 anos de idade 
na cidade de Picuí, quando se dirigia 
ao Rio Grande do Norte. Sua fama de 
cantador era tão grande que nenhum 
outro queria enfrentá-lo em desafio. 
Conhecia o Manual Enciclopédico, a 
Missão Abreviada e tinha gravado de 
memória vários outros livros.

Ferino Jurema de Góis, escreveu uma 
carta a Romano da Lagoa dizendo que 
evitou encontrar-se com Ugolino com 
medo de cantar com ele e perder:

Chegando no Sabugi,
Encontrei mestre Hugolino;
Embiquei o meu chapéu,
Fui logo me escapulino,
Antes qu’ele me dissesse:
Espera, vem cá, Ferino.

Ugolino conhecia o Lunário Per-
pétuo e a História do Imperador Carlos 
Magno e os Doze Pares de França, relata 
Francisco das Chagas Batista, que Ugo-
lino emprestou um caderno a Germano 
da Lagoa, contendo toda sua produção 
poética que foi destruído acidental-
mente pelo fogo na casa de Germano. 
Os Nunes da Costa eram parentes dos 
Batista e dessa união de sangue sur-
giram bons poetas, tais como: Chagas 
Batista, Antônio Batista Guedes, Paulo 
Batista. Foram vários poetas vindos 
desse tronco familiar que chegaram a 
ser considerados os melhores poetas 
nordestinos do século passado.

Ugolino Nunes da Costa é 
considerado o precursor da poesia 
popular no Brasil, especialmente a 
cantoria. O paraibano é um dos pri-
meiros poetas cantador juntamente 
com seu irmão Nicandro Nunes da 
Costa, reconhecidos pelos historia-
dores como sendo os dois primeiros 
poetas cantadores, deixaram essa 
herança que até hoje se perpetua 
no Nordeste.

Reproduzimos fragmentos do 
mestre Ugolino do Sabugi, do seu belo 
poema As Obras da Natureza:

As obras da natureza
São de tanta perfeição,
Que a nossa imaginação
Não pinta tanta grandeza!
Para imitar a beleza
Das nuvens com suas cores
Se desmanchando em lavores
De um manto adamascado,
Os artistas com cuidado
Da arte aplicam os primores.

Brilham nos prados verdumes
De um tapete aveludado,
Brilha o rochedo escarpado,
Das penhas seus altos cumes;
Que a gente, os observando,
Vê como que se alongando
Perde-se na imensidade,
A nossa visibilidade
Os perde se está olhando.

Correndo as águas se arrastam
Tornando-se brancalhetes
E mui lindo ramalhetes
De espumas que as águas gastam
Fugindo logo se afastam
Esses mantos de brilhantes:
São pérolas lindas galantes
Que a cachoeira as atrai,
E esta, murmurando vai
Nos chamando ignorantes.

Grandes cousas se dizia.
Só de um bosque se falando,
Mas apenas vou tocando
No que tem mais poesia,
Com a sombra que alivia
A natureza agitada!
Como a relva aveludada
Que posta em duas fileiras
Se estende nas ribanceiras
Da fonte cristalizada.

Um prado em seu verdume
Semeado de mil flores,
Com suas variadas cores,
Exalando seu perfume,
Qual o homem que presume
Pintar a tanta beleza,
Porém, toda essa grandeza,
É de Deus um privativo,
Que como sábio e ativo
Confiou-a à natureza.

Impera sobre um penedo
A águia que ali habita,
De natureza esquisita
Dominando o alto rochedo
É ave que não tem medo;
Por sua coragem impera!
Desdenha de qualquer fera
Com arroubo desmedido,
Atordoa e faz temido
Tudo quanto ali prospera.

Ugolino Nunes da Costa,
o poeta do Sabugi

 Ugolino Nunes da Costa é 
considerado o precursor da poesia 
popular no Brasil, especialmente 

a cantoria 
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Estátua do poeta Fernando Pessoa no Café “A Brasileira”, localizado em Lisboa, Portugal
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Quase sempre na noite das sextas-feiras, a menina-
da da rua se reunia na calçada da casa de Joel, que era um 
dos mais velhos da turma. Aquele era dia das histórias de 
trancoso e das assombrações contadas por seu pai. Para 
alegria, divertimento e também pavor dos mais medro-
sos. Seu Januário, conhecido popularmente como “Dé” ou 
“Seu Dé”, passava o dia perambulando as ruas do bairro 
vendendo picolé em um carrinho azul claro. Sua corne-
ta mais parecia um pequeno berrante, só que bem mais 
modesto, feito de mangueira e plástico enrolado por ti-
ras de borracha, embora a lógica do toque ser a mesma 
e aquele som agudo e longo era ouvido de muito longe. 
Voltava para casa mais ou menos entre três e quatro da 
tarde. Antes de apontar na esquina, seu cão Rossi saía de-
sembestado e corria em círculos na esquina, ali a gente já 
sabia que ele estava chegando.

O lugar mais disputado era o batente que dividia a 
calçada do vizinho esquerdo, o de cima, já que a rua pos-
suía uma certa inclinação. Ali cabiam uns cinco meninos. 
No meio fio, que sobressaía da calçada mais baixa, ca-
biam outros tantos e tinha quem gostava de se escorar 
no poste, de pé. Geralmente quem ocupava esse posto 
era Ângelo, o mais medroso, estava de canelas prontas 
para correr para casa quando o medo o apavorava. Seu 
Dé ficava de pé no estreito portão ou sentado em um 
tamborete. Camisa branca de botão, aberta pela metade. 
Exibia uma medalhinha. Alto, moreno, olhos semicer-
rados e um inseparável bigode, sua feição ficava mais 
enigmática quando estava de boné. A luz branca e fraca 
do poste naquela calçada, alumiava todos, mas a aba do 
boné engolia seu rosto em sombras, de onde vinha aque-
la voz média, com tons agudos e uns chiados, marcante. 
Para aqueles meninos, Seu Dé era de dia, vendendo pico-
lé, embriagando-se na branquinha e sendo repreendido 
por sua sempre amável Dona Guia. Ali, à noite, aquela 
figura brincalhona se transformava em Seu Januário, o 
sério contador de histórias.

Tardezinha, após as inúmeras brincadeiras do dia, 
inclusive a boa e velha jogada de bola (não se chamava 
nem pelada nem futebol, era ‘jogar bola’), a criançada 
se recolhia depois das cinco, aquele cair da tarde onde 
o sol é engolido pela noite escura, era o campo fértil 
de atuação do papafigo. Engraçado que o resto da noite 
era mais tranquila do que aquele crepúsculo, veja só. 
Nesse intervalo, se tomava banho e jantava. Após isso, 
estavam todos prontos para o “terceiro turno”, à noite. 
Um a um iam se reunindo: Martiele (Meu), Tião, Tuca, 
Ângelo, Robson, Fabrício, Boquinha, Pií, Quinho, André, 
Tales, eu e mais uma “reca” de garotos. Entre seis e sete 
horas, todo mundo lá na calçada. 

Começava assim: “– Vocês não sabem, mas... lá na 
rua da SAB tem uma mulher que é doente, o couro dela 
cai. Dizem que foi uma maldição. Sabe lá em cima, onde 
tem um curtume e um matagal? Por ali viram um lobi-
somem e é verdade, porque eu me lembro que quando 
era menino feito vocês, morava lá no sítio Geraldo; nas-
ci em Alagoa Nova, terra onde cururu bate tijolo (nunca 
soube o que quer dizer essa expressão!), lá vi um lobi-
somem bem grande, fazia uma zuada danada e corria 
como ninguém, na mata do urubu...” Uma a uma as his-
tórias eram debulhadas, algumas repetidas a pedido 
de um ou outro, o que revelava ainda mais detalhes de 
determinadas situações. 

Outra que ele contava: “– Vocês sabem que caiu 
um avião ali na farinhada? Faz muito tempo e quem 
estava nele era Didi dos Trapalhões. Morreu um monte 
de gente e lá em cima; a noite, se for lá vai ver as almas 
penadas procurando as coisas que perdeu... Lá, em 
Alagoa Grande, tem uma lagoa que tinha muito sapo 
cantador e o nosso Frei Damião tava fazendo uma cele-
bração e eles atrapalhando. Foi quando o Frei levantou 
a mão em direção a lagoa e mandou que os sapos se ca-
lassem. E se calaram mesmo! Até hoje pode ter o sapo 
mais cantador do mundo, mas se cair lá, fica mudo”. 
De fato, a lagoa existe, Lagoa do Paó, e a lenda de Frei 
Damião também. Ligado a essa história, ele contava 
outra: que lá pelos anos 1950, o Açude de Bodocon-
gó praticamente secou e lá no meio tem uma grande 
rocha. No fim da tarde se via na pedra uma serpente 
enorme e os mais velhos diziam que foi uma mãe que 
jogou um bebê dentro das águas e para não morrer, 
se transformou em cobra. Em tom de clemência Seu 
Januário dizia que tinha que trazer Frei Damião para 
rezar o Açude para tirar aquele encanto.

As histórias ficavam ainda mais envolventes quan-
do era lua cheia. “– Noite de lua branca aparece muita 
coisa...” e tudo era insondável, enigmático. Taperas ve-
lhas em sítios remotos escondiam botijas, com elas as-
sombrações e assim toda uma geração de meninos teve 
a grande oportunidade de viajar nessas histórias mar-
cantes, outras arrepiantes, do velho Januário, lembran-
ças difíceis de esquecer.

As histórias de 
Seu Januário

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe gratuitamente 
neste sábado, a terceira parte de ‘Ja-
neiro na Funesc (on-line)’, uma série 
de vídeos voltados para as crianças. 
O conteúdo traz uma compilação de 
melhores momentos de programas 
exibidos ao longo do ano passado em 
seu canal oficial no YouTube (/funes-
cpbgov). A apresentação fica por conta 
da jornalista Amanda Falcão.

Hoje serão apresentados dois cur-
tas-metragens que foram contempla-
dos pelo edital ‘Meu Espaço’.

O primeiro é a animação E Agora, 
Aninha?, que tem direção de Bruna 
Campos. Na ficção, pega de surpresa 
por uma quarentena, a personagem 
principal procura alguma forma de 
fugir do tédio. Ao descobrir as es-
tantes de livros do vovô, ela faz uma 
viagem atrás da outra sem sair da 
própria casa.

O outro curta é Yá, Me Conte His-
tórias, com direção de Carine Fiúza. 
Há dias trancada em casa, a pequena 
Elisa começa a sofrer os efeitos do 
isolamento social imposto pela pan-
demia. A hora de dormir já não é um 
bom momento desde que parou de 
sonhar. Mas uma história contada por 
sua mãe a fará atravessar o oceano 
Atlântico, rumo a África, sem sair de 
casa. No sonho ela passa a identificar 
valores e elementos da cultura Yorubá 
no seu lar.

Já na última semana, que aconte-
ce no próximo sábado (dia 30), serão 
exibidos mais três vídeos: Teatro de 
Qualquer Coisa, de Enrique Castillo, 

Web Perfor – Portelinha, com Pupilo, 
e A Cigarra e a Formiga, sim senhor, 
vídeo da Cia. Cara Dupla de Teatro que 
estreou no Dia da Criança.

Haverá também uma comemora-
ção ao Dia Nacional dos Quadrinhos, 
no último domingo do mês (dia 31). 
Para marcar a data, serão exibidos os 
vídeos Criação de Personagens e nar-
rativas visuais em tirinhas, de Tatiane 
Almeida; Workshop de Aquarela, de 
Diego Carneiro, e Quadrinhos e Litera-
tura: Diálogos Constantes, de Marcelo 
Soares de Lima.

Programação exibe dois 
curtas para as crianças

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

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.

Versão mais sombria e fiel do clássico ‘Pinóquio’ está em cartaz nas salas de João Pessoa e Campina Grande

Foto: Divulgação

Em cartaz
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[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Em ‘E Agora, Aninha?’, 
animação de Bruna 
Campos, a protagonista 
viaja através dos livros 
na quarentena

Fotos: Reprodução

‘Yá, Me Conte Histórias’, 
com direção de Carine 

Fiúza, explora valores e 
elementos que pertencem 

à cultura Yorubá



Cultura

Cantora e compositora paraibana participa do single de encerramento da ‘Trilogia Trancada’ de Alexandre Revoredo

O primeiro lançamento 
do músico pernambucano 
Alexandre Revoredo aconte-
ceu em parceria com Hugo 
Linns e a paraibana Natha-
lia Bellar, com quem divide 
à distância os microfones da 
gravação. O single ‘Arruma-
ção’ encerra os lançamentos 
da Trilogia Trancada, que 
conta também com ‘De Re-
pente’, composta em parce-
ria com Sam Silva e Juliano 
Holanda, e ‘Quase Tudo’, com 
Juliano Holanda.

‘Arrumação’ traz uma 
mensagem de organização 
do exterior e interior que 
deve provocar resiliência e 
transformação de cada um. 
Lançada na madrugada do 
primeiro dia do ano, a clara 
mensagem da canção repre-
senta também o fim de um 
ciclo de lançamentos. “Pude 
experimentar várias formas 
de composição diferentes. 
Participei de algumas ofici-
nas de composição e estou 
formatando para também 
iniciar uma sob minha pró-
pria ministração”, explica 
Alexandre Revoredo. 

O terceiro single da Tri-
logia Trancada nasceu a par-
tir de uma entrevista com o 
compositor Zeca Baleiro que 
Revoredo acompanhou via 
live. “Foi o norte para com-
posição da música. Ainda 
não tinha ideia da Trilogia 
Trancada, mas, ao pensar 
em lançar nesse formato, eu 
vi que ‘Arrumação’ traz uma 
mensagem importante, oti-
mista, de uma perspectiva 
melhor para o futuro, além 
de ser uma canção que traz 
reflexões sobre olhar para si 
mesmo e arrumar o que tem 
dentro da gente”. 

A motivação para com-
por e lançar o trabalho na 
verdade vem de um processo 
criativo intenso de Revoredo, 
resultando na composição de 
cerca de 40 canções duran-
te a pandemia, como men-

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Nathalia Bellar lança dueto 
com músico de Pernambuco

Edição: Audaci Junior            Editoração: Bhrunno Fernando
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 É uma canção 
muito doce e com 

muita positividade, 
que fez muito sentido 

para mim naquele 
momento. A bonança 
vem sempre depois 
da tempestade 

cionado por ele. “A Trilogia 
Trancada serve como uma 
fotografia do tempo, do que 
estamos passando”, justifica 
o compositor, que realizou as 
gravações no estúdio da casa 
de um amigo, que também 
cumpre o isolamento domi-
ciliar. “No fim do ano, conse-
gui aprovar os projetos pela 
Lei Aldir Blanc em Pernam-
buco para o lançamento dos 
singles em lyric video, agora 
em fase de pré-produção, e 
em compacto, que está em 
processo de fabricação”.

Admirador da música 
paraibana, Revoredo men-
ciona ainda trabalhos de no-
mes como Titá Moura e Chi-
co Limeira. “Acredito que, 
após a pandemia, essas rela-
ções ganharão laços mais es-
treitos”, adianta. “A parceria 
com Nathalia foi incrível, ela 
é uma cantora de voz poten-
te e grave que transformou 
a música. Quero aproveitar 
a oportunidade para poder-
mos trazer a canção aos pal-
cos também em parceria. A 
Trilogia Trancada, na verda-
de, abriu portas”. 

Concordando com o mú-
sico, Bellar comenta: “Fiquei 
muito lisonjeada com o con-
vite”. Ela reforçou que ainda 
não conhece Revoredo pes-
soalmente, mas entende o 
período da pandemia como 
importante em relação a este 
tipo de intercâmbio entre pa-
raibanos e artistas de outros 
estados. Ao receber o convite, 
Nathalia admite já ter acei-
tado participar de imediato. 

Parceria com Nathalia Bellar (acima) aconteceu completamente a 
distância; admirador da música paraibana, Revoredo (ao lado) 

menciona ainda trabalhos de nomes como Titá Moura e Chico Limeira

“É uma canção muito doce e 
com muita positividade, que 
fez muito sentido para mim 
naquele momento. A bonança 
vem sempre depois da tem-
pestade”, reforça.

A parceria aconteceu 
completamente à distância 
entre Bellar e Revoredo, que 
enviou o material cru para 
análise e estudos para a pa-
raibana. Nathalia então gra-
vou a voz em cima de uma 
base no estúdio Gota Sono-
ra, para retornar o material 
com sua parte finalizada. “O 
processo de mixagem e mas-
terização foi com Revoredo”, 
completa. “Foi uma expe-
riência bacana. Achei que 
funcionou muito bem”.

‘Entranhada’
Catavento, primeiro dis-

co de Nathalia Bellar, comple-
tou um ano de lançamento no 

dia 10, quando foi realizado o 
show no Theatro Santa Roza, 
em João Pessoa. Com dois 
projetos aprovados de edi-
tais Lei Aldir Blanc através da 
prefeitura e Estado, ela agora 
planeja iniciar os processos 
de pré-produção do último 
videoclipe do álbum, ‘Entra-
nhada’, que deve ser iniciado 
ainda neste mês. “É uma mú-

sica que sempre achei muito 
potente no disco e achei que 
seria muito legal fazer essa 
virada de ciclo lançando essa 
canção, dando uma sobrevida 
ao trabalho e o apresentan-
do para quem ainda não teve 
oportunidade de conhecê-lo 
em 2020”. 

O outro projeto da parai-
bana é lançar uma minissérie 
de vídeos produzidos de forma 
mais orgânica e pessoal, em 
parceria com outros colegas 
músicos. “Ainda não defini os 
nomes, mas sei que quero uma 
equipe técnica só de mulheres, 
trabalhar com as manas de to-

das as áreas do processo mer-
cadológico: filmagem, roteiro, 
edição”, aponta. “Acredito que 
até meados de maio esteja 
tudo sendo lançado”.

 Ela é uma cantora de 
voz potente e grave que 
transformou a música. 

Quero aproveitar a 
oportunidade para 

podermos trazer a canção 
aos palcos também
em parceria 

Através do QR Code acima, acesse 
o single ‘Arrumação’ no YouTube

Foto: Thiago Nozzi/Divulgação
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O livro mais vendido no Brasil em 2020 foi 
Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. Com 
esse título publicado em novembro de 2018 
pela HarperCollins Brasil e que fechou 2019 
na terceira posição do ranking, Thiago Nigro, 
criador do canal Primo Rico, desbancou Mark 
Manson - com A Sutil Arte de Ligar o F*da-se, 
o americano ficou no topo durante dois anos 
consecutivos. O levantamento exclusivo foi fei-
to pela Nielsen a pedido do Estadão e, segundo 
a editora da obra, foram comercializados cerca 
de 350 mil exemplares no ano passado.

Há menos autoajuda (pessoal ou finan-
ceira) entre os 15 livros mais vendidos de 
2020 do que tinha em 2019 - foram nove 
agora e 13 antes (os outros dois eram títulos 
infantis do youtuber Luccas Neto).

Se em 2019 nenhuma ficção chegou à 
lista, agora aparecem dois de George Orwell - 
A Revolução dos Bichos, em 7º lugar, e 1984, 
em 10º -, e Sol da Meia-Noite, de Stephenie 
Meyer, em 14º. O livro de Meyer, aliás, que 
resgata os personagens e o universo de sua 
saga best-seller Crepúsculo, foi o único publi-
cado no ano passado a entrar no ranking.

Outras duas novidades, em não ficção: 

Pequeno Manual Antirracista, obra de Djamila 
Ribeiro de 2019, ficou em 12º, e Sapiens - Uma 
Breve História da Humanidade, livro de Yuval 
Noah Harari que chegou às livrarias brasileiras 
em 2015, voltou à lista, na última colocação.

Entre os best-sellers, apenas quatro são 
mulheres (eram duas no ano anterior): Clarissa 
Pinkola Estes, Carol S. Dweck, Djamila Ribeiro e 
Stephenie Meyer. E o grupo Companhia das Le-
tras é quem tem mais títulos na lista - são cinco.

O ano de 2020 foi um dos mais desafia-
dores para o mercado editorial brasileiro, 
que ainda não tinha se levantado do baque 
da recuperação judicial da Saraiva e da Cul-
tura e dos novos calotes das duas redes, e 
viu todas as livrarias fechadas por causa 
da pandemia. Sem saber o que aconteceria 
com o mundo dali para a frente e sem sua 
principal vitrine para expor e divulgar os 
lançamentos, as editoras tiraram o pé do 
freio e cancelaram ou adiaram projetos. E, 
contra todas as expectativas, o mercado edi-
torial fechou o ano recuperado.

Foi isso o que mostrou o 13º Painel do Va-
rejo de Livros no Brasil de 2020, divulgado nes-
ta quarta, 20, pela Nielsen Bookscan e pelo Sin-
dicato Nacional dos Editores de Livros (Snel)

Segundo o levantamento, o mês de de-
zembro foi o período com o maior registro de 

Mercado editorial revela os best-sellers de 2020

Thiago Nigro, criador do canal Primo Rico, ficou em primeiro lugar no levantamento feito pela Nielsen

Maria Fernanda Rodrigues
Agência Estado

Foto: Divulgação

vendas do ano, apresentando 4,98 milhões de 
livros vendidos e faturamento de R$ 197,81 mi-
lhões. Em porcentuais, houve um crescimento 
de 7,6% em volume e de 4,9% em valor quando 
comparado com o mesmo período em 2019.

De acordo com o Snel, os bons números 
do período 13 (entre o final de novembro e 
de dezembro) contribuíram para manter o 

ritmo de recuperação do setor livreiro e fe-
char o ano de 2020 com números pratica-
mente iguais aos de 2019. Em 2020, foram 
comercializados 41,91 milhões de livros, o 
que representa um crescimento de 0,87% 
em relação a 2019. Já em valores, o setor mo-
vimentou R$ 1,74 bilhão contra R$1,75 bi-
lhão em 2019, registrando queda de 0,48%.
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Deputado Efraim Filho anunciou que irá deixar a coordenação e defende um rodízio entre os parlamentares

A bancada federal da Paraí-
ba terá uma mudança em sua 
liderança nos próximos dias. O 
deputado federal Efraim Filho 
(Democratas) anunciou que irá 
deixar a coordenação da ban-
cada, que deve ser liderada por 
meio de rodízio entre os parla-
mentares. Os membros da ban-
cada paraibana afirmaram que 
ainda não foi discutido um novo 
nome para ocupar a função.

Efraim Filho respondeu 
pela bancada federal paraibana 
durante o biênio 2019-2020 e 
afirmou, durante entrevista a 
uma rádio na Paraíba, que deve-
rá haver um consenso entre os 
deputados para definir a nova 
liderança. “A tradição é que haja 
rodízio. Agora, vai depender dos 
membros da nossa bancada fede-
ral fazer a escolha”, disse.

De acordo com o deputa-
do federal Frei Anastácio (PT), 
as discussões em volta de uma 
nova coordenação devem come-
çar apenas depois da eleição da 

Contra o aumento dos preços 
do gás e dos combustíveis e em de-
fesa da vacinação em massa para 
prevenção ao novo coronavírus, 
sindicatos, partidos políticos e 
várias entidades ligadas aos mo-
vimentos sociais realizam hoje, 
em algumas cidades paraibanas, 
carreatas pelo impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Em João Pessoa, a con-
centração acontece na Praça da 
Independência.

O evento na capital paraiba-
na, programado para acontecer 
também em vários outros estados, 
está marcado para começar às 
14h. Em João Pessoa, a manifes-
tação está sendo convocada pela 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), PT, Psol e pelo Grupo Pró
-Impeachment, que reúne várias 

entidades ligadas aos movimen-
tos populares com atuação na 
Paraíba. Há previsão de saída no 
final da tarde para uma segunda 
concentração e encerramento das 
manifestações no Largo da Game-
leira, em Tambaú.

“Escolhemos a Praça da Inde-
pendência por ter espaço amplo 
capaz de permitir a concentração 
e possibilitar condições de distan-
ciamento”, explicou ontem Tárcio 
Teixeira, presidente do Psol na Pa-
raíba e que justificou os “elevados 
e abusivos aumentos de preços 
das últimas semanas” como mais 
um dos principais motivos que 
justificam esse tipo de mobiliza-
ção por todo o país.

De acordo com o presidente 
da CUT-PB, Tião Santos, os obje-
tivos do movimento são vários, 
mas o principal deles mesmo é 
pressionar o presidente da Câ-
mara dos Deputados a pautar o 

impeachment do presidente. Ele 
explicou que esse primeiro ato é 
uma chamada para maior parti-
cipação popular na deflagração 
do processo.

“Já estamos organizando uma 
mobilização maior para o dia 1º de 
fevereiro”, antecipou Tião Santos, 
ao revelar que “o Grupo Pró-im-
peachment surgiu como conse-
quência da “política desastrosa e 
do descaso que o governo Bolso-
naro vem promovendo contra o 
estado democrático de direito no 
Brasil”, afirmou.

A CUT e o Grupo Pró-impea-
chment lamentam o fato de o nú-
mero de mortes pela covid-19 no 
Brasil já ter ultrapassado a casa 
dos 210 mil, e alerta que “a socie-
dade não pode continuar parada 
diante da crise sanitária e da de-
sastrosa política e econômica do 
governo Bolsonaro”.

Tião Santos cita ainda o fe-

chamento das agências do Banco 
do Brasil como parte do plano do 
atual governo para desmontar o 
serviço público e aproveita para 
convocar bancários, trabalhado-
res dos Correios e demais seg-
mentos da população a se integra-
rem aos movimentos de protestos.

Em Patos, no Sertão da Paraí-
ba, a carreata começa a partir das 
16h de hoje. Ela sairá da Praça do 
Cepa e percorrerá as principais 
ruas do Centro da cidade.

Segundo os coordenadores 
do Grupo Pró-impeachment em 
João Pessoa, além da capital, as 
carreatas e manifestações tam-
bém estão sendo organizadas 
para acontecer em diversas ou-
tras cidades do país, entre elas, 
Florianópolis (SC), Belo Horizon-
te (MG), Goiânia (GO), Palmas 
(TO), Rio de Janeiro (RJ), São Pau-
lo (SP), Campo Grande (MS) e Rio 
Branco (AC).

O Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba (TCE-PB) enca-
minhou na manhã de ontem um 
ofício-circular às prefeituras parai-
banas solicitando a transparência 
de dados sobre a vacinação contra 
a covid-19. O documento pede, 
com maior brevidade, especifi-
camente sobre as metas vacinais 
atingidas, ou os grupos prioritá-
rios que foram vacinados, entre 
outras informações exigidas pelo 
Plano Nacional de Operacionali-
zação da Vacinação.

No documento assinado pelo 
presidente do TCE-PB, o conse-
lheiro Fernando Catão destaca, 
dentre os problemas relatados, 
a falta de transparência no envio 
de informações sobre ações que 
estão sendo tomadas. O Plano Na-
cional de Operacionalização da 

Vacinação contra a covid-19, ela-
borado pelo Ministério da Saúde, 
estabelece regramentos e objeti-
vos destinados aos responsáveis 
pela gestão da operacionalização 
e monitoramento da vacinação 
contra o novo coronavírus das ins-
tâncias federal, estadual, regional 
e municipal.

Segundo o conselheiro, a 
medida adotada pelo TCE  é ne-
cessária para garantir a transpa-
rência e evitar divergências nas 
informações sobre a aplicação 
da vacina na população em geral. 
Sobretudo sobre as metas atin-
gidas ou os grupos prioritários a 
serem imunizados, fato possível 
de verificação do cumprimento 
dos requisitos legais e normati-
vos, capaz de comprometer a re-
gularidade na gestão. Além disso, 

o ofício deve garantir o cumpri-
mento da priorização das fases 
estabelecidas pelo Programa 
Nacional de Imunização (PNI) 
para vacinação contra a covid-19.

A auditoria do TCE-PB cons-
tatou, analisando as informações 
disponibilizadas no Portal de 
Transparência, que não existem 
dados ou informações (em siste-
ma próprio ou link para o sistema 
do Ministério da Saúde) sobre a 
vacinação contra a covid-19. Entre 
outras informações exigidas na Lei 
12.527/2011, na Medida Provisó-
ria 1.026/2021, na Portaria GM/
MS 69/2021 e no Plano Nacional 
de Operacionalização da Vacina-
ção contra o novo coronavírus.

O Plano Nacional exige que 
“os estabelecimentos de saúde, 
públicos e privados, deverão re-

gistrar diariamente e de forma 
individualizada os dados referen-
tes à aplicação das vacinas contra 
a covid-19 e de eventuais eventos 
adversos em sistema de informa-
ção disponibilizado pelo Ministé-
rio da Saúde”.

Segundo o TCE-PB, o órgão 
tem adotado uma série de me-
didas para orientar gestores e 
fiscalizar a correta aplicação dos 
recursos públicos, desde o início 
da pandemia. O Tribunal instituiu 
processo de Inspeção Especial de 
Acompanhamento de Gastos da 
Covid-19 que tem por finalidade 
conhecer, analisar e monitorar 
despesas e medidas adotadas pelo 
Governo do Estado e prefeituras 
frente à pandemia. Os achados 
de auditoria são compilados em 
relatórios semanais.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Bancada federal paraibana na 
Câmara terá nova liderança

Ação Parlamentar

Política em Movimento

Delegacia de Polícia
O deputado estadual Raniery Paulino (MDB) 
apresentou um oficio ao secretário de Estado 
da Segurança e da Defesa Social, Jean Nunes, 
solicitando a recuperação da Delegacia de 
Polícia do Município de Pilõezinhos. O par-
lamentar destacou que o documento apre-
sentado sugere a construção de uma nova 
sede da delegacia na cidade, uma vez que, 
atualmente, o funcionamento dos serviços 
ocorre em um prédio alugado.

Prática de esportes
O vereador Tarcísio Jardim (Patriota) revela 
que seu mandato na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) terá um trabalho espe-
cífico voltado ao incentivo à prática espor-
tiva em todas as escolas da rede pública da 
capital paraibana. “Seremos defensores de 
uma política em prol do esporte nas escolas”, 
garantiu. Para ele, as atividades físicas serão 
utilizadas  com o objetivo de mostrar o con-
ceito do esporte como fator educacional e de 
desenvolvimento humano.

“CPI da Omissão”
O vice-líder da oposição na Câmara dos De-
putados, Gervásio Maia (PSB), assinou o pe-
dido para criar no Congresso uma CPI mista 
destinada a “investigar as ações e omissões 
do Governo Federal no enfrentamento da 
pandemia da covid-19 no Brasil e, em espe-
cial, no agravamento da crise sanitária no 
Amazonas com a ausência de oxigênio para 
os pacientes internados”. A ação é encabeça-
da pelo líder do PSB na Câmara, Alessandro 
Molon (RJ), e pelo senador Randolfe Rodri-
gues (Rede-AP).

Turismo em debate
A Frente Parlamentar de Empreendedo-
rismo e Desenvolvimento Econômico, da 
Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), 
presidida pelo deputado estadual Eduardo 
Carneiro (PRTB), vai reunir o Governo da 
Paraíba, a Prefeitura de João Pessoa (PMJP) e 
o setor de turismo para debater dificuldades 
enfrentadas nesse período de pandemia e 
o pós-pandemia. “O turismo tem a capaci-
dade de resgatar nossa economia”, gante o 
deputado.

Cartão de Vacina
O Projeto de Lei 5651/20 torna obrigatória 
a apresentação de carteira ou atestado de 
vacinação atualizados para o registro de 
candidaturas na Justiça Eleitoral. O texto 
tramita na Câmara dos Deputados. Para o 
autor da proposta, deputado Rogério Correia 
(PT-MG), a vacinação é medida preventiva 
fundamental para a proteção coletiva e, prin-
cipalmente, para evitar que doenças alta-
mente contagiosas se propaguem em massa.

De volta ao Senado
Após quatro meses de licença sem venci-
mento, a senadora Daniella Ribeiro (Pro-
gressistas) reassumiu nessa sexta-feira (22) 
o mandato no Senado Federal. No período 
em que esteve afastada, o cargo foi ocupado 
inicialmente por Diego Tavares (primeiro 
suplente) e posteriormente por Nailde Pan-
ta (segunda suplente). Daniella disse que 
reassume o mandato com a expectativa de 
um ano importante de votações no Senado.

Movimento municipalista
O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) 
reassumiu oficialmente o seu mandato no Se-
nado Federal na sexta-feira (22), após licença 
de 120 dias para se dedicar às campanhas 
municipais no estado da Paraíba. Ele reafir-
mou sua missão de continuar trabalhando 
em defesa do movimento municipalista. Ney 
Suassuna volta para a suplência, depois do 
episódio do “dedo estirado” durante uma 
entrevista para uma emissora de tevê da 
capital paraibana.

Foto: Zeca RibeiroFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

mesa diretora da Câmara dos De-
putados. “Não temos um nome 
ainda. Eu não fui abordado por 
ninguém da bancada, principal-
mente diante das circunstâncias 
em que estamos trabalhando, 
com o trabalho remoto. É nor-
mal que a liderança dos estados 
comece a ser discutida depois da 
eleição da mesa”.

Na opinião do parlamentar, 
o revezamento entre os depu-
tados é a melhor opção para a 
liderança da bancada. “É impor-
tante ter essa mudança, porque o 

líder tem o papel de acompanhar 
as ações da Câmara, é uma res-
ponsabilidade maior. Eu advogo 
para que haja um revezamento. 
Quando há um revezamento, há 
uma maior participação da ban-
cada e mais interação de todos 
nas questões”, afirmou.

Já o deputado federal Wel-
lington Roberto (PL) ressaltou 
que não pretende ocupar a fun-
ção. “Eu já fui umas cinco ou seis 
vezes, não pretendo ser mais. 
Vou deixar para os colegas que 
estão com mais vontade de as-

sumir esse posto. Mas é muito 
interessante, você passa a ter 
uma interação mais próxima com 
a questão da peça orçamentária 
e, logicamente, pode entender 
de uma forma mais profunda 
como é a questão do orçamento 
da União”, comentou.

O deputado federal Ruy Car-
neiro (PSDB) se limitou a dizer 
que o assunto ainda não foi trata-
do. “Ninguém tratou disso ainda, 
acredito que quando retornar os 
trabalhos que vai se tratar sobre 
o tema”.

Efraim Filho defende consenso entre os deputados; Frei Anastácio aprova a ideia do rodízio; e Wellington Roberto não quer liderança

Entidades e partidos realizam carreata 
pelo impeachment de Bolsonaro na PB

Tribunal de Contas quer transparência dos 
prefeitos sobre a vacinação contra a covid

Suspensão temporária
Pelo menos enquanto perdurar a pandemia, os 468.390 eleitores paraibanos que 
deixaram de comparecer às urnas nas eleições do ano passado estão dispensados do 
pagamento de multas e da necessidade de procurar a Justiça Eleitoral. Página 14
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Dispensa é temporária e está em resolução assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso

Pelo menos enquanto per-
durar a pandemia, os 468.390 
eleitores paraibanos que deixa-
ram de comparecer às urnas nas 
eleições do ano passado (15,79% 
do total) estão dispensados do 
pagamento de multas e da necessi-
dade de procurar a Justiça Eleitoral 
para obtenção de certidões para 
participar de concursos ou fazer 
quaisquer outros encaminhamen-
tos junto a órgãos do estado e da 
federação.

A dispensa, no entanto, é tem-
porária e resultado da Resolução 
23.637 que o presidente do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
Luís Roberto Barroso, assinou na 

noite de anteontem, suspendendo 
todas as consequências previstas 
no artigo 7º do Código Eleitoral 
para os eleitores que deixaram 
de votar nas eleições municipais 
do ano passado e que ainda não 
haviam apresentado qualquer tipo 
de justificativa ou não pagaram 
multas.

Ao confirmar o total de isen-
tos no estado, o Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), por 
meio do Setor de Comunicação, 
alertou ontem que, pela Resolu-
ção, a isenção está relacionada 
à pandemia e que, passado esse 
momento, os eleitores faltosos 
precisam procurar se informar 
melhor sobre suas reais situações 
junto à Justiça Eleitoral.

Depois do atual período de 

recesso, a Resolução do TSE ainda 
deverá ser referendada pelo Ple-
nário da Corte Eleitoral e, entre os 
efeitos que ficam suspensos, estão 
o impedimento de o eleitor obter 
passaporte ou carteira de identi-
dade; inscrever-se em concurso 
ou prova para cargo ou função 
pública, e neles ser investido ou 
empossado; renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo governo; e re-
ceber remuneração de função ou 
emprego público.

A medida, conforme pode ser 
vista em detalhe na íntegra da Re-
solução, vale somente enquanto 
permanecer vigente o plantão ex-
traordinário previsto para preve-
nir o eleitor do contágio pelo novo 
coronavírus. Tanto que, para esta-

belecer tal medida, o TSE consi-
derou justamente o agravamento 
da pandemia da covid-19 no país.

Embora somente o Congres-
so Nacional possa anistiar de vez 
as multas aplicadas aos eleitores 
que deixaram de votar, a Justiça 
Eleitoral pode, com fundamento 
no artigo 1º, § 5º, II, da Emenda 
Constitucional 107/2020, impedir 
que os eleitores sofram restrições 
decorrentes da ausência de jus-
tificativa eleitoral durante esse 
período de excepcionalidade.

Após o fim do prazo de sus-
pensão estabelecido na Resolu-
ção, caso o Congresso Nacional 
não aprove a anistia das multas, o 
eleitor deverá pagar a respectiva “a 
dívida” ou requerer sua isenção ao 
juiz eleitoral.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Justiça Eleitoral suspende 
multas de 470 mil paraibanos
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Pelas Prefeituras

Notas & Fatos

Marcação vacinada
Quase metade dos moradores do muni-
cípio de Marcação, no Litoral Norte pa-
raibano, vai ser vacinada nesta primeira 
etapa da campanha de vacinação contra a 
covid-19 na Paraíba. Isso acontece porque 
a maior parte das vacinas destinadas ao 
município no primeiro lote vai ser para 
índios da terra indígena potiguara, que 
compõem quase 50% da população. A va-
cinação na cidade começou na quarta-feira 
(20), com os profissionais de saúde.

“Fura-fila” em Belém
A prefeita de Belém, Dona Aline (PDT), 
foi a primeira pessoa do município a ser 
vacinada contra a covid-19, na terça-feira 
(19), durante uma solenidade que marcou 
o recebimento das doses na cidade.Ela é 
empresária e tem 78 anos. Apesar disso, 
não faz parte dos grupos prioritários da 
primeira fase de vacinação, formado por 
trabalhadores de saúde, indígenas aldea-
dos, pessoas idosas institucionalizadas 
e pessoas com deficiência institucionali-
zadas.

Ameaça de morte
A Federação das Associações de Municí-
pios da Paraíba (Famup) emitiu nota de 
repúdio aos ataques que o prefeito de Boa 
Vista, André Gomes (PDT), vem sofrendo 
nas redes sociais, que incluem ameaças de 
morte e difamações. A entidade pede que 
forças de segurança investiguem o caso 
e penalize o responsável pelo crime. “A 
Famup repudia o comportamento crimi-
noso e desrespeitoso contra o gestor, que 
é também o segundo-vice-presidente da 
Federação”, destaca a nota.

Parcela de recursos
Os municípios receberam no último dia 
20 mais uma parcela de recursos da Lei 
Complementar 176/2020, a Lei Kandir. O 
dinheiro chegou aos cofres das cidades em 
que os gestores realizaram a Declaração de 
Renúncia no Sistema de Informações Con-
tábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(Siconfi), da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal. O valor a ser repassado nessa parcela 
aos estados e municípios é superior a R$ 
868 milhões.

Carnaval em Cabedelo
A Prefeitura de Cabedelo, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, anunciou o 
cancelamento do Carnaval 2021. O mo-
tivo é a atual crise sanitária provocada 
pela pandemia do novo coronavírus. Os 
recursos e investimentos que estariam 
reservados para a realização do Carnaval 
serão direcionados para ações de enfren-
tamento à pandemia. Segundo o prefeito 
Victor Hugo (DEM), a verba servirá para a 
compra de insumos.

Transferências financeiras
A Federação das Associações de Muni-
cípios da Paraíba (Famup) lembra aos 
gestores municipais que as transferências 
financeiras realizadas pelo Fundo Nacional 
de Saúde diretamente aos fundos de saúde 
estaduais, municipais e distrital, em 2020, 
para enfrentamento da pandemia de co-
vid-19 poderão ser executadas pelos entes 
federativos até 31 de dezembro de 2021. O 
prazo para uso dos recursos é estabelecido 
pelo Decreto 10.579/2020.

Energia solar na Paraíba
A petroleira anglo-holandesa Shell está 
desenvolvendo projetos de geração de 
energia solar no interior da Paraíba, que 
se somariam a um portfólio de empreen-
dimentos que a companhia prepara tam-
bém em Minas Gerais. A empresa entrou 
com pedido junto à Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) visando obten-
ção de outorga para um complexo foto-
voltaico que seria construído na cidade de 
São João do Rio do Peixe, de acordo com 
publicação no Diário Oficial da União da 
quarta-feira (20).

Candidato visita estado e garante que 
conta com sete votos de deputados da PB

TJPB vai descartar 200 mil processos em 
papel e garante que respeitará a história

O deputado federal Baleia 
Rossi (MDB-SP), que disputa a 
presidência da Câmara Federal 
nas eleições marcadas para o 
dia 1º, visitou ontem o governa-
dor João Azevêdo (Cidadania) na 
Granja Santana, com que tratou 
de apoios para investimentos 
na Paraíba, e também de par-
cerias nas ações de combate à 
pandemia do novo coronavírus 
na região.

Na ocasião, o governador 
aproveitou para fazer uma expla-
nação sobre a situação do equi-
líbrio financeiro e econômico do 
estado, o que, na avaliação do 
chefe do Executivo paraibano, 
pode contribuir para o repasse 
de recursos que normalmente 
exige aprovação do Congresso 
Nacional.

Ainda no encontro, Baleia 
Rossi disse contar com sete dos 
12 votos da bancada paraibana 

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) vai descartar 
200 mil processos em papel e 
garante que irá respeitar o pa-
trimônio histórico e todas as 
normas ambientais. Na última 
quinta-feira (21), o presidente 
do TJPB, desembargador Már-
cio Murilo da Cunha Ramos, 
coordenou uma reunião sobre 
a implantação desse descarte de 
processos físicos e digitais, com 
o objetivo de otimizar espaços, 
sanitarizar ambientes e gerar 
economia, além de promover 
qualidade de vida para juízes e 
servidores.

No encontro de trabalho, 
o presidente afirmou que não 
serão destruídos, em qualquer 
hipótese, ações de homicídios, 
processos históricos e inven-
tários, independente do lapso 
temporal. “Todos que militam 
na Justiça paraibana sabem que 
o descarte de processos é um 
desejo antigo. Com isso, vamos 
gerar mais economia e os arqui-
vos, que ocupam espaços signi-
ficativos nos fóruns de todas as 
comarcas, servirão para outros 
serviços, como a instalação do 

Cartório Estadual Unificado 
(CEU), no Fórum Cível de João 
Pessoa”, adiantou. Nesta primei-
ra fase, apenas os processos de 
1988 para cá serão relacionados 
para o descarte.

O presidente da Associa-
ção dos Magistrados da Paraíba 
(AMPB), juiz Max Nunes, desta-
cou: “É preciso incentivar cada 
juiz a participar, efetivamente, 
das etapas desse procedimento. 
Para que o descarte de proces-
sos que não têm mais interesse 
ao Judiciário aconteça, depende 
de cada um de nós”.

De acordo com o diretor 
do Fórum Cível da capital e 
presidente da Primeira Turma 
Recursal de João Pessoa, juiz 
Carlos Sarmento, o encontro 
debateu com juízes e servidores 
a relevância do início dos pro-
cedimentos para o descarte de 
processos físicos. “Atualmente, 
os processos ocupam, desneces-
sariamente, os espaços físicos 
dos nossos fóruns e arquivos. A 
reunião também serviu para di-
rimir dúvidas que ainda possam 
existir a respeito”, comentou.

Para o juiz auxiliar da Pre-

sidência do TJPB, Meales Melo, 
o descarte de processos físicos 
é necessário como medida de 
continuidade da modernização 
do Judiciário paraibano, tor-
nando os espaços de trabalho 
mais amplos, salubres e fun-
cionais. “Além disso, acarreta 
diminuição dos gastos públicos 
com a manutenção desse acervo. 
A regulamentação posta pelo 
Tribunal Pleno resguarda o pa-
trimônio histórico processual, 
permitindo que os descartes 
sejam realizados sem qualquer 
prejuízo à preservação dos do-
cumentos que realmente preci-
sam ser protegidos”, destacou.

O diretor administrativo do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, Tony Pegado, explicou que, 

depois de detalhadamente ava-
liados, os processos serão pico-
tados e sua destinação será para 
segmentos sociais eambientais. 
“Edital publicado no Diário da 
Justiça eletrônico (DJe) trata do 
cadastramento de cooperativas 
interessadas em reciclar o ma-
terial gerado pelo descarte dos 
processos”, afirmou. Os servi-
dores das varas não farão esse 
trabalho de picotar processos, 
apenas identificarão os feitos 
que irão para o descarte.

Integram o Comitê Perma-
nente de Preservação e Gestão 
Documental do TJPB os de-
sembargadores Arnóbio Alves 
Teodósio (presidente); Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque; 
Joás de Brito Pereira Filho; Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides 
– membro da Comissão de Cul-
tura e Memória; José Ricardo 
Porto; José Aurélio da Cruz; dos 
juízes Antônio Silveira Neto; 
Carlos Antônio Sarmento; Jail-
sonShizue Suassuna; e os servi-
dores Tony Marcio Leite Pegado 
(diretor administrativo); e José 
Teixeira de Carvalho Neto (dire-
tor de tecnologia).

na Câmara Federal, pediu aju-
da do governador em conseguir 
mais votos e, na sequência, saiu 
para um almoço num restauran-
te da orla da capital com alguns 
parlamentares que lhe acompa-
nhavam desde o momento em 
que desembarcou no Aeroporto 
Castro Pinto, perto das 11h de 
ontem.

Tanto na visita institucio-
nal ao governador João Azevêdo 
quanto também durante o almo-
ço com parte da bancada da Pa-
raíba, Baleia Rossi prometeu, em 
seguidas entrevistas concedidas 
à imprensa local, que, se eleito, 
dedicará todo empenho em de-
fesa dos pleitos da Paraíba e do 
Nordeste. Ele prometeu “uma 
Câmara independente, uma Câ-
mara que não se postará de joe-
lhos diante do Poder Executivo”.

Baleia Rossi é apoiado pelo 
atual presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) e tem como principal 
concorrente o deputado fede-

Encontro de Baleia Rossi com o governador ocorreu na Granja Santana, na capital

Foto: Divulgação

ral Artur Lyra (Progressistas
-AL), nome da preferência do 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). Receberam e acompa-
nharam Baleia Rossi em João 
Pessoa os deputados Aguinaldo 
Ribeiro (Progressistas), Efraim 
Filho (DEM), Damião Feliciano 
(PDT), Gervásio Maia (PSB), Frei 
Anastacio (PT) e Julian Lemos 

(PSL), que também foi cicerone 
na visita de Arthur Lira.

O deputado federal Damião 
Feliciano confirmou que os votos 
da bancada federal paraibana es-
tão divididos entre Baleia Rossi 
e Arthur Lira. No meio da tarde, 
Rossi deixou a Paraíba e foi conti-
nuar “sua cata por votos” em São 
Luís, no Maranhão.

Descarte de documentos 
vai otimizar espaços, 
sanitizar ambientes e 
gerar economia no

Poder Judiciário
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Cerca de 900 mil doses foram liberadas ontem, após a Anvisa emitir nova autorização para uso emergencial da vacina

Butantan inicia a distribuição 
de segundo lote da CoronaVac
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Após nova autorização 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para 
uso emergencial da vacina 
CoronaVac, o Instituto Butan-
tan começou a distribuição do 
segundo lote do imunizante 
na tarde de ontem (22). Cer-
ca de 900 mil doses foram 
liberadas.

Desse total, 200 mil do-
ses foram levadas ao Centro 
de Distribuição e Logística 
da Secretaria da Saúde de São 

Paulo. Setecentas mil vão para 
a central de distribuição do 
Ministério da Saúde em Gua-
rulhos, na Região Metropoli-
tana de São Paulo. 

Esse segundo pedido à 
Anvisa trata de lote de vaci-
nas envasadas pelo próprio 
Instituto Butantan, em frasco
-ampola multidose, contendo 
dez doses em cada unidade. 
O processo foi inicialmente 
submetido à agência no últi-
mo dia 18.

Segundo o Governo do 
Estado, as demais doses enva-
sadas, rotuladas e embaladas 

no Butantan a partir de ma-
téria-prima enviada da China 
serão liberadas tão logo pas-
sem pela inspeção de controle 
de qualidade do instituto.

No último domingo (17), 
o instituto distribuiu 6 mi-
lhões de doses da vacina Co-
ronaVac. Com a segunda re-
messa, são 6,9 milhões de um 
total de 8,7 milhões de doses 
estabelecidas em cronograma 
firmado com o Ministério da 
Saúde para entrega até 31 de 
janeiro, conforme divulgou o 
estado. Até abril, o governo 
estadual afirma que o Butan-

tan entregará 46 milhões de 
vacinas contra o novo corona-
vírus para todo o país.

Governo Bolsonaro: 
Um ponto fora da curva

Alberto Madeira
Acilino 

Agora sim, vivemos no Brasil atual, tempos de riscos 
e grandes incertezas. Em meio aos agravamentos da pan-
demia do Covid-19 e da crise fiscal, o governo que temos 
ainda apresenta um quadro de crenças que se liga a um 
conservadorismo saudoso de heróis nacionais ultralibe-
rais saídos das fileiras das Forças Armadas. Simples que 
se diga: tudo é uma questão de crença, crença saudosista, 
conservadora e tardia para o nosso país.

O tipo de capitalismo apregoado pelo governo Bol-
sonaro continua sendo o imaginado por Donald Trump, 
de ódio à concertação econômica e aos bons conselhos e 
ações de uma diplomacia eficiente e eficaz.

Na contramão do capitalismo de concertação ou até 
mesmo do desenvolvimentismo dos BRICS, a equipe econô-
mica chefiada por Paulo Guedes toma, como ponto orien-
tativo para nortear a economia do setor público, equivoca-
damente o individualismo metodológico. Individualismo 
metodológico enquanto crença alimentada pela teoria 
econômica ortodoxa ou neoclássica de que a racionalidade 
humana é ilimitada, sem se importar com as imprevisibili-
dades, os riscos, as incertezas, as externalidades que geram 
falhas que podem ser esperadas, mas devem ser corrigidas 
em nome do bem-estar da população.

Na contramão da história, a equipe política do go-
verno Bolsonaro pauta-se pela crença no discurso auto-
ritário. Acontece que a crença no discurso vem perdendo 
espaço para a crença no diálogo. Com Habermas essa vira-
gem tornou-se uma certeza e que se reflete na retomada 
do republicanismo já apontado por Alexis de Tocqueville 
em seus estudos sobre a democracia em terras america-
nas, ainda no século XIX.

A crença no discurso às vezes respeita à da promessa 
ou da enganação. Respeita também ao procedimentalis-
mo schumpeteriano de que a democracia é uma máquina 
de fazer governo. As elites competem pelo voto popular e 
quanto mais o discurso é bonito e eloquente maior a pos-
sibilidade de se ganhar as eleições. Neste diapasão, temas 
áridos como finanças públicas, democracia participativa, 
accountability, participação cidadã, políticas ambientais e 
outras inovações democráticas são afastados do discurso 
político do já ganhou.

A crença no diálogo é sempre a grande vilã. Esta se 
pauta na argumentação e argumento não pode se firmar 
só no tempo lógico ou no hipotético, mas também no tem-
po histórico e na cultura política que se quer manter ou 
mudar. O interesse imediato do discurso é pela decisão a 
todo o custo. Não importa se a promessa é vazia de con-
teúdo de cidadania. Importa ganhar e pronto. O discurso 
é sempre um ato solitário ou de quem tenta impor uma 
realidade, muito embora tal realidade seja construída por 
sobre uma intenção individual ou de pequenos grupos se-
quiosos por manter o status quo.

O diálogo tem a natureza da partilha e da exposição 
de interesses múltiplos no espaço público. Nele não deve 
caber somente a prevalência da retórica majoritária e he-
gemônica. No diálogo cabe a troca de razões públicas e 
não privadas. Todos têm direito ao exercício da argumen-
tação e não há um vencedor magnânimo e idolatrado. As-
sim, não se constrói a legitimidade democrática.

Quando a legitimidade democrática não é respeitada, 
o poder gera desconfiança e a liderança pode ser forjada 
ou no mínimo incapaz de gerir o patrimônio público no 
âmbito do constitucionalismo financeiro ou da prestação 
de contas à sociedade, tudo vira ato discricionário e o res-
peito às regras constitucionais pode ser sublimado em 
nome de um populismo descabido e descontextualizado.

O governo discursivo de Bolsonaro enviesou e iso-
lou o Brasil no campo diplomático. Temos dificuldades 
de vender nossas commodities (soja e proteína animal) 
desvinculadamente da pauta de preservação ambiental. 
Temos também dificuldades de comprar o insumo básico 
(IFA), ou seja, o princípio ativo das vacinas. 

O discurso doentio de Bolsonaro amordaçou as boas 
práticas diplomáticas brasileiras e negativou nossa atua-
ção no comércio exterior. Que a prática dialógica renasça 
no Brasil e que se marque a crença no discurso bolsona-
ristas com um ponto final.

amadeiraneto@gmail.com

Vacinação contra a covid-19

Imunizante da AstraZeneca chega ao 
país, e estados recebem a partir de hoje
Andreia Verdelio e 
Heloisa Cristaldo
Agência Brasil

Os 2 milhões de do-
ses da AstraZeneca contra 
a covid-19 que chegaram 
ontem da Índia serão distri-
buídas aos estados a partir 
da tarde de hoje. Segundo o 
presidente Jair Bolsonaro, a 
Força Aérea Brasileira está 
à disposição para agilizar a 
distribuição da vacina pelo 
país.

Bolsonaro falou com a 
imprensa ao deixar o Palá-
cio da Alvorada, após café 

da manhã com parlamenta-
res na residência oficial. Ele 
reafirmou que a vacinação 
não será obrigatória e re-
comendou que as pessoas 
leiam os estudos dos imu-
nizantes.

“Ela tem que ser vo-
luntária, afinal de contas 
não está nada comprovado 
cientificamente com essa 
vacina ainda. E peço que 
o pessoal leia o contrato 
com a empresa para tomar 
pé de onde chegaram as 
pesquisas e porque não se 
concluiu ainda dizendo que 
uma vacina é perfeitamente 

eficaz. Pelo que tudo indi-
ca, segundo a Anvisa, ela 
vai ajudar que casos gra-
ves não ocorram no Brasil, 
para quem for vacinado”, 
afirmou.

AstraZeneca
As vacinas chegaram 

ao Brasil ontem, no fim da 
tarde. A carga vinda da Ín-
dia foi transportada em voo 
comercial da companhia 
Emirates ao Aeroporto de 
Guarulhos e, após os trâ-
mites alfandegários, seguiu 
em aeronave da Azul para 
o Aeroporto Internacional 

Tom Jobim, no Rio de ja-
neiro.

De acordo com a Fio-
cruz, assim que chegaram 
à instituição, as vacinas 
passaram por checagem 
de qualidade e segurança, 
além de rotulagem, com eti-
quetagem das caixas com 
informações em português.

Pelas redes sociais, o 
presidente Jair Bolsonaro 
agradeceu o ministro in-
diano pela liberação das 
vacinas. “Obrigado por nos 
auxiliar com as exportações 
de vacinas da Índia para o 
Brasil”, diz a publicação.

Daniel Mello
Agência Brasil

A Justiça de São Pau-
lo condenou o desembar-
gador Eduardo Almeida 
Prado Rocha de Siqueira 
a indenizar o guarda ci-
vil municipal Cícero Roza 
Neto. Em julho do ano pas-
sado, o magistrado foi fil-
mado em uma abordagem 
em que se recusava a usar 
a máscara facial e se diri-
gia de forma desrespeitosa 
ao guarda, em Santos, no 
litoral paulista.

O juiz José Alonso Bel-
trame Júnior, da 10ª Vara 
Cível de Santos, entendeu 
que Siqueira humilhou o 

guarda e determinou o 
pagamento de R$ 20 mil, 
com juros de 1% ao mês a 
partir da data do ocorrido. 

Em julho, enquanto 
caminhava na praia, Si-
queira foi multado pela 
Guarda Civil Municipal de 
Santos pelo descumpri-
mento do decreto munici-
pal que determinou o uso 
obrigatório de máscara 
facial durante a pandemia 
de covid-19. Em um vídeo 
publicado nas redes so-
ciais, o desembargador 
desrespeita o guarda que 
fez a abordagem, dizen-
do que iria jogar a multa 
na cara dele e o chama de 
analfabeto. 

Magistrado é punido
e indenizará guarda

Sofia Aguiar
Agência Estado

O Fórum dos Governado-
res concordou em destinar 5% 
das doses da vacina que os es-
tados irão receber para o Ama-
zonas, principalmente Manaus. 
A proposta foi apresentada 
na quinta-feira (21) pelo go-
vernador do Piauí, Wellington 
Dias (PT). Segundo ele, além de 
“uma questão humanitária”, a 
ação é “estratégica” para evitar 
a transmissão para outras loca-
lidades do país. 

Em um vídeo publicado 
no Instagram ontem, Dias co-
menta que a situação no Ama-
zonas “é muito mais grave do 
que antes”, em referência à se-
mana passada, e aponta que 
o vírus já marca forte pre-

sença “na divisa com o Pará”.
A proposta do governador 

é que, “na distribuição do novo 
lote de seis milhões de doses, 
que a gente possa tirar uma fa-
tia maior, algo como 5%, cerca 
de 300 mil vacinas, para viabi-
lizar a vacinação em Manaus e 
nesses municípios mais afeta-
dos, inclusive da divisa com os 
estados”.

O recebimento de imuni-
zantes extras pelo Amazonas 
foi proposto diante do colapso 
de saúde e da falta de oxigênio 
registrados na capital amazo-
nense desde a última semana 
e que vem se espalhando pelos 
demais municípios. Segundo o 
governador do Piauí, a ação foi 
aprovada por parte dos gover-
nadores e apoiada pelo Minis-
tério da Saúde.

Governadores doam 5% 
de imunizantes ao AM 

Camila Boehm
Agência Brasil

Foto: Ministério da Saúde 

Centro de Distribuição e 
Logística da Secretaria de 
Saúde de São Paulo vai 
receber 200 mil doses; o 
restante será direcionado 
ao Ministério da Saúde

Voo da Índia com as 2 milhões de 
doses de vacina chegou ontem ao 
Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo
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Estado de emergência sanitária e confinamento geral por causa da covid-19 não perturbaram o calendário eleitoral do país

Portugal se prepara para a 
eleição presidencial amanhã
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Agência Estado

Os portugueses vão às ur-
nas amanhã 24, em uma eleição 
presidencial marcada mais pela 
pandemia do que pela previsível 
vitória do conservador Marcelo 
Rebelo de Sousa, que busca um 
novo mandato. Diante da explo-
são de casos de covid-19, que 
fez Portugal ocupar o primeiro 
lugar no mundo em novos casos 
no que diz respeito à população, 
não houve nenhuma manifes-
tação ontem, 22, último dia da 
campanha eleitoral.

O estado de emergência 
sanitária instalado em novem-
bro e o segundo confinamento 
geral, decretado há uma semana, 
não perturbaram o calendário 
eleitoral do país, fixado em lei e 
praticamente inalterável. Dada 
a impossibilidade de adiamento 
das eleições, candidatos e obser-
vadores temem uma abstenção 
recorde, o que pode impactar 
na confiabilidade das pesquisas, 
unânimes em dar a vitória do atu-
al presidente no primeiro turno.

Para estimular a participa-
ção dos cerca de 9,8 milhões de 
eleitores cadastrados - 1,5 mi-
lhão deles no exterior - as auto-
ridades eleitorais organizaram, 
pela primeira vez uma votação 
antecipada. Cerca de 200 mil 
eleitores participaram no últi-
mo domingo, 17. Com o número 
de mortos de covid-19 quebrando 
recordes todos os dias, o governo 
decidiu aumentar as restrições e 
ordenou o fechamento de escolas 
por duas semanas a partir de on-
tem. Equipes de voluntários têm 
ido de porta em porta coletar as 
cédulas de cerca de 13 mil pessoas 
colocadas em quarentena ou con-
finadas em asilos.

Há um ano, quando as elei-
ções foram anunciadas, pareciam 
ser um mar de rosas para o pre-
sidente Marcelo Rebelo de Sou-
sa, ex-professor de direito de 72 
anos que ficou conhecido como 

comentarista político na televi-
são, afirmou a cientista política 
Paula Espírito Santo, da Univer-
sidade de Lisboa. “Mas pode não 
ser tão simples”.

“Basta que haja uma absten-
ção de 70% para um segundo tur-
no ser quase inevitável”, alertou 
o próprio Rebelo de Sousa esta 
semana, que disputará a posição 
com seis rivais. Os quatro presi-
dentes que Portugal conheceu 
desde a chegada da democracia 
em 1974 foram reeleitos no pri-
meiro turno.

O atual chefe de Estado, 
muito popular desde sua elei-
ção há cinco anos, conviveu sem 
dificuldades com os socialistas do 
primeiro-ministro Antonio Costa, 
que para evitar uma derrota certa 
descartaram a candidatura.

No entanto, esse cenário 
tão previsível pode desmotivar 
os partidários do presidente para 
irem às urnas, ainda mais consi-
derando que uma parte da direita 
o acusa de ter sido muito compla-
cente com o primeiro-ministro, 
que chegou ao poder pouco antes 
dele graças ao apoio da esquerda 
radical. Uma surpresa das elei-
ções poderá vir do candidato da 
direita populista, André Ventura. 
Depois de ter fundado o partido 
antissistema Chega, o jurista de 
38 anos ingressou no Parlamento 
nas eleições legislativas de 2019 
com 1,3% dos votos.

A maioria das pesquisas 
lhe dá um terceiro lugar, muito 
parecido com a ex-deputada so-
cialista Ana Gomes, de 66 anos. A 
diplomata de carreira, altamente 
crítica do primeiro-ministro An-
tonio Costa, tornou-se uma forte 
ativista anticorrupção antes de se 
lançar na corrida presidencial.

Em Portugal, o chefe de Es-
tado não tem o poder executivo, 
mas desempenha o papel de ár-
bitro em caso de crise política e 
pode dissolver o Parlamento para 
convocar eleições legislativas an-
tecipadas.

Armas nucleares

ONU e papa Francisco saúdam o 
tratado sem assinatura de potências
Por RTP - Lisboa

 O tratado internacional 
de proibição de armas nu-
cleares, não assinado pelos 
países que têm armamento 
atômico, entrou ontem (22) 
em vigor, numa concretiza-
ção saudada pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
e pelo papa Francisco.

“O tratado representa 
uma etapa importante no ca-
minho para um mundo sem 
armas nucleares e demonstra 
forte apoio a iniciativas mul-
tilaterais de desarmamento 
nuclear”, destacou, em comu-
nicado, o secretário-geral da 
ONU, António Guterres.

Trata-se do “primeiro 
tratado multilateral de de-
sarmamento nuclear con-
cluído em mais de 20 anos”, 
acrescentou Guterres, que 
pediu “a todos os Estados 
para trabalharem no sentido 
do progresso da segurança e 
proteção coletivas”.

O documento proíbe a 
utilização, o desenvolvimen-
to, a produção, os testes, o 
estacionamento, o armaze-
namento e a ameaça de uso 
dessas armas.

É o “primeiro instru-
mento juridicamente vincu-
lativo a proibir explicitamen-
te essas armas, cuja utilização 
tem impacto indiscriminado, 
atinge grande número de 
pessoas em pouco tempo e 
causa danos a longo prazo ao 
ambiente”, considerou nesta 

Foto: ONU

O tratado representa uma etapa importante no caminho para um mundo sem armas nucleares, destaca  António Guterres

semana o papa Francisco.
“Encorajo vivamente 

todos os Estados e todas as 
pessoas a trabalharem com 
determinação para promo-
ver as condições necessárias 
a um mundo sem armas nu-
cleares, contribuindo para 
o avanço da paz e da coope-
ração multilateral, de que a 
humanidade tanto precisa 
hoje em dia”, acrescentou.

Também o presidente 
do Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha, Peter Mau-
rer, disse, em comunicado, 
que esta é uma vitória para 
a humanidade, destacando a 
necessidade de atingir o ob-
jetivo do tratado: “um mun-
do sem armas nucleares”.

Em 24 de outubro, o tra-
tado, aprovado por uma cen-

tena de nações, foi ratificado 
por 50 países, o que permitiu 
a entrada em vigor 90 dias 
depois, ou seja, ontem.

Cenário atual 
Com os Estados Unidos 

e a Rússia, que detêm 90% 
desse tipo de armamento, 
o mundo conta com nove 
potências nucleares: China, 
França, Reino Unido, Índia, 
Paquistão, Israel e Coreia 
do Norte. A maioria desses 
países defende que os arse-
nais servem de dissuasão e 
afirmam aplicar o tratado de 
não proliferação, que visa a 
impedir a disseminação do 
armamento a outras nações.

O tratado de proibição 
das armas nucleares foi es-
tabelecido por iniciativa da 

Campanha Internacional 
para a Abolição das Armas 
Nucleares (Ican), uma orga-
nização não governamental 
distinguida com o prêmio 
Nobel da Paz em 2017.

O Japão, único país bom-
bardeado com armas nuclea-
res, não assinou o tratado 
e questionou a eficácia do 
documento por não ter sido 
aprovado pelas potências 
atômicas. Portugal também 
não assinou o tratado por 
considerar que não respon-
de à necessidade de desar-
mamento e não observa as 
preocupações de segurança 
de muitos países, afirmou o 
ministro dos Negócios Es-
trangeiros, Augusto Santos 
Silva, em entrevista ao jornal 
online SeteMargens.

ELIANE DE OLIVEIRA CARLOS DA SILVA FREIRE, CPF: 839.908.954-00, torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalaçãoparaconstrução de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Jardim Camboinha, 
Quadra 04, Lote10A– Cabedelo/PB.

A empresa HABITACIONAL COPACABANA E INCORPORAÇÃO SPE LTDA, inscrita no CNPJ 
n. 31.525.433/0001-94, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) para a construção de um residencial 
multifamiliar composto de 88 unidades habitacionais, situado a Rua Professor Luiz Burity, s/n, Lt 
267, Qd 125, Alto do Céu, João Pessoa/PB.

A empresa HABITACIONAL VILA DE SINTRA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, inscrita no CNPJ 
n. 34.040.159/0001-51, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) para a construção de um residencial 
multifamiliar composto de 32 unidades habitacionais, situado a Rua Catequista Marcina Maria do 
Espirito Santo Almeida, s/n, Lt 1419, Qd 193, Mangabeira, João Pessoa/PB.

LL Administradora de Bens LTDA, CNPJ 09.284.840/0001-06, torna público que requereu a 
SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente a licença prévia para construção de edifício residencial 
multifamiliar situado na rua OlivérioMavignier de Noronha, quadra 25, lote 319, Altiplano Cabo 
Branco, João Pessoa-PB.

A empresa SOL E MAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.040.328/0001-
80, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) para a construção de um residencial multifamiliar composto 
de 32 unidades habitacionais, situado a Rua Rita Porfírio Chaves, s/n, Lt 566, Qd 75, Planalto da 
Boa Esperança, João Pessoa/PB.

A empresa SOL E MAR PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 07.040.328/0001-
80, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) para a construção de um residencial multifamiliar composto 
de 55 unidades habitacionais, situado a Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho, s/n, Lt 245, Qd 59, 
Cabo Branco, João Pessoa/PB.

COINBRA – Construtora e Incorporadora Brasileira Sociedade Empresária Ltda. 
CNPJ:19079237/000138, torna público que requereuà SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para construção de unidade residencial 
Multifamiliar situado na Rua Alfredo Chaves, Qd. 01, Lote 01, Praia do Poço, Cabedelo, PB.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da 
Rodovia PB-105, trecho: Entroncamento da PB-111 / Solânea / Bananeiras- UF: PB. Processo: 
2021-000613/TEC/LO-1811.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF Nº 
09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da Rodovia 
PB-137, trecho: Entroncamento da BR 104 a Picuí- UF: PB. Processo: 2021-000611/TEC/LO-1809.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da 
Rodovia Vicinal, trecho: Entroncamento da BR-101 / Forte Velho- UF: PB. Processo: 2021-000612/
TEC/LO-1810.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da 
Rodovia PB-073, trecho: Belém / Divisa PB-RN- UF: PB. Processo: 2021-000641/TEC/LO-1813.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da 
Rodovia PB-066, trecho: Itabaiana / Juripiranga - UF: PB. Processo: 2021-000656/TEC/LO-1814.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da 
Rodovia PB-004, trecho:Bayeux / Santa Rita / Cruz do Espírito Santo e Sapé - UF: PB. Processo: 
2021-000670/TEC/LO-1815.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Operação. Para a atividade depavimentação da Rodovia PB-044, 
trecho:Entroncamento da BR-101 com a PB-008- UF: PB. Processo: 2021-000734/TEC/LO-1820.
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Máscaras e álcool em gel ficaram 300% mais caros em relação aos valores praticados antes da pandemia
Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Produtos usados contra a covid 
seguem com preços elevados

Olhar globalizado Tales Santos
tales@comexlab360.com | Colaborador

A pandemia continua afe-
tando o preço dos produtos 
que se tornaram primordiais 
para a prevenção da covid-19. 
Caso, por exemplo, do valor 
que se paga no álcool (em gel 
ou líquido a 70%), máscaras, 
luvas, termômetros e até ma-
teriais de limpeza ou de higie-
ne pessoal. Segundo o Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), a taxa 
da inflação do país, em 2020, 
foi de 4,52%, porém houve 
sobrepreço de itens em torno 
de 1.000% do valor que eram 
vendidos antes da chegada no 
novo coronarívus.

Máscaras e álcool em gel 
70%, por exemplo, que se tor-
naram itens de primeira ne-
cessidade e deveriam possuir 
preços acessíveis, chegaram 
a ficar 300% acima do valor 
praticado antes da pandemia. 
“Em fevereiro de 2020, uma 
caixa de máscara com 50 uni-
dades custava R$ 15 reais. Em 
março, as indústrias começa-
ram a aumentar os preços e 
em meados de junho e julho 
do ano passado, as fábricas 
chegaram a cobrar R$ 150 em 
uma caixa, um aumento fora 
da realidade. Hoje, uma caixa 
de máscara custa em média 
R$ 50 reais”, explica o gerente 
de uma rede de farmácias na 
Paraíba, Poliano Guimarães.

O gerente cita também 

Para todos nós, meros mortais e à deriva 
desta crise de lideranças mundiais, um ano que se 
desenha em um misto de esperança e temeridade.

 Circo eleitoral americano, expressiva alta do 
dólar e do euro, incertezas e guerras políticas em 
nosso Brasil, vizinhos fronteiriços dando passos 
à frente, diplomaticamente e economicamente, 
vacina – oh! vacina, até tú, que deverias ser o alívio 
de nossos corações castigados pelo isolamento 
social - hoje refutada por tantos!

Mas em quem confiar? Qual lado tomar?
Neste momento de discussões que parecem 

nos levar a lugar nenhum, observamos, apáticos, a 
invariabilidade de avanços significativos.

Um mundo pós-confinado que, em boa parte, 
experimenta um novo trancafiamento, a exemplo 
de Portugal, onde frequento por força de meu 
trabalho, antes elogiado na condução da pandemia, 
em um arroubo de ações e afrouxamentos do 
verão europeu, na ânsia de salvar a enfraquecida 
economia, hoje sente o gosto amargo do que tem 
de atravessar. E veja: falamos de um país que inicia 
muito bem seu plano de vacinação frente a outras 
grandes potências. De certo, o que sabemos é que 
tudo ainda é turvo, míope, aos nossos olhos que 
enxergam as necessidades, mas tão distantes, ainda, 

saídas que sejam equilibradas e justas em períodos 
inusitados e novos, como este em que vivemos.

Experimentamos em uníssono: angústias, 
incertezas, medos e esperanças. Conseguimos 
também sentir presente a compaixão, a dedicação 
ao outro, a solidariedade, que esvaíam-se 
lentamente entre os dedos desde os últimos anos.

Talvez um chacoalhão para alinhar os astros, 
ou um terremoto na psique para contrapor ideias 
e posturas que degradam vidas, mentes e toda a 
natureza.

O certo é que tudo já me faz ter um olhar 
diferente sobre as coisas; o jeito como trabalhamos 
já sofreu alterações irreversíveis, a presença da 
família no dia a dia já será sentida num futuro 
próximo e mais valorizada em oportunidades 
futuras de trabalho. 

Já ressignificamos o tempo; sensivelmente 
pensaremos duas vezes em tomar decisões que 
nos roube tempo precioso de convivência com os 
nossos mais próximos. 

Já ressignificamos o espaço - precisamos de 
tanto? O que temos hoje precisa urgentemente ser 
alargado?

Acredite, o espaço nunca foi tão valorizado 
como hoje... 

E, certamente, ressignificaremos a maneira 
como lidamos com o diferente, com o outro, com 
o equilíbrio que nos falta enquanto humanidade. 
O ato de fazer uma simples compra ao vizinho 
impossibilitado de sair de casa foi um avanço. 
Muitos sequer conheciam seus vizinhos...

Histórias, vidas, sorrisos, interações antes 
improváveis hoje se tornaram corriqueiras; o novo 
comum! Novo comum que na verdade nos traz 
discussões deixadas de lado anteriormente, mas 
que nos coloca em xeque, a partir de agora. 

No pós-confinamento o mundo nunca 
pareceu tão pequeno. As decisões tomadas do 
outro lado do planeta parecem, hoje, que foram 
tomadas em nosso quintal! As repercussões 
diplomáticas desastradas têm reflexo rápido pelas 
bandas de cá. Que o digamos nós, brasileiros, que 
ansiamos pela chegada de mais vacinas. 

 Lisonjeado pelo convite, essa é a primeira 
coluna que escrevo para este jornal! 

Aqui conversaremos sobre economia 
internacional, comércio exterior, e sobre os 
caminhos que esse mundo leva e como nos afeta 
no dia a dia.

 Daqui, faremos nosso observatório do 
mundo e degustaremos caminhos e informações a 

fim de nos munirmos de decisões mais acertadas, 
de fazermos parte do mundo globalizado de 
forma prática, e entendermos que cada passo 
dado aqui interfere sim, acolá, afinal, somos parte 
de um todo.

A dor que dói aqui, dói lá em outro idioma. 
Os dias atuais requerem caminhos mais curtos, 
como nunca antes, interação direta, comércio 
encurtado, mais exigente, informação em tempo 
real, responsabilidade global de consumo, 
políticas globais mais assertivas... Nosso tamanho 
continental como nação, nos coloca como ímã para 
fronteiriços em dificuldade e propulsor de mão de 
obra qualificada para países de primeiro mundo. 
Muitas são as discussões, tantos assuntos, tantas 
reflexões, que será um prazer semanalmente 
dividir contigo este espaço.

O ano de 2021 já começou trazendo consigo 
tudo que ficou parado em 2020. Será um ano 
desafiador realmente, mas um ano que munidos 
da esperança de melhores dias, iniciamos valentes, 
dedicados e prontos para batalhar cada dia deste 
próspero ano.

Às vezes, sob o céu da nossa Paraíba, 
outras sob o céu do Porto, em Portugal, mas, 
semanalmente, por aqui a partir de agora.

Apertem os cintos: 2021 está apenas começando!

Em visita à Paraíba, o 
presidente da Caixa Econô-
mica Federal (CEF), Pedro 
Guimarães, acertou a par-
ticipação do banco na im-
plantação do projeto ‘Volta 
por Cima’, que vai garantir 
crédito para pequenas em-

presas em João Pessoa. O 
financiamento para realizar 
o programa foi tema de uma 
reunião entre o presidente 
da CEF e o prefeito da Capi-
tal, Cícero Lucena (Progres-
sistas). 

“A Paraíba é um local 
onde os empresários, os mi-
croempresários, vão poder 
ter esse financiamento com 

juros muito menores que os 
do mercado”, disse.

O projeto refere-se a 
empréstimos destinados às 
pessoas com dificuldades 
em seus negócios ou aos que 
precisam e querem abrir seu 
pequeno negócio. “Estamos 
vendo de forma operacional 
e concreta as parcerias entre 
a Caixa Econômica e a cida-

de de João Pessoa. Um deles 
trata do fortalecimento da 
economia”, disse o prefeito. 
O Sebrae também integrará 
a iniciativa garantindo capa-
citação de pessoal. 

Novas agências
Ainda durante a visita 

ao estado, Guimarães anun-
ciou a abertura de duas no-

vas agências, uma em João 
Pessoa, no bairro Valentina 
de Figueiredo, e outra em 
Campina Grande. “Certa-
mente, todos os locais com 
mais de 40 mil habitantes 
terão agência da Caixa”, ga-
rantiu.

O presidente explicou 
que a partir de 1° de feve-
reiro o Caminhão ‘Você no 

Azul’, com serviços da Caixa, 
vai ser instalado no Valenti-
na. “Vamos analisar os pos-
síveis locais para a agência, 
porque temos que alugar 
o espaço, construir. Agora, 
o caminhão já vem para a 
localidade. Vamos ouvir as 
demandas da população e 
fazer melhorias”, garantiu o 
presidente da Caixa.  

Caixa terá crédito para microempresas em JP
André Resende
andreolimpio89@gmail.com

o caso das luvas descartáveis 
que, segundo ele, antes da 
pandemia eram vendidas a 
R$ 30 (caixa com 100 pares) 
e chegou a custar R$ 200 no 
auge da pandemia. Poliano 
destaca que a procura por 
produtos considerados im-
portantes para combater o 
novo coronavírus, como os 
polivitamínicos, também au-

mentou nos últimos meses. 
“Em relação aos termômetros, 
tivemos aumento no preço 
dos infravermelhos, que antes 
da pandemia eram vendidos 
por R$ 150 e chegaram a cus-
tar R$ 300”.

Consumidor lamenta
A vendedora e estudante 

de Educação Física, Thainara 

Sales, de 22 anos, relata que 
percebeu o aumento dos pre-
ços, mas não tinha como deixar 
de consumir. “Quando começou 
a pandemia, lembro que, além 
de ser difícil de acharmos nos 
mercados ou farmácias o ál-
cool em gel, o preço era muito 
alto. Sempre venho compran-
do, porque como trabalho com 
público a gente sempre utiliza, 

tanto o álcool como as másca-
ras. Hoje, já percebo que os pre-
ços baixaram um pouco”.

O valor dos produtos de 
limpeza também sofreu varia-
ções nesses últimos meses por 
conta do aumento na procura 
dos sanitizantes. “Nessa pan-
demia tivemos um aumento 
de 10% no preço de dois pro-
dutos: o álcool líquido 70% e 

os bactericidas. Já em relação 
à venda, tivemos um aumento 
de 60%. O cloro, que também 
é usado na limpeza, foi muito 
procurado”, declara o gerente 
de uma loja, Roberto Caval-
cante, 43 anos. 

Para a funcionária pú-
blica e aposentada, Luiza Pai-
va, de 63 anos, o aumento foi 
perceptível na água sanitária 
e no desinfetante. “Com essa 
pandemia passei a comprar 
mais água sanitária e os pro-
dutos de limpeza e de higiene 
pessoal. Lembro que antes 
da pandemia eu comprava 
água sanitária por cerca de 
R$ 3,50 a garrafa pequena e 
hoje ela custa quase R$ 5,00”, 
destaca, acrescentando que 
comprar os produtos é um in-
vestimento para evitar pegar 
a covid-19.

De acordo com a Autar-
quia do Programa de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
do Estado da Paraíba (Procon
-PB), uma pesquisa feita en-
tre os dias cinco e seis deste 
mês mostrou que o preço do 
álcool (em gel e líquido 70%) 
ainda varia 103,2% na Capital 
paraibana. “Foram pesquisa-
dos 52 itens em 11 supermer-
cados de João Pessoa. O que a 
gente orienta é que os consu-
midores pesquisem os preços 
antes de comprar esses pro-
dutos que continuam fazendo 
parte do cotidiano”, ressalta 
Késsia Liliana, superinten-
dente do órgão fiscalizador.

Foto: Roberto Guedes

Produtos são considerados 
indispensáveis para evitar a 
transmissão e o contágio 
do novo coronavírus

Ibovespa 

2,14%
R$ 5,479

2,24%
R$ 6,666

-0,37%
R$ 7,332

-0,80%
117.380 pts
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Em carta, secretários da Fazenda também sugerem a ampliação do orçamento de guerra por segunda onda da covid

A segunda onda de con-
taminação pela covid-19 no 
Brasil levou os secretários es-
taduais de Fazenda a assina-
rem uma carta ao Congresso 
Nacional pedindo a adoção 
de “medidas urgentes”. No 
documento, os gestores aler-
tam que a crise sanitária está 
longe do fim e não há defini-
ção do calendário de imuni-
zação da população. O país 
ainda não garantiu sequer 
todas as doses necessárias 
para imunizar os integrantes 
do grupo de risco.

Os secretários pedem 
a prorrogação do estado de 
calamidade pública e do or-
çamento de guerra por mais 
seis meses, além de uma nova 
rodada de auxílio emergen-
cial às famílias necessitadas. 
O orçamento de guerra foi 
uma emenda constitucional 
vigente em 2020 (expirou 
em 31 de dezembro )para 
livrar os gastos de comba-
te à pandemia das amarras 
fiscais que poderiam atrasar 
a resposta do governo à ca-
lamidade. 

“Lamentavelmente, ao 
contrário do que esperáva-
mos, a pandemia ainda não 
chegou ao fim. Ainda não está 

definido o calendário nacio-
nal de vacinação do país e os 
dados de evolução de mortes 
e da taxa de contágio estão 
em níveis alarmantes e, com 
a volta da lotação de leitos 
hospitalares e dos recordes 
de casos, esse início de ano 
está sendo similar às piores 
semanas de julho, agosto e 
setembro, segundo os es-
pecialistas têm ressaltado e 
conforme é possível acompa-
nhar pelas diversas mídias”, 
diz a carta.

No documento, o grupo 
também pede a suspensão 
do pagamento de precató-
rios (valores devidos após 
sentença definitiva na Justi-
ça) e mais um adiamento no 
pagamento das dívidas dos 
Estados com a União, bancos 
públicos e organismos multi-
laterais por 12 meses a partir 
de 1º de janeiro de 2021.

Os secretários argu-
mentam que o protagonis-
mo dos estados e municípios 
“depende de sustentabilida-
de fiscal para promover as 
ações que os governadores 
se articulam para realizar 
em sintonia com as postula-
ções consensuais da comu-
nidade científica”. O docu-
mento não cita, no entanto, 
se essas articulações envol-
vem o endurecimento das 

Idiana Tomazelli
Agência Senado

Estados pedem prorrogação do 
auxílio emergencial ao Congresso 
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medidas de distanciamento 
e isolamento social.

Nas últimas semanas, o 
país vivenciou uma explo-
são no número de casos de 
covid-19 e a uma crise pro-
vocada pela falta de oxigênio 
para atender aos convales-
centes em Manaus (AM) e 

outras cidades. Os episódios 
adicionaram pressão sobre o 
Governo Federal para a ado-
ção de medidas.

A carta dos secretários 
chega ao Congresso num mo-
mento decisivo da disputa 
pelo comando da Câmara e 
do Senado. Em ambas as ca-

sas, diferentes candidatos 
acenaram com a necessidade 
de prorrogação do auxílio 
emergencial ou reforço do 
Bolsa Família para atender 
às famílias.

Assinam a carta o presi-
dente do Comitê Nacional dos 
Secretários de Fazenda dos 

Estados (Comsefaz), Rafael 
Fonteles, que atua no Piauí, 
além dos secretários de Acre, 
Alagoas, Amazonas, Bahia, 
Ceará, Maranhão, Mato Gros-
so do Sul, Pará, Paraíba, Para-
ná, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Rondônia, Roraima, 
Sergipe e Tocantins.

Documento chega para análise dos parlamentares num momento decisivo, envolvendo a disputa pelo comando da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

Foto: Agência Senado

Sem aumento real

Inflação superou reajustes salariais 
concedidos aos trabalhadores em 2020

Apesar do reajuste sa-
larial registrado no mês 
de dezembro, em torno de 
4,3%, o índice ficou 0,9% 
abaixo da inflação. O Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) foi de 
5,2% no acumulado de 12 
meses de 2020. O resul-
tado negativo demonstra 
que, na prática, não houve 
aumento real para os tra-
balhadores.

O saldo foi repetido du-
rante todo ano passado, em 
que o salário mediano dos 
profissionais foi de 3,5% e 
o INPC médio no ano foi o 

mesmo (também de 3,5%). 
Para 2021, a previsão é que 
os reajustes reais serão 
raros, já que as projeções 
para o índice que mede a 
inflação continuam altas, 
superiores a 5%, podendo 
chegar a 7% em junho.

Os dados foram revela-
dos no boletim divulgado, 
ontem, pela Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe). O ‘Salariôme-
tro’ analisou os resultados 
de 40 negociações salariais, 
que são coletadas no portal 
Medidor, do Ministério da 
Economia. O piso salarial 

mediano (que corrige dis-
crepâncias) negociado foi 
de R$ 1.333 em dezembro, 
enquanto o piso médio foi 
de R$ 1.442.

Um dos motivos foi o 
repique da inflação no mês 
avaliado. O mês de dezem-
bro apresenta, em geral, 
aumento no consumo da 
alimentação, refletindo no 
custo de vida das famílias. 
Como resultado, dezembro 
foi o único mês no ano pas-
sado em que o reajuste das 
negociações salariais ficou 
abaixo da inflação. Nos de-
mais meses, os reajustes 

se equipararam, com um 
pequeno reajuste real de 
0,1% em fevereiro.

Em todo o ano pas-
sado, 5.038 instrumentos 
foram negociados, sendo 
que 4.472 deles por meio 
de acordos coletivos e 566 
por convenções coletivas.
Em dezembro, a proporção 
de reajuste nessas negocia-
ções, que ficou abaixo do 
INPC, atingiu 70,2%. Já as 
negociações salariais que 
terminaram em reajustes 
que corrigiram a inflação 
(ou seja, ficaram iguais à 
inflação) somaram 19,1%.

Dados divulgados, on-
tem, pelo Sebrae Paraíba 
mostraram que o programa 
Negócio a Negócio ofereci-
do aos empreendedores de 
micro e pequenas empre-
sas realizou 30.444 atendi-
mentos em 101 municípios 
do estado, durante o ano 
de 2020. O serviço perso-
nalizado e gratuito, orienta 
a identificar dificuldades e 
propor soluções para pro-
blemas frequentemente 
enfrentados no dia a dia da 
gestão de uma empresa. 

Baseado em um mode-
lo de visitas presenciais, que 
são realizadas pelos Agen-
tes de Orientação Empre-
sarial (AOEs) do programa, 
o Negócio a Negócio teve 
dinâmica alterada durante 

alguns meses do ano passa-
do, por conta da pandemia 
do coronavírus (covid-19), 
e passou a realizar também 
atendimentos de forma on
-line, buscando apoiar os 
pequenos negócios diante 
da crise provocada pelo ce-
nário atípico.

Do total de atendimen-
tos remotos e presenciais 
realizados em 2020, 76,2% 
foram de microempreen-
dedores individuais (MEI), 
23,6% de microempresas 
(ME) e 0,17% de empresas 
de pequeno porte (EPP). 

Em relação ao setor de 
atuação, 58,1% foram em-
presas do comércio, 30,9% 
dos serviços, 10,8% da in-
dústria e 0,04% do agro-
negócio. 

Pequenos negócios 
recebem orientações

Quase 40 mil trabalha-
dores formais precisaram se 
ausentar por mais de 15 dias 
do serviço por causa dos efei-
tos mais graves da covid-19 
em 2020. De acordo com a 
Secretaria de Previdência e 
Trabalho do Ministério da 
Economia, 39.532 pessoas 
receberam o auxílio-doença 
entre abril e dezembro do 
ano passado.

Os meses de julho e 
agosto registraram o maior 
volume de trabalhadores que 
precisaram receber o benefí-
cio do INSS após contraírem o 
novo coronavírus, com 8.415 

e 7.131 respectivamente. No 
mês passado, foram 3.064 
entradas no auxílio-doença 
por causa da covid-19.

Os trabalhadores que 
receberam o auxílio no ano 
passado são apenas uma fra-
ção daqueles afetados pela 
doença, que causou 194.949 
óbitos e infectou mais de 7,6 
milhões de pessoas no Brasil 
em 2020. Isso porque a conta 
mostra apenas os funcioná-
rios afastados do serviço por 
mais de 15 dias. Mas, por se 
tratar de um vírus de rápida 
propagação, a recomenda-
ção é o afastamento de to-
dos, mesmo daqueles com 
um quadro leve de sintomas, 
por pelo menos 14 dias.

É possível verificar tam-
bém uma redução nos pedi-
dos relacionados a acidentes 
de trabalho, em decorrência 
do aumento do home office, 
na comparação com os mes-
mos meses de 2019.

Têm direito ao benefício 
os trabalhadores com car-
teira assinada que estejam 
incapacitados de realizar o 
serviço habitual por mais de 
15 dias consecutivos. O valor 
mensal do auxílio-doença é 
de 91% do chamado salá-
rio de benefício - que seria 
o valor da aposentadoria do 
trabalhador, calculado pela 
média dos melhores salários 
com os quais ele já contribuiu 
para o INSS.

Como o auxílio-doença 
começa a ser pago pelo INSS 
a partir do 16 º dia de afasta-
mento, caberia às empresas 
bancarem o salário integral 
dos funcionários nas primei-
ras duas semanas de afasta-
mento. No entanto, a lei que 
criou o auxílio emergencial 
em abril autorizou as firmas 
a descontarem esses valo-
res da contribuição mensal 
ao INSS, aliviando um pouco 
esse custo ao setor produtivo.

Com o fim do decreto de 
calamidade em 31 de dezem-
bro, as empresas voltam a ter 
de arcar com o custo integral 
dos trabalhadores afastados 
por covid-19 nos primeiros 
15 dias.

Pandemia resulta em 40 mil auxílios-doença
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Foto: Evandro Pereira

Maior volume de benefícios liberados foi registrado nos meses de julho e agosto
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Atualmente, devido à pandemia, o artesanato paraibano tem a tecnologia como ferramenta fundamental para as vendas

Artesãs da terceira idade 
conectadas pela internet

Arte considerada pré-histórica, o 
artesanato em 2021, tem a tecnologia 
como ferramenta fundamental, atra-
vés das vendas pela internet, princi-
palmente pelas redes sociais. Apesar 
do comércio virtual impulsionar este 
trabalho, para muitos idosos, ele ain-
da é um desafio. Porém, este tipo de 
comércio pode ser interessante, se-
gundo algumas das homenageadas do 
32° Salão do Artesanato Paraibano.

Entre os 250 expositores da edi-
ção deste ano, está Meriland de Araú-
jo que vivencia pela primeira vez a ex-
periência virtual e relata que teve um 
pouco de dificuldade para se adaptar 
à nova tecnologia. “Eu participo do 
Salão desde o início, há mais de dez 
anos. Inicialmente tive dificuldade 
pra vender pela internet porque eu já 
tenho 78 anos e não tenho muita ex-
periência. Eu já trabalhei apenas por 
Whatsapp, conversava com alguns 
clientes próximos e amigos. Foi um 
pouco difícil, mas eu tenho um filho 
que tem me ajudado bastante”, conta. 

Há cerca de 30 anos, ela trabalha 
com fuxico, isto é, pedaços de tecido, 
cortados em círculos e alinhavados, 
formando bolinhas enrrugadas que 
unidas são transformadas em diver-
sas peças. Depois da aposentadoria, 
dedicou-se intensamente à atividade 
fabricando capas de almofadas, pas-
sadeiras, cortinas, colares, bolsas, 
colchas dentre outros produtos. 

Aos 78 anos, é considerada uma 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Fotos: Arquivo pessoal

Meriland de Araújo, 78 anos, vivencia pela primeira vez a experiência das vendas virtuais; Creosvalda Araújo trabalha com a técnica do Patchwork e Ana Holanda produziu muito no isolamento

referência neste ofício participando 
do Programa de Artesanato do Estado 
desde sua criação, em 2003. Antes da 
pandemia geralmente só vendia em 
eventos presenciais. “Na verdade, eu 
sou professora aposentada. Minha 
mãe foi costureira e com a aposenta-
doria, procurei me envolver com al-
guma coisa que ocupasse o tempo. Aí 
eu comecei a fazer fuxico. Minha mãe 
já estava numa idade avançada, não 
me ajudava mais, mas me incentivou 
bastante”, relata a artista.

Meriland nasceu em Solânea, 

onde, durante sua infância, era co-
mum ver as mulheres se reunindo para 
fazer fuxicos. A artesã, agora moradora 
de João Pessoa, apresenta suas peças 
pelo site do evento, mostra fotos dos 
produtos pelo Instagram e interage 
com clientes pelo whatsapp, tudo isto 
praticamente ao mesmo tempo. “Nor-
malmente, os clientes têm acessado o 
link da loja, veem os produtos, entram 
em contato e informam o que vão que-
rer. No início, achei muito difícil, não só 
abrir a loja, mas colocar os produtos. 
Não entendia muito como falar com os 

clientes. Aos poucos, fui começando a 
entender”, comenta. 

Além do reconhecimento, a ar-
tista também comemora a conquista 
de um novo aprendizado. Por isso, 
destaca que o mais positivo na venda 
on-line é a possibilidade de mostrar o 
artesanato paraibano para outras ci-
dades, estados e até países. Ela afirma 
que o comércio virtual permite, por 
exemplo, que um cliente, que antes 
de forma presencial tinha apenas um 
primeiro contato e se perdia de vista, 
agora pode estar perto, mandando fo-

tos e conversando pelas redes sociais. 
“Recentemente, eu coloquei pela 

primeira vez alguns produtos no Ins-
tagram, algo que eu não sabia fazer. 
Já coloquei algumas peças para fazer 
divulgação. Aos poucos, vou apren-
dendo e me habituando a essa nova 
vida virtual. Por exemplo: uma amiga 
nos Estados Unidos vai poder ver a 
loja, coisa que não tinha possibilidade, 
a não ser quando no Salão chegava um 
turista. É um cliente que enquanto 
eu estiver trabalhando, vou estar em 
contato”, finalizou.

Salão on-line e pandemia com muito trabalho artesanal
No início de 2020, a pan-

demia da covid-19 suspen-
deu os salões de artesanato 
presenciais. Com isso, muitos 
profissionais tiveram que, em 
casa, produzir e fidelizar seus 
clientes. É o caso de Creosvalda 
Araújo que trabalha com a téc-
nica do Patchwork e também é 
homenageada no salão virtual 
deste ano.

“Sempre quando termina-
va uma feira, a gente continua-
va trabalhando, se preparando 
para outra. Na pandemia, 

continuei vendendo para os 
clientes que já me conheciam 
e faziam pedidos. Me preparei 
para passar essa fase. Tenho 
bastante mercadoria, não parei 
e foi até melhor porque traba-
lhei mais já que não podia sair 
de casa”, conta.

Conhecida como Teteu, 
Creosvalda afirma que as 
vendas virtuais são uma das 
consequências desse período e 
chegaram para ficar na rotina. 
“Nunca tinha trabalhado com 
venda virtual. É a primeira vez e 

está tranquilo. Para mim que já 
tenho uma certa idade, ainda 
é um pouco difícil porque tem 
que estar ligada na rede social. 
Tenho um pouco de dificulda-
de, mas eu sei que esse é o 
futuro”, ressaltou.

Teteu ainda mora na cida-
de de Ingá onde nasceu em 
1956. Ao longo da vida, já 
trabalhou com crochê, fuxico 
e outras técnicas. Porém, é o 
Patchwork, arte que aprendeu 
com a filha, que transformou-
se na atividade na qual ela 

mais se identifica e se aperfei-
çoa há cerca de seis anos. Ago-
ra, expõe colchas, passadeiras, 
bolsas, tapetes e vários outros 
produtos em sua loja virtual.

Com mais de 40 anos de 
artesã, ela relata que apesar 
dos desafios para trabalhar 
pela internet, a sua expectati-
va é de boas vendas. “Eu pedi 
ajuda a uma neta minha e 
ao Sebrae porque não tenho 
muita habilidade com rede 
social. Mas, a loja está toda 
arrumadinha, já vendi alguns 

produtos,  as pessoas já entra-
ram em contato comigo para 
fazer encomenda. Está sendo 
bom”, avaliou.

A artista há mais de oito 
anos participa de encontros de 
artesanato, sendo conhecida 
como incentivadora da cultura 
de sua terra natal onde possui 
um ateliê. Mas, reconhece 
a internet como um espaço 
para levar sua arte não ape-
nas para quem já a conhece a 
feira, mas para ganhar novos 
admiradores.

Produção foi disponibilizada em plataforma digital
Já a artesã Ana Maria de 

Holanda também destaca o seu 
aumento na produção durante 
o ano passado, já que, aos 67 
anos e com doenças respirató-
rias faz parte do grupo de risco. 
Assim, pôde dedicar-se mais, 
a espera de um novo evento. 
“Na pandemia, fiquei em casa 
e produzi bastante. O trabalho 
artesanal não se estraga, não 
fica velho, guardando ele direi-
tinho, pode expor em qualquer 
tempo”, pontuou.

Agora, a produção estimu-
lada pelo isolamento está dis-
ponível na plataforma digital e, 
conforme a profissional, é um 
importante meio para a divul-
gação dos artistas envolvidos. 
“Em qualquer canto do mundo, 
vão conseguir ver a loja,vai ser 
feita essa propaganda, isso é 
bom pra gente. Quem sabe 
futuramente a gente pode até 
conseguir algo mais. Há sem-
pre a possibilidade”, elogia 
Ana Maria. 

Ana Holanda está ligada ao 
mundo do artesanato por mais 
de 23 anos, dominando borda-
do, pintura em tecido e o fuxico, 
técnica que adotou profissio-
nalmente entre 2008 e 2009, 
após um curso. Sua preferência 
é pelas vendas presenciais que, 
segundo ela, permitem um 
contato maior com a sua arte. 
Porém, descobriu novas manei-
ras de se aproximar do público 
por meio da internet.

A fuxiqueira profissional 
agora vivencia pela primeira 
vez a venda totalmente virtual. 
“Essa é a primeira experiência 
que estou tendo com vendas 
pela internet. Estamos no iní-
cio do Salão, mas tenho boas 
expectativas e já vendi algumas 
coisas. Uma das vendas que 
fiz, a pessoa viu a peça na loja 
virtual, mas queria ver pessoal-
mente e pegar. Então, ela veio 
na minha casa e comprou”, 
afirmou.

Apaixonada pela arte de 

fazer fuxicos, ela se diz orgulho-
sa e dedicada à sua atividade. 
E é através do contato virtual, 
que ela pode atender o cliente 
de forma personalizada. “As 
pessoas entram na loja e ligam 
pra mim. Como é um trabalho 
artesanal, as pessoas gostam 
de ver como é feito. Se você 
olhar a foto, não vai ter a noção 
de como é o detalhe, porque 
na foto, está apenas represen-
tado. Mas quando a pessoa 
vê, acha belíssimo e entende 
que é realmente um trabalho 
caprichoso”, destacou.

A artesã, de 67 anos, rela-
tou ainda que expor os produtos 
virtualmente foi complicado no 
começo, mas acredita que as 
mesmas dificuldades também 
foram sentidas por outros ar-
tesãos que, independente da 
idade, têm pouco contato com 
a tecnologia. “Eu uso a internet, 
Whatsapp, redes sociais, tudo 
isso eu sei fazer, mas uma coisa 
que você tem que abrir uma 

loja, criar logotipo, pra quem 
nunca fez isso, é difícil, mas, 
consegui fazer”, declarou.

Ana Maria nasceu em 
1953 na cidade de Campina 
Grande onde morou até os 18 
anos. Hoje, mora na capital, 
onde em sua casa no bairro 
dos Bancários, fabrica passa-
deira, jogo americano, bichi-
nhos, bonequinhos, chaveiros 
e outras peças de fuxico, muito 
vendidas nos salões presen-
ciais. Desde 2010, participa do 
Salão de Artesanato, espaço 
cuja maior diferença do co-
mércio pela internet, para ela, 
é o comportamento de cada 
consumidor. 

Salão do Artesanato
Com o tema, “Retalhos que 

conectam Vidas”, o 32° Salão 
do Artesanato Paraibano neste 
ano é realizado totalmente de 
forma virtual e gratuita para 
250 artesãos da Paraíba. A 
plataforma da feira está on-line 

desde o dia 8 de janeiro e segue 
até 7 de março. Nestes dois 
meses, a edição, além das lojas 
virtuais inclui lives de assuntos 
ligados ao tema uma vez por 
semana. 

Em 2021, o Salão home-
nageia artesãs que trabalham 
com as técnicas do fuxico e 
patchwork. Mas, os trabalhos 
expostos virtualmente ainda 
incluem algodão colorido, arte-
sanato indígena, batik, biscuit, 
bordado, brinquedo popular, 
cerâmica, conchas, mariscos 
e escamas, couro, crochê, fi-
bras, gastronomia, habilidade 
manual, labirinto, macramê, 
madeira, metal, mosaico, osso, 
papel, pedras, renda filé, renda 
renascença, tecelagem, tricot, 
xilogravura e cordel. 

O evento é uma realização 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP) do Governo 
da Paraíba e Sebrae PB e está 
disponível no link www.salao-
doartesanatoparaibano.com.br
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O DESEMBARGADOR Joás de Brito Pe-
reira teve o seu retrato fixado esta se-
mana na Galeria dos Ex-Presidentes 
do Tribunal de Justiça da Paraíba.

HOJE é dia do Sabadinho com Cho-
rinho, com direito a feijoada muito 
especial, no restaurante do Hard-
man Hotel, em frente a praia de Ma-
naíra. Show de bola!

A GOLEADA que o São Paulo levou 
do Internacional desestabilizou a 
equipe paulista que perdeu a lide-
rança da competição.

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

A volta das Aves
de Arribação
Quem não se lembra das 
Aves de Arribação, aquele 
monumento, que durante 
muitos anos marcou o acesso ao 
altiplano do Cabo Branco, no gira-
dor do final da Avenida Beira Rio? 
Pois bem, a peça, que foi retirada 
do local quando da reurbanização 

da área e estava no 
depósito municipal 
está sendo recupera-
da pelo seu autor, o 
artista plástico Mar-
cos Pinto, e deverá 
ser fixada em outro 

ponto da cidade. Pelo menos foi 
isso que ficou acertado quando da 
visita de Marcos Pinto ao presiden-
te da Funjope, Marcos Alves, que 
comprou a ideia.

“Quem sabe tudo é 
porque anda muito 

mal informado”.

Millor Fernandes

Fale com Abelardo

A bela atriz paraibana 
MAYANA NEIVA, uma das 

estrelas da teledrama-
turgia brasileira, vive um 
grande momento em sua 

carreira como protago-
nista da minissérie Roda 

do ódio, em cartaz no 
GloboPlay, além de ou-

tros trabalhos no cinema 

Sob o comando do secretário Jean 
Nunes, a Secretaria da Defesa e 
Segurança Pública da Paraíba tem 
desenvolvido eficiente trabalho de 
repressão a roubo de bancos e, esta 
semana, em operação conjunta 
com policiais do RN e PE, apreen-
deu, em Campina Grande, várias 
armas de grosso calibre, inclusive 
fuzil e metralhadora, além de farta 
munição.

É hoje!23

Fabio Bernardo, Al-
dací Soares Pimentel, 
Bruno Coutinho, Car-
los Américo, Catarina 
Marta Montenegro 

Guimarães, Cris Queiroga, Danielly Cintya 
Ramos, Dinalba Araruna, Doriane Azeve-
do, Elizete da Cunha 
Pereira, Mariana Mes-
quita, Hélio Domin-
gues, Janeide Ramos, 
Jarbas Pessoa,  Jorda-
na Martins Lelis, Jorge 
Trujillo,   Liliane de 
Sousa Claudino, Lúcia 
de Fátima Sá, Maria 
Clara Freitas Ventura, 
Maria Luiza Pedrosa, 
Marília de Araújo Lima, Meirís Gomes, 

Ricardo Rosado Maia, 
Melânia Sarmento, 
Nalva César Carnei-
ro, Paula de Araújo 
Gambarra, Penha 
Nascimento, Rodrigo 
Barroca, Valéria Aires 
Alencar, Yuri Porto

Aniversariando

Novos acadêmicos
A Academia Paraibana de Engenha-
ria, presidida pelo engenheiro Sérgio 
Rolim, em reunião extraordinária, 
proclamou a posse dos seus novos 
membros, os engenheiros civis Carlos 
Batinga, Francisco Buega Gadelha, 
Francisco Rosendo Rodrigues e José 
William Montenegro Leal. A soleni-
dade deverá ser programada após a 
vigência dos protocolos de proteção 
recomendados pela pandemia.

ALZIRA PITANGA - Mal começou o 
dia e me deparo com inúmeras men-
sagens de apoio, devido à publicação 
da minha opinião em sua coluna! Eu 
me surpreendi! Primeiro porque não 
esperava que você publicasse, segundo 
porque não imaginava tamanha reper-
cussão. Mas duas certezas são inques-
tionáveis: - o universo impressionan-
te de seus leitores e a quantidade de 
apoiadores de Bolsonaro!
CARLOS BATINGA - Cada eleição tem 
sua história. Em 2018 foi criada uma 
onda/frente contra Lula e o PT que 

culminou com a vitória de Bolsonaro e 
a criação do que se chamou de Bolso-
narismo para combater o Lulismo. Nas 
eleições de 2020 os candidatos apoia-
dos por Bolsonaro ou por Lula não lo-
graram êxito em nenhuma capital ou 
cidade mais relevante, representando 
uma derrota dos dois. Isso mostra que 
o brasileiro é conservador e não pac-
tua com extremismo de esquerda ou 
de direita, tem uma tendência mais de 
centro e defende a democracia. Vamos 
aguardar o comportamento dos eleito-
res nas eleições de 2022.

Pouca farinha
Essa história dos políticos e autorida-
des estarem fornecendo a vacina para 
parentes e amigos, me faz lembrar um 

refrão repetido pelo jornalista Jório Ma-
chado, de saudosa memória, fundador 

e diretor do semanário O Momento, nos 
idos dos anos 70, ao comentar a atitude 
de um parlamentar que nomeou metade 
da família para o seu gabinete e a outra 

metade para ocupar cargos públicos.
- Farinha pouca, meu pirão primeiro.

Conservação do prédio de O Norte cabe aos
 inquilinos, mas obras precisam de alvará

A propósito do comen-
tário da coluna sobre a 
invasão do prédio do an-
tigo jornal O Norte, um 
advogado, amigo da colu-
na especialista em direi-
to imobiliário, esclarece 
“que cabe aos seus pro-
prietários velarem pela 
proteção e conservação 

do imóvel, ainda que pe-
nhorado judicialmente”. 
- Entretanto, é fato que a 
execução de obras de pe-
dra e cimento sem a auto-
rização dos órgãos públi-
cos - Prefeitura e CREA, 
principalmente, podem 
ensejar autuações e em-
bargos das obras. Muitas 

vezes a leniência de todos 
os envolvidos apenas ser-
vem para dificultar uma 
eventual alienação, vide 
como exemplo o Hotel 
Cabo Branco, no Altipla-
no, que transformou-se 
em uma grande favela e 
um problema de difícil 
solução.

As chamadas fake news conti-
nuam inundando as redes so-
ciais com notícias e informações 
das mais estapafúrdias, na ten-
tativa de desqualificar a vacina e 
confundir a opinião pública. Até 
a Anvisa, uma respeitadíssima 
agência controladora da saúde 
pública, foi colocada em suspei-
ção como se estivesse “a serviço 
de interesses dos comunistas”.

Adeus ao Coronel

A cicatriz na face, 
que lhe conferiu 
um ar de ho-

mem mau e de poucos 
amigos, não lhe fazia 
justiça. Ao contrário, 
o coronel ADOLFO 
FERNANDES LIRA 
MAIA era um homem 

de paz, de coração aberto, de humor 
refinado, que se doava aos amigos e 
dedicado à família. Quando o conheci 
ele era o comandante da Policia Militar 
da Paraíba, ao tempo do Governo Ivan 
Bichara Sobreira. Um homem íntegro 
e incorruptível, implacável contra os 
criminosos no seu dever de proteger a 
sociedade. Um militar de carreira e por 
vocação. Ao saber do seu falecimento, 
ocorrido ontem, aos 86 anos, em razão 
da Covid-19, lembrei de sua presen-
ça acolhedora, do seu abraço afetivo e 
sempre solidário. À Virginia, sua valo-
rosa companheira, e à toda a família, 
os mais sinceros sentimentos de pesar 
pela perda de um grande homem.

A s o c i e -
d a d e 
de João 

Pessoa assiste 
hoje, às 20h, na 
Igreja de Nossa 
Senhora do Car-
mo, o casamen-
to de Ana Caro-

lina com o argentino Manoel Meana, 
filho de Rafael e Rosa Zitelli. A noiva 
é filha de Piedade Botto e Pedro Félix 
e a recepção ocorrerá em seguida, na 
Maison Blunelle. O evento terá nú-
mero restrito de convidados e obede-
cerá aos protocolos estabelecidos por 
conta da pandemia.
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Estudo da IBGM mostra que Belo perderá duas posições, mas seguirá bem à frente de Treze e Campinense

O Ranking Nacional de 
Clubes (RNC) da Confede-
ração Brasileira de Futebol 
é uma das ferramentas uti-
lizadas pela entidade maior 
do futebol brasileiro para 
determinar vagas para com-
petições como a Copa do 
Brasil, Série D e também a 
Copa do Nordeste através da 
atribuição de pontos pelo de-
sempenho das últimas cinco 
temporadas de cada equipe. 
Para 2021, por conta da não 
conclusão da temporada do 
ano passado, ainda em curso 
por conta da paralisação do 
futebol mediante a pande-
mia da covid-19, o ranking 
ainda não foi disponibiliza-
do pela CBF. No entanto, o 
estatístico Adethson Leite, 
professor do Instituto Brasi-
leiro de Gestão e Marketing 
(IBGM), divulgou uma proje-
ção do novo RNC que aponta 
mudanças importantes no 
posicionamento das equipes 
paraibanas.

De acordo com a proje-
ção, o Botafogo permanece-
rá na liderança do ranking 
entre as equipes da Paraí-
ba, no entanto, o Belo deve 
perder duas posições após 
a temporada de 2020 e com 
isso cairá da 47º colocação 
para a 49º. Enquanto isso, 
o Treze, campeão paraiba-
no no ano passado, mesmo 
tendo sido rebaixado para a 
Série D, subiu oito posições 
em relação ao último RNC. 
O Galo agora é o 65º clube 
do país tendo desbancado 
na disputa local o Campi-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Botafogo segue na frente do
ranking nacional de clubes

Brasileirão
A 32a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A 
será aberta hoje com dois jogos e o São Paulo, que 
enfrenta o Coritiba, pode reassumir a ponta. Página 22
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nense que deve perder duas 
posições no RNC ficando na 
72ª colocação e também o 
posto de segundo melhor 
time da Paraíba no âmbito 
nacional, justamente para o 
seu maior rival, após fracas-
sar mais uma vez na briga 

pelo acesso da quarta divi-
são para a Série C. 

Também sem sucesso na 
Série D de 2020, o Atlético de 
Cajazeiras, time que no últi-
mo levantamento não esteve 
presente, voltará a figurar 
no RNC na 153ª posição por 

conta de sua participação 
nacional e, com isso, tomará 
do Sousa a quarta colocação 
entre as equipes da Paraíba. 
O dinossauro, além de ser ul-
trapassado pelo seu rival ser-
tanejo, foi o clube paraibano 
que mais perdeu posições em 

relação ao levantamento do 
ano passado, caindo do 159º 
lugar para o 193º. 

Com isso, o Serrano, clu-
be da segunda divisão parai-
bana, mas que jogou a quar-
ta divisão em 2019, mesmo 
devendo perder 18 posições 

no ranking, acabará ficando 
à frente do time da cidade 
de Sousa na 178ª colocação. 
As outras equipes da Paraí-
ba não chegaram a figurar no 
levantamento de 2020 e tam-
bém seguem de fora na proje-
ção do RNC para 2021.

O Botafogo paraibano, que disputou quatro competições em 2020, não teve uma boa performance e, por isso, perderá posições, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Gestão e Marketing

Foto: Paulo Cavalcanti/Botafogo/PB

Após 15 jogos e ficando 
em 9º na tabela do NBB no 
primeiro turno, o basquete 
Unifacisa voltou aos treinos 
antes do início da segunda 
fase da principal compe-
tição de basquete do país. 
Sem folga, a Unifacisa terá o 
primeiro desafio no dia 26 
de janeiro em um confronto 
contra o Campo Mourão, às 
14h, no Maracanãzinho, no 
Rio de Janeiro, com trans-
missão ao vivo pela TV Ita-
raré e YouTube do Basquete 
Unifacisa.

Apesar do aproveita-
mento de 7 vitórias em 15 
jogos, a Unifacisa realizou 
grandes partidas no primei-
ro turno da competição, a 
exemplo da vitória históri-
ca contra o Franca em São 
Paulo, pelo placar de 92 a 
85. Com a chegada de um 
novo técnico, novos jogado-
res no elenco e uma agenda 
de jogos apertada entre uma 
mini sede e outra é com-
preensível que o time tenha 
feito um primeiro turno com 
alguns altos e baixos.

“Estamos usando esse 
tempo para focar no traba-
lho, reintegrar alguns jo-
gadores ao elenco e imple-
mentar ainda mais a minha 
filosofia de jogo, porque du-

rante o primeiro turno nós 
tivemos pouquíssimo tempo 
para fazer isso. Então, está 
sendo um período muito 
bom para que a gente possa 
fortalecer o sistema de jogo 
e começarmos o segundo 
turno com uma condição 
tática e padrão melhor de 
jogo”, comentou o técnico da 
Unifacisa, César Guidetti.

A expectativa é de que, 
já no início do segundo tur-
no, a Unifacisa volte a contar 
com o pivô João Vitor, que 
está se recuperando de uma 
lesão ligamentar no joelho 
esquerdo, sofrida no jogo 
contra o Flamengo, desde 
novembro de 2020.

Outro atleta que deve 
fazer a sua estreia vestindo 
o manto paraibano, tam-

bém no início do segundo 
turno, é o armador argenti-
no Fábian Sahdi. O jogador, 
que testou positivo para a 
covid-19, está se recupera-
do e aguarda liberação da 
equipe médica da Unifacisa 
para voltar a treinar. É es-
perado que o retorno dele 

seja gradativo, realizando 
atividades individuais de 
forma moderada até ser 
completamente reintegra-
do ao elenco.

“Tivemos um primeiro 
turno com altos e baixos, 
mas nós vamos usar esse 
tempo de treino para cor-

rigir as nossas deficiências. 
Vamos ter a adição do Sahdi 
e o Leozão cada vez mais in-
corporado na equipe, o que 
vai nos ajudar bastante na 
sequência do campeonato. 
Então, hoje eu vejo que nós 
somos o time que temos 
mais potencial para evoluir 

no campeonato. O último 
jogo contra o Paulistano 
mostrou muito o que nós 
podemos fazer, principal-
mente coletivamente, então 
vamos usar isso como ponto 
de partida e daqui para fren-
te é só evolução”, finalizou o 
ala-armador, Betinho.

Unifacisa acelera treinos para o 2o turno do NBB
Foto: Gabriella Tayane/Unifacisa

 Estamos usando 
esse tempo para 

focar no trabalho, 
reintegrar alguns 

jogadores ao elenco e 
implementar ainda 

mais a minha 
filosofia de jogo 

O basquete do Unifacisa segue treinando e visando a estreia no segundo turno do NBB, dia 26 de janeiro, contra o Campo Mourão, no Maracanãzinho
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Ainda pressionado, Tricolor paulista vai medir forças contra o Coritiba, no Morumbi, com amplo favoritismo

A 32a rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
A começa neste sábado, 23, e  
na sua abertura o São Paulo 
pode recuperar a liderança, 
desde que vença o Coritiba, 
equipe que ocupa a zona de 
rebaixamento e luta deses-
peradamente para fugir da 
Segunda Divisão, o que seria 
o sexto em toda a sua histó-
ria. O Coxa já foi rebaixado 
nos anos  de 1989, 1993, 
2005, 2009 e 2017.

O  São Paulo perdeu a li-
derança no meio da semana 
quando foi goleado pelo In-
ternacional por 5 a 1, mesmo 
atuando no Morumbi, local 
do jogo de hoje a partir das 
19 horas. o Tricolor tem 57 
pontos contra 59 do Inter 
que joga amanhã. Apesar 
do matemático Tristão Gar-
cia, do site Infobola, atribuir 
17% de chance do Tricolor 
ainda pelo título contra 50% 
do Internacional, os jogado-
res defendem o técnico Fer-
nando Diniz e vão lutar até 
o fim pelo título que o clube 
não conquista desde 2008, 
portanto há 12 anos, uma vez 
que ainda estamos disputan-
do a edição de 2020.

Ainda segundo o mate-
mático, outros clubes ainda 
podem sonhar com a con-
quista do Brasileirão, mas as 
chances são mais reduzidas 
como o Flamengo, que venceu 
o Palmeiras por 2 a 0 na quin-
ta-feira, que tem agora 14% 
de chances. O Atlético Mineiro 
tem também o mesmo per-
centual. O Palmeiras tem ape-
nas 3% e o Grêmio só 2%.

O hoje o meia Daniel Al-
ves reconhece as dificuldades, 
mas não desanima e pede 
apoio aos torcedores para 
ainda acreditar até porque se 
vencer hoje pode reassumir 
a ponta e amanhã torcer por 
um tropeço do Inter diante do 
Grêmio. Já o Coritiba tem mais 
problemas para enfrentar o 
São Paulo. Perdeu o atacan-
te Robson, expulso diante do 
Fluminense, no empate de 3 a 
3, e ainda não terá o zagueiro 
Sabino, diagnosticado com co-
vid-19. Na 18a posição, o Coxa 
não tem outra alternativa se-
não buscar uma vitória para 
iniciar uma reação na fuga 
contra o rebaixamento.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

São Paulo pode reassumir
hoje a liderança da Série A
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Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Campeonato Brasileiro da Série A

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º Internacional-RS 59 31 17 8 6 53 29 24
2º São Paulo-SP 57 31 16 9 6 51 33 18
3º Flamengo-RJ 55 30 16 7 7 52 39 13
4º Atlético-MG 54 30 16 6 8 52 38 14
5º Palmeiras-SP 51 30 14 9 7 43 28 15
6º Grêmio-RS 51 30 12 15 3 39 25 14
7º Fluminense-RJ 47 31 13 8 10 43 40 3
8º Corinthians-SP 45 30 12 9 9 38 34 4
9º Santos-SP 45 30 12 9 9 41 38 3
10º Ceará-CE 42 31 11 9 11 45 41 4
11º Bragantino-SP 41 31 10 11 10 43 37 6
12º Athletico-PR 39 31 11 6 14 27 30 -3
13º Atlético-GO 39 31 9 12 10 30 37 -7
14º Fortaleza-CE 35 31 8 11 12 28 30 -2
15º Bahia-BA 32 30 9 5 16 36 51 -15
16º Sport-PE 32 31 9 5 17 24 41 -17
17º Vasco-RJ 32 30 8 8 14 30 44 -14
18º Coritiba-PR 26 31 6 8 17 26 42 -16
19º Goiás-GO 26 31 6 8 17 29 51 -22
20º Botafogo-RJ 23 31 4 11 16 27 49 -22

32ª RODADA 

n Hoje 
19h
São Paulo x Coritiba
21h
Vasco x Atlético-MG

n Amanhã
16h
Internacional x Grêmio
Athletico-PR x Flamengo
Ceará x Palmeiras
18h15
Santos x Goiás
Sport x Bahia
Atlético-GO x Fortaleza
20h30
Fluminense x Botafogo

n Segunda-feira
20h
Corinthians x Bragantino

Fonte: CBF

O Tricolor paulista, surpreendido no meio da semana, tem a chance de recuperar a liderança contra o Coritiba, equipe que luta desesperadamente para escapar de mais um rebaixamento

Sob pressão, Vasco enfrenta o Atlético Mineiro em São Januário

O Vasco entra em cam-
po neste sábado, a partir 
das 21h, em São Januário, 
diante do Atlético Mineiro, 
pela 32a rodada do Brasilei-
rão com um só pensamento: 
vencer. Um outro resultado 
pode complicar ainda mais 
a situação do clube que abre 
a zona de rebaixamento com 
32 pontos. 

Nos 30 jogos disputados, 
o Vasco só conseguiu oito 
vitórias, sendo oito empates 
e 14 derrotas. Embora tenha 
um jogo a menos - falta a 
partida diante do Palmeiras, 
ainda da primeira rodada e 

que está programada para 
próximo dia 26, no Allianz 
Parque - a equipe não vem 
reagindo na disputa. 

No meio de semana foi 
goleado pelo Bragantino 
por 4 a 1 e antes tinha sido 
derrotada pelo Coritiba, em 
casa, por 1 a 0. Vanderley 
Luxemburgo sabe que as 
dificuldades vão aumentar a 
medida que se aproxima da 
reta final, principalmente em 
relação aos confrontos com 
os times na ponta da tabela, 
caso de hoje. 

O risco de rebaixamento 
segue preocupando porque 
agora chegou a 31%, se-
gundo o matemático Tristão 
Garcia, do site Infobola.  

Benitez
O técnico deverá contar 

com o meia Benitez e espera 
que o atacante Cano de-
sencante, pois há seis jogos 
não marca. O último foi no 
empate  de 1 a 1 diante do 
Fluminense, no dia 13 de 
dezembro. O Vasco está bri-
gando com Fortaleza, Bahia 
e Sport. 

Destes clubes, um será 
rebaixado. O Atlético Minei-
ro ainda está na luta pelo 
título e com certeza criará 
bem mais dificuldades para 
o time vascaíno. O Galo 
aparece em quarto lugar com 
54 pontos e pode desbancar 
o Flamengo que só joga 
amanhã.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Foto: Ari Ferreira/Red Bull

O Vasco vem de uma goleada para o Bragantino e precisa reagir no Campeonato



Esportes

Flamengo, São Paulo e Santos seguem intactos nas disputas sem sofrer rebaixamento para a Série B
A temporada do fute-

bol brasileiro de 2020 ainda 
não terminou e já tem clube 
de grande tradição que ca-
minha para o seu terceiro 
rebaixamento na Série A e 
ocupa a zona de descenso há 
várias rodadas sem esboçar 
nenhuma reação faltando 
sete jogos para a conclusão 
da competição. A menção é 
ao Botafogo carioca, rebaixa-
do nos anos de 2002 e 2014, 
mas tem outros que podem 
repetir até por mais vezes 
como o Bahia, que caiu em 
1977, 2003 e 2014. Coritiba 
e Goiás que estão também 
ameaçados já clubes que 
acumulam quedas ao longo 
da história do Brasileirão.

Apenas os torcedo-
res de  Flamengo, Santos e 
São Paulo podem se gabar 
de ainda não terem visto o 
seu time rebaixado para a 
Segunda Divisão do fute-
bol brasileiro, um trio sem 
zoação das demais torcidas 
desde 1971. O Cruzeiro até 
fazia parte desse seleto gru-
po, mas caiu em 2019 e se-
gue na Série B devido a crise 
financeira. Não somente o 
Cruzeiro sofreu seu primei-

Brasileirão: apenas três clubes  
nunca foram à Segunda Divisão
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3 rebaixamentos
Athletico-PR (1989, 1993 e 2011)
Bahia (1997, 2003 e 2014)
Figueirense (2008, 2012 e 2016)
Fortaleza (1993, 2003 e 2006)
Guarani (1989, 2004 e 2010)
Paysandu (1992, 1995 e 2005)
Portuguesa (2002, 2008 e 2013)
Vasco (2008, 2013 e 2015)
Paraná (1999, 2007 e 2018)
Ponte Preta (2006, 2013 e 2017)

2 rebaixamentos
América-RN (1998 e 2007)
Botafogo-SP (1999 e 2001)
Botafogo (2002 e 2014)
Bragantino (1996 e 1998)
Ceará (1993 e 2011)
Fluminense (1996 e 1997)
Gama (1999 e 2002)
Grêmio (1991 e 2004)
Juventude (1999 e 2007)

Palmeiras (2002 e 2012)
União São João-SP (1995 e 1997)
Atlético-GO (2012 e 2017)

1 rebaixamento
América-RJ (1988)
Atlético-MG (2005)
Bangu (1988)
Brasiliense (2005)
Chapecoense (2019)
Corinthians (2007)
Cruzeiro (2019)
CSA (2019)
Desportiva (1993)
Grêmio Prudente (2010)
Inter de Limeira (1990)
Internacional (2016)
Ipatinga (2008)
Joinville (2015)
Remo (1994)
Santo André (2009)
São Caetano (2006)
São José-SP (1990)

Outros já rebaixados

ro rebaixamento da história, 
mas Chapecoense e CSA caí-
ram pela primeira vez da Sé-
rie A para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Assim, a 
lista de clubes rebaixados no 
Brasileirão aumentou para 
49, isso porque o Avaí, que 
também caiu em 2019, sofre  
o seu quarto rebaixamento, 
conforme levantamento do 
site betsul de apostas.

Cruzeiro, CSA e Cha-
pecoense têm apenas um 
rebaixamento em suas his-
tórias, diferente de outras 
equipes que parecem cole-
cionar quedas para a Série 
B. Confira quais são os times 
com mais rebaixamentos na 
história do Brasileirão:

Cruzeiro caiu em 2019 e 
já não tem mais chances 
de subir para a edição 
de 2021. O Botafogo, 

último colocado do 
Brasileiro de 2020, 
corre um novo risco

O Botafogo vive uma situação dramática no Campeonato Brasileiro e dificilmente escapará de mais um rebaixamento. Já o Cruzeiro, que caiu em 2019, tentou retornar a Série A, mas à crise financeira não o deixou sair da Série B

Foto: Vítor Silva/Botafogo Foto: Igor Sales/Cruzeiro

América-MG lidera o rebaixamento na Série A
América-MG - 6 rebaixa-

mentos (1993, 1998, 2001, 2011, 
2016 e 2018)

Ninguém foi rebaixado mais 
vezes da Série A do Brasileirão que 
o América-MG. O clube detém o 
recorde de seis rebaixamentos e 
o último não foi há muito tempo. 
No Campeonato Brasileiro 2018, 
o Coelho caiu para a segunda 
divisão, porém o clube não conse-
guiu o acesso de volta à primeira 
divisão. Por um ponto, o Améri-
ca-MG não esteve na Série A do 
Brasileirão 2020. Agora, o clube 
está de volta a competição por 
antecipação, já que a Série B de 
2020 ainda não terminou. 

Coritiba - 5 rebaixamentos 
(1989, 1993, 2005, 2009 e 2017)

Após dois anos na Série B 
do Brasileirão, o Coritiba voltou 
à Série A em 2020. Rebaixado 
pela quinta vez em 2017, o Coxa 
conseguiu voltar à elite do futebol 
brasileiro, mas já está ameaçado 
de novo de regressar a Segunda 
Divisão e empatar com o América 
Mineiro em descensos. 

Santa Cruz - 5 rebaixamentos 
(1988, 1993, 2001, 2006 e 2016)

Atualmente na Série C do 
Brasileirão, o Santa Cruz segue 
como um das equipes que mais 
foram rebaixadas na Série A. 
O time pernambucano sofreu o 

último rebaixamento em 2016 e 
de lá para cá não conseguiu mais 
voltar à elite do futebol do país. 

Vitória - 5 rebaixamentos 
(1991, 2004, 2010, 2014 e 2018)

Rebaixado em 2018 pela 
última vez, o Vitória se manteve 
na Série B em 2019. Agora, está 
difícil o seu retorno já que está 
ameaçado de cair para Série C. 
Por enquanto, a equipe segue 
como uma das que mais foram re-
baixadas para a segunda divisão 
do mais importante campeonato 
nacional, com cinco rebaixamen-
tos. 

Sport-PE - 5 rebaixamentos 
(1989, 2001, 2009, 2012 e 2018)

Para completar a lista dos clu-
bes com cinco rebaixamentos na 
história, está o Sport. Grande rival 
do Santa Cruz, o torcedor do Leão 
não pode tirar uma onda com os 
rivais, pois ambos têm a mesma 
quantidade de rebaixamentos. No 
entanto, rebaixado pela última vez 
em 2018, o Sport voltou à primei-
ra divisão em 2020, mas segue 
ameaçado de novo rebaixamento.

Avaí - 4 rebaixamentos 
(2011, 2015, 2017 e 2019)

Assim como Cruzeiro, CSA e 
Chapecoense, o Avaí foi rebaixa-
do no Brasileirão 2019. No entan-
to, diferente dos outros três times, 

o clube catarinense acumulou seu 
quarto rebaixamento da história. 

Criciúma - 4 rebaixamentos 
(1988, 1997, 2004 e 2014)

Outro clube catarinense recor-
dista de rebaixamentos com quatro 
no total é o Criciúma. Rebaixado 
pela última vez em 2014, a equipe 
nunca mais voltou à elite do futebol 
brasileiro. Em 2019, disputando a 
Série B, a equipe foi rebaixada e 
segue na Série C do Campeonato 
Brasileiro em 2021. 

Goiás - 4 rebaixamentos 
(1993, 1998, 2010 e 2015)

Com quatro rebaixamentos no 
currículo, o Goiás chegou a ser um 
forte candidato ao rebaixamento 
no início do Brasileirão 2019. No 
entanto, o time se recuperou e 
conseguiu até uma vaga na edição 
da Copa Sul-Americana. Agora 
está no Z4 doBrasileiro de 2020 
e pode conquistar a sua 5a queda.

Náutico - 4 rebaixamentos 
(1992, 1994, 2009 e 2013)

Rebaixado pela última vez em 
2013, o Náutico disputou a Série 
C em 2019 e conseguiu o acesso 
à Série B do Brasileirão em 2020. 
Apesar de estar nas divisões infe-
riores, o torcedor do Timbu tem 
uma vantagem sobre os rivais per-
nambucanos, um rebaixamento a 
menos em sua história. 

O América Mineiro, que faz 
um grande campeonato na 
Série B e já está de volta à 
Série A, é o clube com maior 
número de rebaixamento 
da história do Brasileirão
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Benefícios pagos por institutos de previdência são destinados a dependentes do contribuinte que era aposentado ou estava na ativa

Pensão por morte ainda gera 
muitas dúvidas entre usuários

A pensão por morte é um dos be-
nefícios pagos pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e é destinado 
aos dependentes do contribuinte que 
era aposentado ou ainda trabalhava. 
O benefício ainda pode ser pago nos 
casos em que o contribuinte tiver 
desaparecido e tenha a sua morte 
presumida, declarada judicialmen-
te. Mas ainda há muitas dúvidas 
sobre o pagamento e quem tem di-
reito à pensão por morte.

Ivo Castelo Branco, advogado 
previdenciarista, tira as dúvidas 
mais frequentes. “A pensão por 
morte serve para amparar os de-
pendentes economicamente, sejam 
menores de idade, cônjuge, irmão 
ou ainda ex-cônjuge que esteja na 
dependência econômica do falecido 
segurado na data do óbito”, ressalta 
Ivo Castelo Branco.

O benefício é destinado aos 
dependentes e têm direito o cônju-
ge, companheiro, filhos e enteados 
menores de 21 anos ou inválidos, 
desde que não tenham se eman-
cipado. Também podem receber a 
pensão por morte os pais, irmãos 
não emancipados, menores de 21 
anos ou inválidos.

Ivo Castelo Branco explica 
como requerer o benefício: “Se for 
segurado do INSS, por meio de seus 
canais de comunicação, seja telefo-
ne (135), internet pelo INSS Digital 
ou ainda pessoalmente em qual-

Aforismo
“Não há maior ilusão do 

que pensarmos que a morte determina 
o fim da vida.”

(Paiva Netto)

1710 — Francisco de Abreu Pereira, 
militar e administrador colonial português (PB)
1931 — Anna Pavlova, bailarina russa
1989 — Salvador Dalí, pintor espanhol
2004 — Zé Gayoso, 
(José Afonso Gayoso de Sousa), político (PB)
2005 — Johnny Carson, 
humorista norte-americano
2007 — Leopoldo Pirelli, 
empresário italiano
2019 — Caio Junqueira, ator brasileiro

Mortes na História

Obituário
Mira Furlan
20/1/2021 – Aos 65 anos. Atriz 
croata que ficou conhecida por seus 
papéis como Danielle Rousseau, na 
série ‘Lost’, e a alienígena Delenn, 
em ‘Babylon 5’. A morte da atriz foi 
registrada em seu Instagram junto 
a um texto de despedida escrito pela própria Mira: 
“Eu olho para as estrelas. É uma noite clara e a Via 
Láctea parece muito próxima. É para lá que vou em 
breve. ‘Somos todos restos de estrelas’, me lembro 
da fala da Delenn no roteiro do Joe. Não é uma pers-
pectiva ruim. Eu não tenho medo. Enquanto isso, 
vou fechar os olhos e sentir a beleza ao meu redor. E 
vou respirar debaixo do céu cheio de estrelas. Res-
pire. Expire. É isso”, disse a atriz. Ela nasceu em 9 de 
julho de 1955.

Foto: Reprodução

José Mário Cavalcante 
(Zé Mário)
21/1/2021 – Aos 59 anos, em Santarém 
(PA), por complicações causadas por um 
AVC. Ex-jogador de futebol. Ele estava in-
ternado no Hospital Regional do Baixo 
Amazonas (HRBA). Era apontado como um 
importante incentivador do esporte na região paraense. Era 
também professor de Educação Física e locutor esportivo do 
Estádio do Colosso do Tapajós, em Santarém.

Foto: Arquivo Pessoal

Valdir Silvério dos Reis
(Pastor Valdir)
21/1/2021 – Aos 71 anos, em Apucarana 
(PR), vítima da covid-19. Vereador do PSL 
de Apucarana, na região norte do Paraná. 
Estava internado e sofreu uma parada car-
diorrespiratória. Foi eleito vereador com 
764 votos nas eleições municipais de 2020. 
Presidiu a sessão solene de posse no dia 1º de janeiro. Inter-
nado no domingo (17) no Hospital da Providência, chegou a 
ser intubado na quarta-feira (20), mas não resistiu.

Foto: Divulgação

Nathalie Delon
21/1/2021 – Aos 79 anos, em Paris (Fran-
ça), de câncer. Atriz francesa que foi casada 
com o ator Alain Delon. Ela atuou ao lado 
do então marido em ‘O Samurai’ (1967), de 
Jean-Pierre Melville. Esteve também em 30 
filmes, em papéis secundários, até o início 
dos anos de 1980 e depois passou para atrás das câmeras 
como cineasta. De origem espanhola, nasceu como Francine 
Canovas em 1º de agosto de 1941, em Oujda, no Marrocos, na 
época, um território ultramarino francês. Chegou a Paris em 
1962 após separar-se de seu primeiro marido, Guy Barthé-
lémy, com quem teve uma filha. A jovem de olhos verdes tinha 
21 anos quando conheceu Alain Delon em uma discoteca pari-
siense, seu futuro marido era noivo de Romy Schneider.

Foto: AFP

# Ex-prefeito de Dourados
O ex-prefeito de Dourados (MS) Humberto Teixeira morreu 
aos 82 anos na madrugada da quinta-feira (21). Ele foi víti-
ma da covid-19. Humberto foi prefeito da cidade entre 1992 
e 1996. Havia sido eleito deputado estadual de Mato Grosso 
do Sul em 1990. Também foi candidato a vice-governador nas 

Breves & Curtas

Nílber Lucena
Especial para A União

eleições de 1998. Ele era irmão do deputado estadual Zé Tei-
xeira e pai do ex-vereador Humberto Teixeira Júnior. Humber-
to chegou em Dourados na década de 1960.

# Pai do jogador Durval
Seu Renato, pai do ex-jogador paraibano Durval morreu na 
quinta-feira (21), vítima de complicações causadas pela co-
vid-19. A informação foi confirmada pelo atleta e na página 
oficial do clube pernambucano: “É com muita tristeza que 
recebemos a notícia do falecimento do pai do nosso ídolo 
Durval, Seu Renato, de covid-19. Um homem de muita sim-
plicidade e humildade, que sempre se fazia presente em cada 
conquista do filho”. Durval jogou no Sport e no Santos.

# Mortes de ex-prefeitos I
O ex-prefeito de Xaxim (SC) Ari José Locatelli morreu na quin-
ta-feira (21) em decorrência do novo coronavírus. Ele tinha 
76 anos e governou o município catarinense por alguns me-
ses no ano de 1977 por ser presidente da Câmara Municipal. 
Depois foi eleito prefeito de 1989 a 1992. Xaxim tem 1.807 
casos de covid-19 confirmados e 35 mortes, segundo o gover-
no do estado em relatório divulgado no dia 21.

# Mortes de ex-prefeitos II
Em todo o estado de Santa Catarina são mais de 6 mil mor-
tes e 552 mil diagnósticos da doença. Outra cidade no oeste 
catarinense que decretou luto oficial de três dias foi Caçador, 
pela morte do ex-prefeito Jucy Varela, também na quinta-feira 
(21). O velório dele ocorreu na Câmara e foi limitado a pes-
soas próximas à família. A causa da morte não foi divulgada.

# “Desafio do apagão”
Uma menina italiana de 10 anos morreu asfixiada na quar-
ta-feira (20), em Palermo (Sicília, sul da Itália), quando parti-
cipava de um desafio viral proposto pela rede social TikTok. 
Antonella, que participou do chamado “desafio do apagão”, no 
banheiro de sua casa, colocou um cinto no pescoço com o ob-
jetivo de ficar sem respirar o maior tempo possível, enquanto 
gravava a cena com seu celular. A irmã, de 5 anos, encontrou o 
corpo inconsciente. Antonella foi levada pelos pais ao Hospi-
tal Infantil de Palermo, mas não sobreviveu.

# Máscara “comestível”
Um cocker spaniel quase morreu após comer uma máscara de 
proteção contra o novo coronavírus. Ralph, de um ano, preci-
sou de uma cirurgia de emergência em Liverpool, na Inglater-
ra, para remover o item, que havia bloqueado seus intestinos. 
A proprietária Julie Veidman começou a perceber que algo es-
tava errado quando seu cachorro não conseguia conter a água 
e até recusou seu petisco favorito. “Nunca pensamos que ele 
realmente comeria uma máscara”, disse.

quer agência da Previdência (que 
permanece fechada ao público devi-
do a pandemia). Se o requerimento 
for ser feito por seu representante, 
ele deverá levar a certidão de óbito 
e seus documentos pessoais para a 
abertura do processo de concessão 
do benefício. Se o segurado for ser-
vidor público estadual, municipal 
ou federal, o dependente deverá 
procurar o órgão previdenciário ao 
qual o falecido era vinculado”.

Nos processos judiciais, para se 
ter acesso ao benefício, alguns obs-
táculos são encontrados, entre eles a 
dificuldade para as análises das pro-
vas ou até a falta delas, destacou Ivo 
Castelo Branco. “O maior problema 
é a ausência da análise das provas 
que o segurado apresenta ao órgão 
previdenciário ou a falta de provas 
que levem à convicção da depen-
dência econômica, o que geralmente 
dificulta as pessoas do que fazer por 

não terem conhecimento jurídico”.
De acordo com o INSS, a duração 

do benefício varia de acordo com a 
idade e o tipo de beneficiário. Uma ta-
bela no site do INSS explica em cada 
uma das faixas de idade o tipo de se-
gurado e a duração do pagamento da 
pensão por morte.

Em alguns casos, a dependência 
econômica já é presumida, mas em 
outros é necessário que essa depen-
dência seja comprovada. É o que ex-

plica Ivo Castelo Branco: “No caso de 
cônjuge, filhos menores ou inválidos, 
a dependência econômica é presumi-
da. Se o falecido não deixa menores 
nem cônjuge, mas deixa os pais ou 
irmãos menores como dependentes, 
esses precisam provar que depen-
diam da renda do falecido que dei-
xou de existir. Ex-cônjuges ou com-
panheiros que conviviam em união 
estável também necessitam com-
provar a dependência econômica”.

Foto: Reprodução

Ivo Castelo Branco,
advogado previdenciarista, 
lembra que a pensão por 
morte serve para
amparar os dependentes 
economicamente: menores 
de idade, cônjuge, irmão ou 
ainda ex-cônjuge  

Foto: Arquivo pessoal
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Rádio vive um momento de transformação impulsionado pela tecnologia e mantém o foco na qualidade da sua produção

Tabajara completa 84 anos 
com programação especial
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Nesta segunda-feira (25), 
a Rádio Tabajara completa 84 
anos de fundação. Sediada na 
cidade de João Pessoa, ela é co-
nhecida pela sua programação 
diversificada, principalmente 
no futebol, no jornalismo e na 
música. Além disso, possui uma 
grande capacidade de se rein-
ventar ao longo do tempo. É o 
que destaca o gerente executi-
vo de conteúdos jornalísticos, 
Marcos Thomaz, que acredita 
que o veículo segue buscando a 
qualidade de suas atrações.

“Como em todos os meios 
de comunicação, no radiojor-
nalismo da Tabajara, a grande 
revolução é tecnológica. Hoje 
você grava, faz uma entrevista 
pelo whatsapp, com recurso de 
áudio. O celular de um repórter 
hoje cumpre uma função que 
atenderia cinco equipamentos 
pelo menos”, ressaltou.

Para comemorar a data, 
uma programação especial será 
realizada com homenagens, en-
trevistas a personalidades que 
passaram pela rádio, além de 
resgatar momentos históricos. 
Ele adiantou que o jornalis-
mo da Tabajara ainda mantém 
muitas características do seu 
início, inclusive, cumprindo 
e mantendo aquilo que uma 
rádio pública precisa: prestar 
serviço à população, valorizar a 
cultura local, servir a sociedade 

e trazer notícias que impactam 
a vida das pessoas. 

Ele relata que é a instanta-
neidade do rádio que continua 
sendo pioneira em muitos sen-
tidos, o que garante a continui-
dade do meio. “Ele pode migrar, 
ser absorvido até por outros 
formatos, mas vai sempre exis-
tir”, acrescenta. 

Entre os vários programas 
da Tabajara, ele cita o Jornal 
Estadual e o Fala Paraíba que, 
segundo ele, se diferenciam 
pelo trato profissional com a 
notícia e o compromisso com a 
informação de qualidade.  “No 
âmbito cultural, o Tabajara em 
Revista, programa diário das 14 
às 15h que presta um grande 
serviço de música paraibana, 
com artistas paraibanos, de to-
dos os recantos do estado, com 
quadros especiais, apresenta-
ção de canções, enfim, é outro 
panorama da cultura na Paraí-
ba”, completou.

A diretora presidente da 
Empresa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), que reúne a Rá-
dio Tabajara e o Jornal A União, 
Naná Garcez, ressalta a política 
da Tabajara de oferecer mais 
espaço para o artista paraiba-
no. “Em média, 40% da música 
tocada aqui é de compositor 
ou intérprete paraibano. Isso é 
muito bom para o mercado ar-
tístico”, analisa.

No esporte, Marcos Tho-
maz aponta a Cabine Esportiva, 
programa esportivo semanal, 
transmitido às segundas-feiras, 

das 20h às 22h, que faz a inte-
gração entre a equipe do Jornal 
A União e Tabajara. “É um pro-
grama de multiplicidade es-
portiva na essência. A gente vai 
falar desde aquabike, xadrez, 
com informação, com entrevis-
ta, até o futebol profissional”.

Conforme a diretora presi-
dente da EPC, a emissora é par-
te do cotidiano e da identidade 
do paraibano e está no dia a 
dia das pessoas, não apenas no 
noticiário, mas também como 
uma companhia.  “A Tabaja-
ra pela sua origem, pela sua 
abrangência, é parte da identi-
dade do paraibano”, observa.

A gestora informou ainda 
que, em 2021, o foco é conti-
nuar com a programação que 
atende um bom grupo de ou-
vintes e cada vez mais forta-
lecer a marca. Atualmente, a 
empresa realiza um amplo tra-
balho nas redes sociais. “A rádio 
não é apenas ouvida, ela pode 
ser vista, pode assistir o pro-
grama pelo Facebook e ela não 
se limita a um aparelho no car-
ro, em casa ou computador. Há 
um aplicativo gratuito da rádio 
e em qualquer parte do mundo 
você acessa. É uma rádio muito 
viva e ativa do ponto de vista de 
chegar junto do ouvinte”, con-
cluiu Naná Garcez.

Momentos especiais
Há 51 anos, Assis Man-

gueira é locutor da Rádio Taba-
jara e afirma que são muitos os 
fatos marcantes durante o seu 

trabalho no local. Um deles, foi 
conhecer a atual esposa Zett 
Farias que na época era cantora 
da empresa. “Outro momento 
histórico pra mim foi fazer a 
transmissão da chegada da taça 
Jules Rimet, taça que o Brasil 
conquistou na Copa de 1970. 
Na época o governador era João 
Agripino e a taça foi para o Pa-
lácio e eu fui fazer a cobertura”, 
relata.

Além destes, o radialista 
destaca outras coberturas his-
tóricas, como o velório de An-
tónio Mariz na década de 1990, 
a morte do senador Humberto 
Lucena, velado no Palácio da 
Redenção, e quando a rádio 
saiu da sede provisória na João 
Machado  para o atual espaço 
na Avenida Pedro II, próximo 
ao Ibama. 

O locutor entrou no veícu-
lo através do departamento de 
esportes. Depois, foi  chefe de 
departamento de radiojorna-
lismo e presidente do sindicato 
dos radialistas. “Comecei em 
setembro de 1969, só que meu 
contrato saiu a partir de janeiro 
de 1970. Foi praticamente meu 
primeiro emprego. Eu  iniciei 
em rádio em Cajazeiras. Quan-
do eu vim pra João Pessoa, con-
segui entrar na Rádio Tabajara. 
Depois, passei a fazer parte do 
departamento de radiojornalis-
mo”, conta.

Hoje em dia, Assis Man-
gueira encerra o Jornal Esta-
dual com as últimas notícias 
locais, nacionais e internacio-

nais. Também faz parte do In-
formativo Tabajara AM, boletim 
de curta duração no qual ele 
produz e apresenta.  Ainda co-
labora na produção dos quatro 
informativos de notícias da FM. 

Expectativas
A Rádio Tabajara é uma 

rede de rádios formada por 
duas emissoras transmitidas 
pelas frequências 105,5 FM e 
AM 1.110. Atualmente, a AM 
está em processo de migração 
para FM que será 103,9 FM e 
chamada Parahyba FM após o 
fim desse processo, que, con-
forme Marcos Thomaz, está em 
fase de obras e investimentos 
técnicos, procedimentos já au-
torizados pelo Ministério das 
Comunicações.

A diretora presidente da 
EPC ressaltou que em 2020, 
além do uso dos podcasts, a rá-
dio buscou ampliar a regiona-
lização. “Tem o programa Giro 
Nordeste, 15 minutos de noti-
ciário diário da região Nordes-
te. Na quinta-feira temos o Giro 
Nordeste Entrevista. A rádio 
também ultrapassa as barrei-
ras territoriais”

Também existe parcerias 
com outros órgãos estaduais a 
exemplo dos programas da Se-
cretaria de Segurança Pública, 
Funesc, bem como a participa-
ção constante no noticiário das 
Secretarias de Saúde, da Mu-
lher e da Diversidade Humana 
e a Secretaria de Juventude, Es-
porte e Lazer.

“Temos uma integração 
maior com órgãos estaduais 
e temos do ponto de vista de 
preparação para o futuro, es-
tagiários tanto na parte de ra-
dialismo quanto no jornalismo. 
Continuamos uma rádio escola, 
aberta para estagiários e com 
uma parceria com o curso de 
Jornalismo da UFPB”, finalizou 
a diretora presidente. 

Genival Lacerda
A Rádio Tabajara conta-

rá com uma arte exclusiva em 
homenagem ao cantor e com-
positor paraibano Genival La-
cerda, que morreu dia 7 de ja-
neiro vítima das complicações 
da covid-19. Assim, uma parte 
do muro da emissora recebe 
atualmente uma nova pintura, 
realizada pelo André de Souza, 
mais conhecido no meio artísti-
co como Andreh Graffity.

O artista solicitou à direção 
da emissora o espaço para rea-
lizar sua homenagem. A previ-
são é que na próxima terça-feira 
(26) o trabalho seja concluído. O 
muro tem entre 17 e 18 metros 
de comprimento e cerca de 3 
metros de altura que varia devi-
do ao relevo do terreno. 

As imagens envolvem 
três etapas da vida de Genival 
Lacerda, no qual a trajetória 
é representada desde o iní-
cio da carreira, até antes do 
falecimento. No mural, estão 
presentes frases e história do 
cantor, baseadas ainda em mú-
sicas de sucesso.

Emissora é uma das mais antigas do Brasil
A Rádio Tabajara foi construída como um órgão do 

Governo da Paraíba, em 25 de janeiro de 1937, pelo 
governador do Estado na época, Argemiro de Figueire-
do e com o nome de Rádio Difusora da Paraíba PRI-4.

A Rádio Tabajara 1.110AM é uma das emissoras 
mais antigas do Brasil e a mais antiga da Paraíba. Sua 
primeira sede funcionou na Rua Rodrigues de Aquino 
com a Praça João Pessoa, de 1937 até a década de 1980. 
Depois, se instalou na Avenida João Machado. Durante 
as décadas de 40, 50 e 60 - época de ouro do rádio- ela 
tinha programas de auditório com artistas reconhecidos. 

No dia nove de agosto de 1985, o governador 
Wilson Braga inaugurou a atual sede na Avenida Pedro 
II. Em cinco de agosto de 1999 (aniversário da capital 
paraibana), o governador José Maranhão inaugurou a 
Rádio Tabajara 105,5FM. Através de uma Medida Pro-
visória publicada em 11 de maio de 2017, o Governo 
da Paraíba extinguiu a autarquia Rádio Tabajara - Su-

perintendência de Radiodifusão, restaurando-a como 
empresa.

Desde 2019, a rádio pública do Governo do Estado 
compõe a Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) 
que, conforme decreto, agora atua em conjunto com 
o Jornal A União. Agora, todas as curiosidades envol-
vendo a emissora podem ser conferidas pelo projeto 
“Memória Viva”, criado pela jornalista Naná Garcez 
com a proposta de trazer a história da Rádio Tabajara, 
através dos vários depoimentos de seus integrantes. 

A iniciativa conta com a apresentação de Beth Me-
nezes e traz entrevistas gravadas na sala do Memorial 
com personalidades que passaram pela rádio desde 
diretores administrativos, locutores, apresentadores, 
radialistas, repórteres e outros profissionais.O material na 
íntegra pertence ao acervo do Memorial e uma pequena 
parte, editada, é disponibilizada nas redes sociais da emisso-
ra: Instagram @radiotabajara e Facebook – Rádio Tabajara.

Para comemorar a data, a equipe da rádio preparou uma programação especial que contará com homenagens, entrevistas a personalidades que passaram pela empresa e com um resgate de momentos históricos

Rádio Tabajara faz parte do cotidiano e da identidade do povo paraibano

Foto: Roberto Guedes

Foto: Roberto Guedes
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

GABINETE DO PREFEITO - REVOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2020

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00020/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS; 
REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público, 
conforme relatório de parecer da Procuradoria Jurídica desta Edilidade. Notifica-se que do ato de 
revogação da licitação em tela caberá recurso no prazo de cinco dias úteis, considerado da data 
desta publicação, nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
INFORMAÇÕES: Maiores informações e vistas ao processo poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010.

Araruna - PB, 19 de janeiro de 2021.
VITAL DA COSTA ARAÚJO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM PROFISSIONAIS 

DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA 
AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS. VIGÊN-
CIA: até 11/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT 
Nº 00003/2021 - 11.01.21 - PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COM PROFISSIONAIS 
DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS PERANTE A TRIBUNAIS E ASSESSORIA 
AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

Alagoa Nova - PB, 11 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

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 PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA PREFEITURA; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JAIME T. MOURA E CIA LTDA - R$ 106.800,00.

Alagoa Nova - PB, 07 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS/
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 08/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00001/2021 - 08.01.21 - JAIME T. MOURA E CIA LTDA - R$ 106.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIA-

LIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COM TODOS OS DEMONSTRATIVOS 
E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, PARECERES ESPECIALIZADOS CONTÁ-
BEIS E FINANCEIROS, ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS FISCAIS, FINANCEIROS E 
TRABALHISTAS INERENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade 
de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS. VIGÊN-
CIA: até 11/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 
00002/2021 - 11.01.21 - ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 97.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS 
PROPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 14/04/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Munici-
pal de Alagoa Nova e: CT Nº 00006/2021 - 18.01.21 - EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - R$ 141.314,97.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 

E ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHA-
MENTO DE PROJETOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA ESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021: RECURSOS PROPRIOS. VIGÊNCIA: até 11/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00005/2021 - 11.01.21 - SME SERVICOS ESPECIALIZADOS 
LTDA’ - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 DISPENSA Nº DP00005/2021

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 DP00005/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA PREFEITURA; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAUDE DENTAL COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA; - R$ 34.774,75.

Alagoa Nova - PB, 15 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS 
CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS, COM TODOS 
OS DEMONSTRATIVOS E ANEXOS EXIGIDOS PELAS NORMAS DO TCE/PB, PARECERES 
ESPECIALIZADOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS, ESCLARECIMENTOS SOBRE ASSUNTOS 
FISCAIS, FINANCEIROS E TRABALHISTAS INERENTES À EXECUÇÃO DO SERVIÇO; RATIFI-
CO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ASTEC GROUP CONTADORES 
ASSOCIADOS S/S LTDA - R$ 97.500,00.

Alagoa Nova - PB, 11 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA 
E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GADELHA CONSULTORIA E 
AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL EIRELI - R$ 8.000,00.

Alagoa Nova - PB, 11 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00003/2021

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 DP00003/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUROMED COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS LTDA - R$ 141.314,97.

Alagoa Nova - PB, 15 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021

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 
IN00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E 
ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS ESFERAS FEDERAL E ESTADUAL PARA ESTE MU-
NICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVICOS 
ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 30.000,00.

Alagoa Nova - PB, 11 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2021

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 DP00004/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER DE 
URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUROMED COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 125.315,64.

Alagoa Nova - PB, 15 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, EM CARÁTER 

DE URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: 
RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 14/04/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00007/2021 - 15.01.21 - EUROMED COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 125.315,64.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00006/2021

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 DP00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDER 
BATISTA DE SOUSA - R$ 37.140,00.

Alagoa Nova - PB, 14 de Janeiro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2021

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 DV00007/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
HELDER DE LIMA VIANA - R$ 16.800,00.

Alagoa Nova - PB, 20 de Janeiro de 2021.
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTA-

ÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00006/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 15/04/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00009/2021 - 15.01.21 - EDER 
BATISTA DE SOUSA - R$ 37.140,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EM CARÁTER DE 

URGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA PREFEITURA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00005/2021. DOTAÇÃOORÇAMENTO 2021: 
RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 14/04/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00008/2021 - 15.01.21 - SAUDE DENTAL COMERCIO 
E REPRESENTACAO LTDA; - R$ 34.774,75.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00008/2021

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 DV00008/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E–SIC 
(SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM 
DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTUTICIONAL E SERVIÇO DE CONSULTO-
RIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANSPARÊNCIA NA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - R$ 15.600,00.

Alagoa Nova - PB, 19 de Janeiro de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DV00008/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SISTEMA 

DO E–SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO); LICENCIAMENTO E 
HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTUTICIONAL E SERVIÇO 
DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DE TRANS-
PARÊNCIA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00008/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS/
FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 19/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00011/2021 - 20.01.21 - SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - R$ 15.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - 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: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada 
para prestação de serviços presencial e diária de apoio administrativo no âmbito de assessoria e 
consultoria em licitação pública. 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 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: https://aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 21 de Janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:30 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: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE A a Z, 
ATRAVÉZ DA OFERTA DE MAIOR PORCENTEGEM DE DESCONTO SOBRE A TABELA DA ABC 
FARMA. 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 
3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: 
https://aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 21 de Janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 11:00 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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRE, INCLUINDO ATAÚDES, DESTINADOS 
AOS MUNÍCIPES CARENTES. 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 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: https://aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 21 de Janeiro de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS 

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: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e derivados 
de petróleo destinados a frota veicular deste Município; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: J F SOARES & CIA LTDA - R$ 299.131,00.

Aroeiras - PB, 14 de Janeiro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis, lubrificantes e deriva-

dos de petróleo destinados a frota veicular deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Aroeiras: Elementos de 
Despesa: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 3.3.90.30.05.00 COMBUSTIVEIS 
E LUBRIFICANTES. VIGÊNCIA: até 16/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Aroeiras e: CT Nº 00002/2021 - 15.01.21 - J F SOARES & CIA LTDA - R$ 299.131,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 13:30 horas do dia 04 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER À SECRETARIA E AO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.
pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 22 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 10:30 horas do dia 04 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 22 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 08:30 horas do dia 04 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUI-
PAMENTOS DESTA PREFEITURA. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.
pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 22 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de Móveis, 
equipamentos e Materiais de Informática diversos, destinado ao Centro de atendimento para o 
enfrentamento do Covid–19 no Município de Baia da Traição/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - R$ 10.498,00; 
CRM COMERCIAL LTDA - R$ 1.155,00; EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 
37.500,00; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 5.965,00; TARCAL COMERCIO 
DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 20.667,00.

Baia da Traição - PB, 22 de Janeiro de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Móveis, equipamentos e Materiais de Informática diversos, destinado 

ao Centro de atendimento para o enfrentamento do Covid–19 no Município de Baia da Traição/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
DO MUNICÍPIO DE BAIA DA TRAIÇÃO: 04.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0014 
2012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – PAB FIXO; 4490.52 
99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 22/03/2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00024/2021 - 22.01.21 - BE DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ 33.330.526/0001-99 - R$ 10.498,00; CT Nº 00025/2021 
- 22.01.21 - CRM COMERCIAL LTDA - CNPJ 04.679.119/0001-93 - R$ 1.155,00; CT Nº 00026/2021 
- 22.01.21 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ 34.836.183/0001-00 - R$ 
37.500,00; CT Nº 00027/2021 - 22.01.21 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - CNPJ 
09.210.219/0001-90 - R$ 5.965,00; CT Nº 00028/2021 - 22.01.21 - TARCAL COMERCIO DE MA-
QUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ 24.237.168/0001-83 - R$ 20.667,00. 
LOCAL DE ENTREGA: Neste Município. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 hs do dia 25 de Janeiro 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00006/2021, 
que objetiva: Aquisição de medicamentos diversos da tabela da ABC Farma de A a Z dos tipos 
ÉTICOS, GENÉRICOS E SIMILAR, destinados ao atendimento das unidades de saúde, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas abaixo. Justificativa: Razões de interesse público. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dom 
Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 22 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00005/2021, para o dia 29 
de Janeiro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom Pedro Ii, 
681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 22 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de uma câmara para conservação de imunobiologicos, para melhor atender 

as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Baia da Traição–PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
DE BAIA DA TRAIÇÃO: 04.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 301 0014 2012 MANUTENÇÃO 
DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE – PAB FIXO; 4490.52 99 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 21/02/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baia da Traição e: CT Nº 00029/2021 - 22.01.21 - EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA. - CNPJ 34.836.183/0001-00 - R$ 12.500,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2021, 
que objetiva: Aquisição de uma câmara para conservação de imunobiologicos, para melhor aten-
der as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Baia da Traição–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA. - R$ 12.500,00.

Baia da Traição - PB, 22 de Janeiro de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. Data de abertura: 03/02/2021 
às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, 
Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 21 de Janeiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - 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: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA- PB. Abertura da sessão pública: 13:30 
horas do dia 04 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 13:31 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento 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 Federal nº 002/20; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Barra de Santana - PB, 22 de Janeiro de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Substituta e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - 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: AQUISIÇÃO 
DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E 
MATERNIDADE MUNICIPAL PE. ALFREDO BARBOSA – HMMPAB E DEMAIS UNIDADES DE 
SAÚDE NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SESCAB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 
14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83)3250-3121. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br.
Edital: www.tce.pb.gov.br e https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia 

Cabedelo - PB, 22 de Janeiro de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2020

Torna público que fará realizar através da PregoeiraSubstituta e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas 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: Contratação de empresas 
especializadas para locação de equipamentos e fornecimento de insumos e reagentes, para uso 
em BIOQUÍMICA / IONOGRAMA / UROANÁLISE/ HEMATOLOGIA / COAGULOGRAMA / IMUNO–
HORMÔNIOS, para utilização no LACEN e no Laboratório do Hospital Municipal e Maternidade Pe. 
Alfredo Barbosa, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h - dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83)3250-3121. E-mail: sescab.
licitacao@cabedelo.pb.gov.br.

Edital: www.tce.pb.gov.br e https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia 
Cabedelo - PB, 22 de Janeiro de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
SUPERINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO MENSAL DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SUPE-

RINTENDÊNCIA CAJAZEIRENSE DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SCTRANS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Superinten-
dência Cajazeirense de Transporte e Trânsito: 02.011 – Superintendência Cajazeirense de Trânsito 
26 122 2002 2007 Manutenção das atividades da Superintendência Cajazeirense de Trânsito 1001 
Recursos Ordinários 3390.00 Aplicações Diretas 3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Física 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendência Cajazeirense de Transportes e 
Trânsito e: CT Nº 00001/2021 - 21.01.21 - VERA LÚCIA ASSIS CARTAXO - R$ 27.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 60002/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves – Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, às 09:00 
horas do dia 12 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Execução de Obras de Engenharia visando as reformas por lote individuais: REFORMA DA 
UBS PATAMUTÉ NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS –PB; REFORMA DA UBS DR. JOSÉ LEITE 
ROLIM NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS – PB; REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA 
– SIMÃO DE OLIVEIRA; REFORMA DAB UBS FRANCISCO NUMES DA SILVA NO MUNICIPIO 
DE CAJAZEIRAS – PB; REFORMA DA UBS JOSÉ ANTÔNIO PESSOA MUNICIPIO DE CAJA-
ZEIRAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35312534. E-mail: cplprefeituracajazeiras@gmail.com. Edital: http://
cajazeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cajazeiras - PB, 22 de Janeiro de 2021
ANA THEREZA ROCHA GONÇALVES

Presidente da Comissão
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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. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Campina Grande - PB, 19 de Janeiro de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

O Município de Caraúbas – PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, 
por meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 05 de fe-
vereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/2019; 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) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br. 

Caraúbas - PB, 22 de Janeiro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

O Município de Caraúbas – PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, 
por meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 05 de 
fevereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/2019; 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) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br. 

Caraúbas - PB, 22 de Janeiro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

O Município de Caraúbas – PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e 
Equipe de Apoio, sediada na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, 
por meio do site https://bll.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE 
PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 05 de 
fevereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/2019; 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) 3307-1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br/; https://bll.org.br. 

Caraúbas - PB, 22 de Janeiro de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00001/2021, para o dia 11 de Fevereiro de 2021 às 08:00 horas; e do início da fase de lances 
para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, na Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - 
PB. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Site: www.gov.br/compras.

Dona Ines - PB, 22 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00001/2021, para o dia 01 de 
Fevereiro de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 Às 
17:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 22 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
OBJETO: Contratação de serviços de Consultoria técnica em licitação pública e contratos 

administrativos até dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS - DOTAÇÃO CONSIGNADA NO 
ORÇAMENTO VIGENTE - 3.3.90.36.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
e RONAIRA COSTA RIBEIRO – CPF: 080.599.664-80 - CT Nº 00005/2021 – 07.01.2021 - R$ 
22.800,00 – Vinte e Dois Mil e Oitocentos Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

 O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por objeto: Aquisições de Refeições di-
versos tipos para componentes de apoio nos mais diversos segmentos, por ocasiões de participações 
em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal, como também para Autoridades eventualmente a 
serviços do Município, ambas autorizadas pela PMG, pelo período enquanto durar os quantitativos 
ou até dezembro de 2021., fica adiada a sessão pública. A nova data da sessão para abertura da 
licitação será dia 05.02.2021 as 09h30min. Informamos ainda que os autos do processo adminis-
trativo correspondente continuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de 
Licitação. O novo edital será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira, 20 de Janeiro de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00001/2021

REPUBLICADO PARA CORREÇÃO
Nos termos dos elementos constante 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 a Contratação de serviços de Consultoria técnica em licitação pública 
e contratos administrativos até dezembro de 2021. RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: RONAIRA COSTA RIBEIRO – CPF nº 080.599.664-80, R$ 22.800,00 
– Vinte e Dois Mil e Oitocentos Reais.

Guarabira - PB, 07 de janeiro de 2021.
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art. 13, incisos II, III e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através da empresa WASHINGTON VITORINO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 27.069.433/0001-50, com 
escritório na Rua Padre Manoel Otaviano, 80, na Cidade de Ibiara – PB, reconheceu a empresa 
acima, para Contratação de empresa ou profissional na área jurídica, especialista em administração 
pública, para execução dos serviços de assessoria jurídica junto ao órgão de controle interno muni-
cipal, conselhos transitórios e permanentes a secretaria municipal de saúde, bem como acertos de 
vínculos e remunerações dos servidores municipais, com o valor mensal  de  R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) e valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado.

                                                                 Ibiara - PB, em 19 de Janeiro de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa WASHINGTON VITORINO SOCIE-
DADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 27.069.433/0001-50, com escritório 
na Rua Padre Manoel Otaviano,  80, na Cidade de Ibiara– PB, reconheceu a empresa acima, para  
Contratação de empresa ou profissional na área jurídica, especialista em administração pública, 
para execução dos serviços de assessoria jurídica junto ao órgão de controle interno municipal, 
conselhos transitórios e permanentes a secretaria municipal de saúde, bem como acertos de vínculos 
e remunerações dos servidores municipais, com o valor mensal  de  R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
e valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Ibiara-PB, 19 de Janeiro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 
nº 00002/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA 
CONTRATADA: WASHINGTON VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OBJETO: Contratação de empresa ou profissional na área jurídica, especialista em administra-

ção pública, para execução dos serviços de assessoria jurídica junto ao órgão de controle interno 
municipal, conselhos transitórios e permanentes a secretaria municipal de saúde, bem como acertos 
de vínculos e remunerações dos servidores municipais.

VALOR MENSAL R$: 4.000,00 (quatro mil reais).
VALOR GLOBAL R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
PRAZO: 31.12.2021.

Ibiara - PB, em 20 de Janeiro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA 
DE PROPOSTAS COMERCIAIS

SBQC Nº 91002/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão de Avaliação Técnica, 
após a análise das Propostas técnicas apresentadas pelos candidatos, chegou à seguinte conclusão:

CONSÓRCIO TEAM     81,92 Pontos
CONSÓRCIO URBTECTM – TECHNUM   92,86 Pontos
CONSÓRCIO POLIS – IDOM – GÊNESIS  87,50 Pontos
CONSÓRCIO DEMACAMP / GREENBRAZIL 92,41 Pontos
Consultoras Desqualificadas
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÇAO MUNICIPAL - IBAM
CONSÓRCIO COBRAPE/JWURBANA
CONSÓRCIO TPF/PLANEAR
CONSÓRCIO CIDADE VIVA / CADAVAL
As Propostas técnicas foram analisadas Comissão de Avaliação Técnica de acordo com os 

critérios estipulados na Solicitação de propostas – SDP e no Termo de Referência (TDR), em con-
formidade com os procedimentos estabelecidos nos §§ 2.15, à 2.19 das Políticas para Seleção e 
Contratação de Consultores financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 
2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. A cópia  das Propostas 
Técnicas e do Relatório de Avaliação Técnica para a Seleção e Contratação de Consultores estão 
à disposição dos interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, através 
do Portal Transparência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.
joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4817 . 

Em prosseguimento ao certame de SBQC nº 91002/2020, ficam convocadas as licitantes de 
demais interessados a participar da sessão de abertura das propostas comerciais, que ocorrerá 
no dia 27/01/2020, às 10:00h, por VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo através 
da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento dos interessados no 
Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/
UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ.  Qualquer proposta entregue posteriormente à data estabelecida 
não será recebida. A Nova Solicitação de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame 
também estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4817. 
Qualquer informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 22 de janeiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

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

 DO CONTRATO Nº. 07.018/2020/SEINFRA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.015/2019/SEPLAN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
CONTRATADA: NV Construções Eireli., CNPJ 28.307.865/0001-14 
OBJETO: Reforma do Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC.
 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 07.018/2020/SEINFRA 

a partir de 0801/2021, 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, 12 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

AVISO DE CONVOCAÇÃO – FASE DE LANCES
Pregão Presencial SRP n.º 10007/2020

O Fundo Municipal de Saúde do município de Juazeirinho, através do Pregoeiro Oficial e Equipe 
de Apoio, sediada na Praça Presidente João Pessoa, 05, Centro da cidade de Juazeirinho, convoca 
as empresas participantes do Pregão Presencial SRP nº 10007/2020 para a sessão de retomada 
do procedimento com a etapa de lances, que acontecerá no dia 28 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) 3382–1234. 

Juazeirinho, 21 de janeiro de 2021. 
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
 - Tomada de Preços nº 04.005/2020 -

A Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro - PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público para conhecimento de todos os interessados, a sessão a ser realizada no dia 27 de 
janeiro de 2021, às 09:00 horas na sala da CPL para dar continuidade ao julgamento da licitação 
Tomada de Preços nº 04.005/2020, objetivando a Construção do Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS, em atendimento ao Contrato nº 1066740-47/19 – Ministério da Cidadania, com a 
abertura dos envelopes da proposta de preços das empresas habilitadas. Ficandotodos cientes e 
notificados da presente convocação. Maiores informações na sala da CPLno horário de expediente 
normal de 08:00 as 13:00 horas ou através do e-maillicitacao@lagoadedentro.pb.gov.br.

Lagoa de Dentro - PB, 22 de janeiro de 2021.
Fábio Carlos Gonçalves de Brito

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO 1º) ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO Nº 026/2020

Tomada de PreçosNº003/2019.Contratante:Prefeitura de Livramento/PB, Contratada:DB Cons-
truções e Serviço Eireli, que a partir de 03/09/2019 passou a serConstrutora Triunfo Eireli, CNPJ: 
18. 578.731/0001-84, que a partir de 03/09/2019 transferiu sua sede para à Rua Eng. Paulo Pires 
Ferreira, Nº 332 (Sala “A”, Bairro: Centro, CEP Nº 58.900-000, Cidade: Cajazeiras/PB, neste ato 
representada pela sua proprietária que a partir de 03/09/2019 é a Sra. Josefa Ana Gonçalo Amaro, 
brasileira, solteira, empresaria, CPF: 123.510.274-26, residente no Sítio Gamelas, Nº S/N, Zona 
Rural, CEP: 58.920-000, Cidade: Triunfo/PB.Considerandoo pedido de prorrogação do prazo para 
continuação dos serviços contratado. Desta forma a prorrogação da vigência do contrato passa 
de 13/01/2020 a 12/01/2021, para a nova vigência que será de 13/01/2021 a 31/12/2021, e ainda 
fundamentado parágrafo primeiro da clausula quarta.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes contratantes: Carmelita 
E. V. Sousa (Prefeita) ea Sra. Liliane Elias de Alencar (Pela Contratada).

Livramento/PB,21 de dezembrode 2020.
Carmelita E. V. Sousa

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA
COMISSÃO DE PREGÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2020
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2020

Objetivo: Aquisição de combustíveis (Gasolina comum, Óleo Diesel S10, Óleo Diesel S500), 
de forma parcelada, destinado a frota de veículos do município, conforme especificações no edital 
e seus anexos.

A reunião dia 03 de fevereiro de 2021 as 08:00hs, na sala da CPL, informação no endereço sala 
da CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site da prefeitura http://malta.pb.gov.
br e site do TCE_PB http://www.tce.pb.gov.br

Malta - PB, 21 de janeiro de 2021
Ricardo de Sousa Nascimento

Pregoeiro Oficial/PMM 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N° 00007/2021

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:MARIA LEITE DE CALDAS, CPF: 162.056.694-04
OBJETIVO:Locação de imóvel localizado a rua AntonioLopes s/n, bairro: centro, cep: 58765-000, 

nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do CAPS AD – Djalma Ângelo da Silva 
do município de Piancó-PB.

VALOR MENSAL: R$ R$ 2.000,00 (dois mil reais).
VALOR GLOBAL: R$22.000,00 (vinte e dois mil reais)

Piancó-PB, 22 deJaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00007/2021, em favor da fornecedora: MARIA LEITE DE CALDAS, CPF: 
162.056.694-04 tendo como objeto:Locação de imóvel localizado a rua Antonio Lopes s/n, bairro: 
centro, cep: 58765-000, nesta cidade de Piancó-PB, destinado ao funcionamento do CAPS AD – 
Djalma Ângelo da Silva do município de Piancó-PB, com valor mensal deR$VALOR MENSAL: R$ 
2.000,00 (dois mil reais) e com o valor global de R$VALOR GLOBAL: R$ 22.000,00 (vinte e dois 
mil reais), em consequência fica a mesma convocada a assinar o termo contratual, conforme art. 
64, caput, da lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, 22 deJaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Errata 

O Comissão de Licitação torna público ERRATA sobre a Dispensa nº 00001/2021 com objeto: 
Contratação de empresa para a aquisição de combustível para atender as necessidades de todas 
as Secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó-PB. A matéria foi veiculada no DOE, DOM, com 
erro de digitação na Razão Social e CNPJda empresa, porém o arquivo ficou com erro,onde se lê 
POSTO DE COMBUSTIVEL SOARES E SANTOS SS LTDA - ME; CNPJ nº 27.810.814/0001-48, 
leia-se POSTO DE COMBUTIVEL SS LTDA - ME; CNPJ nº 31.106.439/0001-27.

Piancó -PB, em 22 de janeiro de 2021.
Bruna Marilia Pereira Queiroz Nunes

Presidente da CPL 

Câmara Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através de MAYARA CAMPOS DE ARAUJO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, localizada Rua Dinamerico Pinto Filho, nº 311 – Bairro Joao Silvino 
da Fonseca – Itaporanga – PB, CNPJ nº 27.295.576/0001-80, Serviços de assessoria e consultoria 
jurídico-Administrativa a Câmara municipal de licitação de Pedra Branca – PB, com valor de R$ 
2.700 (dois mil e setecentos reais) mensais a título de honorários advocatícios, de modo que o 
presente contrato, com prazo certo de 11 (onze) meses, tem valor determinado em R$ 29.700,00 
(vinte e nove mil e setecentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação.
Pedra Branca-  PB, em  22 de Janeiro de 2021.

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa MAYARA CAMPOS DE ARAUJO 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, localizada Rua Dinamerico Pinto Filho, nº 311 – Bairro Joao Silvino 
da Fonseca – Itaporanga – PB, CNPJ nº 27.295.576/0001-80, com valor de R$ 2.700 (dois mil e 
setecentos reais) mensais a título de honorários advocatícios, de modo que o presente contrato, 
com prazo certo de 11 (onze) meses, tem valor determinado em R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e 
setecentos reais), para Contratação dos Serviços de assessoria e consultoria jurídico-Administrativa 
a Câmara municipal de licitação de Pedra Branca – PB

Pedra Branca-PB, 22 de Janeiro de 2021
Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0002/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos de forma emergencial 

para farmácia básica do município de Pedra Branca/PB, conforme especificações no contrato, pela 
contratação direta da empresaALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 
– CNPJ nº 31. 187.918/0001-15, com o valor global de R$ 106.926,28 (cento e sei mil novecentos 
e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

 Pedra Branca, em 21 de janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0002/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a 

Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de 
junho de 1994. e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao cumprimento da 
Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a documentação que instrui o 
Processo de Dispensa de Licitação nº 0002/2021, homologo a dispensa de Licitação, visando à 
Contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos de forma emergencial para farmácia 
básica do município de Pedra Branca/PB. A empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ nº 31. 187.918/0001-15, com o valor global de R$ 106.926,28 
(cento e sei mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

             Pedra Branca, em 21 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 0002/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ 

nº 31. 187.918/0001-15.
OBJETO - Contratação de pessoa jurídica para aquisição de medicamentos de forma emergencial 

para farmácia básica do município de Pedra Branca/PB.
VALOR GLOBAL  R$ 106.926,28 (cento e sei mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e oito 

centavos).
.VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 22 de janeiro de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS torna público que fará realizar através do pre-
goeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão pre-
sencial do tipo menor GLOBAL POR LOTE, no dia 04 de Fevereiro de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO 
DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pedro Régis, na Av. 
Senador Ruy Carneiro, n° 278, Centro, Pedro Régis – Pb. O edital será disponível através do link 
https://www.pedrorégis.pb.gov.br/licitacoes/ ou na CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Pedro Régis, no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas.

Pedro Régis-PB, 22 de Janeiro de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 001/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro de 
preços para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e simulares, para a distribuição à po-
pulação carente do município, através da secretaria 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. 
Data de abertura: 04/02/2021 às 09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 22 de janeiro de 2021.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PRE-
GÃO PRESENCIAL nº. 002/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o sistema de registro 
de preços para eventual aquisição material médico hospitalar. Data de abertura: 04/02/2021 às 
10h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de 
Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@
gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 22 de janeiro de 2021.
Allan Franklin Custódio

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiroe Equipe de Apoio, sediada na Rua João 

Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 04 de fevereiro de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por lote, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; 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) 33922276. E-mail: 
licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 22 de janeiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CADERNOS E 
AGENDAS PERSONALIZADOS PARA O ANO LETIVO DE 2021. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 22 de janeiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:30 horas do dia 03 de fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CADERNOS E 
AGENDASPARA O ANO LETIVO DE 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 22 de janeiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ADMINIS-

TRATIVO NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00064/2020 - Priimee.construcoes e 
Empreendimentos Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 20.01.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ABASTECI-

MENTO DA FROTA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 122 
2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de Administra-
ção e Finanças 02010 04 122 2002 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 
02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Manutenção das atividades 
do Ensino Fundamental 02050 12 361 1001 2010 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb 
– 40% 02050 12 361 1001 2013 Manutenção das Atividades do Transporte Escolar 02050 12 365 
1001 2014 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 02050 12 361 1001 2015 Manutenção da 
Educação de Jovens e Adultos 02.060 Secretaria de Trânsito 02060 26 122 2002 2023 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 
122 2002 2024 Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 243 
2002 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 
15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02090 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 
2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 
305 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 
02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde–Atenção 
Especializada (MAC) 02110 10 302 1002 2059 Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona-
virus – COVID–19 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 02130 27 122 2002 2044 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 02140 
08 244 1003 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 244 1003 2053 
Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 3390.30 
MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 1120 Transferência do Salário–Educação 
1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1113 Transferências do FUNDEB 40% 1121 
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 
1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a 
Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio 1311 Transferência 
de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊNCIA: até 20/02/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00009/2021 - 21.01.21 - HILTON 
PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 20.792,00.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ABASTE-
CIMENTO DA FROTA MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: HILTON PINHEIRO DANTAS & CIA LTDA - R$ 20.792,00.

Remígio - PB, 21 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTI-

VEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL. FUNDA-
MENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00003/2021

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 DV00003/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES 
DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.005,00.

Remígio - PB, 22 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 

MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTANTES DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORI-
ZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DE A – Z CONSTAN-

TES DA TABELA CMED–ANVISA VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de 
Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde 3390.30 ma-
terial de consumo FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1211 Receitas de Impostos 
e de Transferência de Impostos – Saúde. VIGÊNCIA: até 08/03/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00010/2021 - 22.01.21 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.005,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

O Município de Remígio/PB, torna público a desclassificação da Proposta de Preços (Proposta 
Final do item 01) apresentada pela empresa CIRNE COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, no-
processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº. 00001/2021, referente a AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS E DERIVADOS (FILTROS E ÓLEOS) DE PETRÓLEO PARA O ABASTECIMENTO 
DA FROTA MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021, PELA PROPOSTA NÃO SER VANTAJOSA AO 
ERÁRIO PÚBLICO. Em face disso, NOTIFICAMOS a empresa 1º COLOCADA, CIRNE COMERCIO 
DE COMBUSTÍVEIS LTDA, para querendo recorrer no prazo de 5 (cinco) dias, conforme preceitua 
o art. 109, I, b. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM.

Remígio - PB, 22 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00004/2021. OBJETO: SERVIÇO DE ABASTECIMEN-

TO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA 
ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE REMIGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso 
IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE REMIGIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remígio: 02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Ma-
nutenção das atividades do Ensino Fundamental 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
02090 20 122 2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 3390 39 outros serviços de 
terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Impostos – Educação 1120 Transferência do Salário–Educação 1211 Receitas de 
Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos 
do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio. VIGÊNCIA: até 22/04/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00011/2021 - 22.01.21 - RONALTO 
GOMES PEREIRA 58635009487 - R$ 76.000,00; CT Nº 00012/2021 - 22.01.21 - EVERTON RIBEIRO 
GALDINO 11632185458 - R$ 27.000,00; CT Nº 00013/2021 - 22.01.21 - JONHN RAILSON MORAIS 
BATISTA 26965157860 - R$ 76.000,00; CT Nº 00014/2021 - 22.01.21 - DIMAS DA COSTA ALVES 
10985830433 - R$ 76.000,00; CT Nº 00015/2021 - 22.01.21 - MAYARA PEREIRA FERNANDES 
09495281458 - R$ 57.600,00; CT Nº 00016/2021 - 22.01.21 - ADRIANO GONCALVES RODRIGUES 
DO NASCIMENTO - R$ 54.000,00; CT Nº 00017/2021 - 22.01.21 - RUBENS BEZERRA DE LIMA 
08309528450 - R$ 54.000,00; CT Nº 00018/2021 - 22.01.21 - FRANCISCO FERNANDES DIAS 
13433688800 - R$ 54.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2021

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 DP00004/2021, 
que objetiva: SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA PARA ATENDIMENTO 
EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE REMIGIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADRIANO GONCALVES 
RODRIGUES DO NASCIMENTO - R$ 54.000,00; DIMAS DA COSTA ALVES 10985830433 - R$ 
76.000,00; EVERTON RIBEIRO GALDINO 11632185458 - R$ 27.000,00; FRANCISCO FERNAN-
DES DIAS 13433688800 - R$ 54.000,00; JONHN RAILSON MORAIS BATISTA 26965157860 - R$ 
76.000,00; MAYARA PEREIRA FERNANDES 09495281458 - R$ 57.600,00; RONALTO GOMES 
PEREIRA 58635009487 - R$ 76.000,00; RUBENS BEZERRA DE LIMA 08309528450 - R$ 54.000,00.

Remígio - PB, 22 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021
OBJETO:Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção da Praça da Bíblia, conforme contrato de 
repasse MTUR 887700/2019 – Operação 1063896-12, no Município de Sousa/PB. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 10 DE FEVEREIRO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital 

na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou pelos sites: sousa.pb.gov.brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/
sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 22 de Janeiro de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

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 05 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SECRETARIAS MUNI-
CIPAIS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
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 14:00 horas do dia 05 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇAO DE VEICULO 
TIPO COMPACTADOR E SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NOS TURNOS MANHA E TARDE E 
DESTINAÇAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE 
SOLEDADE–PB, COMBUSTIVEL POR PARTE DO CONTRATANTE, MOTORISTA E MANUTEN-
ÇAO POR PARTE DA CONTRATADA. 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, 22 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 002/2021 

Objetivo: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO PEÇAS, sendo as Peças genuínas ou originais 
de 1ª linha para atender a frota do município do Serra Grande. As peças serão para os veículos 
leves e pesados dos fabricantes: VOLKSWAGEN, FIAT, VOLARE, IVECO, GM/CHEVROLET, 
RENAULT, MERCEDES BENZ, CATERPILAR, NEW HOLAND E INTERNATIONAL, HYUNDAY, 
TOYOTA conforme especificações constantes no termo de referência anexo do edital. As PEÇAS 
serão ofertadas pelo maior desconto referente ao valor atualizado da tabela das peças da conces-
sionária, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 08 de fevereiro de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 21 de janeiro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 003/2021 

Objetivo:Aquisição parcelada de material de limpeza para atender as necessidades das secre-
tarias do município de Serra Grande – PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 09 de fevereiro de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede 
do município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 21 de janeiro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020

Objeto: Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos –SCFV e Secretarias deste Município, durante o exercício de 2021. O Pregoeiro da 
Prefeitura Municipal de Solânea/PB, convoca as empresas: JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 
04648613490, SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 089359421,; DANIELA HENRIQUE DOS SAN-
TOS 08489876401, JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS ME, JTS COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI, LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407, LINDENBERGUE NASCIMENTO 
DE SANTANA 08658566480, NEVALTO DE SOUSA PEREIRA, THIAGO FELIPE ALMEIDA DE 
OLIVEIRA, para a sessão pública para continuidade do certame, que ocorrerá às 08:30 horas do 
dia 25/01/2021, na sala da CPL. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 19 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Frei 
Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 04 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para futura e eventual locação de veículos, a fim de suprir as demandas opera-
cionais do Gabinete do Chefe do Poder Executivo e Secretarias deste Município, em conformidade 
com as especificações descritas no termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 002/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33041222. E-mail: 
licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br. Edital: http://www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 21 de janeiro de 2021
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA PARA A LOCAÇÃO DE VE-

ÍCULO AUTOMOTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 
2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 3.3.90.36 00 001.0000 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 3.3.90.39 00 001.0000 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 22/03/2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01001/2021 - 22.01.21 - JOSE 
MAUCELIO BARBOSA - R$ 14.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMISSORA DE RÁDIO DIFUSÃO QUE TENHA PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDO JORNALÍSTI-
CO PREDOMINANTEMENTE VOLTADO PARA O MUNICÍPIO DE SUMÉ PARA DIVULGAÇÃO 
DE ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E TRANSMISSÃO AO VIVO DO PROGRAMA 
“GOVERNANDO COM VOCÊ”. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 22 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS, VISANDO ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 22 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:30 horas do dia 04 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. 
E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 22 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº. 0002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ/PB, através do Senhor Prefeito Municipal, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EMERGENCIAL 
DE EMPRESEAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, para a contratação temporária 
de profissionais para atender as necessidades urgentes decorrente da situação de calamidade 
pública oriunda da pandemia de Covid-19. Os profissionais deverão atuar no atendimento ao en-
frentamento da emergência de saúde COVID-19. O Edital se encontra, na íntegra, à disposição de 
todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Primeiro de Abril, 
379 – Centro, no horário das 08:00 as 13:00 h. Outras informações pelo Telefone (83) 3353-2274. 
Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a partir da data de 12 de fevereiro de 
2021, no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período 
remanescente de vigência do Credenciamento.

Sumé - PB,22de janeiro de 2021.
ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUSA

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2020

REGISTRO DE PREÇO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMAR-
CAÇÃO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS NACIONAIS PARA A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, torna público que aempresa APOIO-
TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP–CNPJ: 11.902.871/0001-17 protocolou contrarrazões 
contra o recurso interposto pela empresa Aeromix Agência de Viagens e Turismo Ltda – ME, CNPJ 
12.146.604/0001-20. Ambos estão sendo analisados para parecer e decisão.

Santa Rita - PB, 22 de Janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2020

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSO ONLINE 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. 

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

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

objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSO ONLINE 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB,com base nos 
elementos constantes do processo correspondente, a:

 - INSTITUTO DE ENSINO POLIS CIVITAS LTDA
CNPJ: 05.745.509/0001-87
Valor R$: 28.594,92

Santa Rita - PB, 22 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DO SECRETÁRIO
Santa Rita, 22 de janeiro de 2021.

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 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 n° 00036/2020, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO 
PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SAMU 192, PARA ATENDER A SECRETA-
RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, o qual aponta como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, às 08:00 horas do dia 05 
de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: : Pres-
tação de serviços técnicos na organização elaboração e assessoramento da folha de pagamento, 
emissão de GPSs, geração de arquivo/informações para o TCE/PB, preparação de documentos e 
serviços especializados de apoio administrativo pertencentes a Prefeitura Municipal de São José 
de Espinharas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Lei 8.666/1993. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br. 

São José de Espinharas - PB, 22 de Janeiro de 2021
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim/PB, torna público que estar realizando licitação sob 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior percentual de desconto, para: aquisição parcelada de 
Medicamentos que não compõe o elenco de assistência farmacêutica básica, com o maior percentual 
de desconto, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda da Secretaria Municipal 
de Saúde de São José do Bonfim - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:45 
horas do dia 05/02/2021. Data e horário do início da disputa: 10:00 horas do dia 05/02/2021. Recur-
sos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 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 Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, 
na Rua José Ferreira - Nº. 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim - PB, 22 de janeiro de 2021
JOSEILDO ALVES MOTEIRO 

Pregoeiro Oficial

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

Convocamos os Acionistas abaixo listados, bem como quaisquer outros que integrem o quadro 
acionário da PBTUR HOTÉIS S/A, a apresentarem, no prazo improrrogável de 30 dias, comprovantes 
da respectiva participação acionária nesta Empresa.

CINEP;
MANAÍRA TURISMO S/A;
EMPRESA VIAÇÃO BOA VISTA LTDA;
FRANCISO DE ASSIS CAMELO;
ROBERTO GUEDES CAVALCANTI;
INALDO CAMELO VIEIRA;
ANTONIO BEZERRA CABRAL SOBRINHO;
IVONALDO CORREIA DA SILVA;
LUIZ AUGUSTO DA FRANCA CRISPIM;
MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR;
AGOSTINHO LIMA LOBO.

João Pessoa/PB, 22 de janeiro de 2021.
Ruth Avelino Cavalcanti

Presidente da PBTUR Hotéis S/A

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

Convocamos os Acionistas abaixo listados, bem como quaisquer outros que integremo quadro 
acionário da Empresa Paraibana de Turismo S/A, a apresentarem, no prazo improrrogável de 30 
dias, comprovantes da respectiva participação acionária nesta Empresa.

Governo do Estado da Paraíba;
SUPLAN;
SUDENE;
EMBRATUR/FUNGETUR;
IVAN BICHARA SOBREIRA;
JOAO SOARES JÚNIOR;
DORGIVAL TERCEIRO NETO;
MARCELO FIGUEREDO LOPES;
FERNANDO PAULO GARRILHO MILANEZ;
HERMANO AUGUSTO ALMEIDA;
PEDRO FRANCISCANO DO AMARAL;
AMIR GAUDÊNCIO QUEIROZ;
ARCHIMEDES CAVALCANTI;
JADER SOARES PIMENTEL
 João Pessoa/PB, 22 de janeiro de 2021.

Ruth Avelino Cavalcanti
Presidente da PBTUR Turismo S/A

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SESCON/PB – Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, 

Informações e Pesquisas do Estado da Paraíba, com sede na Av João Machado, nº 849, Sala 401, 
Centro, João Pessoa-PB, CEP 58013-522, convoca toda a categoria representada pelo Sescon/
PB, para:

Assembléia Geral Extraordinária para fins de:
Negociação das Convenções Coletivas:
1. dos contabilistas e funcionários dos escritórios de contabilidade – data base 01/01/2021
2. geral da categoria de serviços – data base 01/07/2020
Local: tele presencial pelo aplicativo zoom
Data: 29 de janeiro de 2021
Horário:  16:30h em 1ª convocação, com a presença da maioria absoluta dos associados
17:30h em 2ª convocação, com a presença de pelo menos 1/3 dos associados
18:30h em 3ª convocação, com quem estiver presente.

Abelci Daniel de Assis Filho
Presidente

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES RELIGIOSAS E 
FILANTRÓPICAS NO ESTADO DAPARAIBA

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-  EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam, pelo presente edital, convocados os associados deste Sindicatoe empregados vinculados 

a categoria profissional desta entidade sindicalpara comparecerem e participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada  no dia 26 de janeiro de 2021, na Rua Duque de Caxias, 
242, 1º andar, sala 106, centro, nesta Capital, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terço) dos 
associados em primeira convocação,  em  não havendo “quórum” nesta  realizar- se-á no mesmo dia 
e local as 10:00 horas , com  a participação de 1/3 (hum terço) no mínimo, a fim de decidirem sobre 
a seguinte ordem do dia:  a) instaurara negociação coletiva de aumento salarial e outras melhorias 
nas condições de trabalho, por Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho: b) conceder amplos 
poderes ao Presidente deste Sindicato para negociar com a categoria econômica ou ajuizar Dissídio 
Coletivo. 21 de janeiro de 2021. Severino Ramos de Souto – Presidente

EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS REUNIDOS S/A - CNPJ Nº 
06.133.029/0001- 28 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Estão 
convocados os senhores acionistas da EMPRESA EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS 
REUNIDOS S/A a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 28 de janeiro 
de 2021, às 10 horas, na sede social, na Rua Vice Prefeito Antonio Carvalho de Souza, nº 400, 
edifício Ministro Rafael Mayer, 6º andar, sala 605 bairro Estação Velha, Campina Grande/PB, em 
segunda convocação, com a presença mínima de,  metade  mais um dos membros com direito a 
voto, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) prestação de contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar a Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2019; b) eleição da diretoria; c) outros assuntos de interesse social. AVISO: 
Comunicamos que se encontram a disposição dos senhores acionistas, na sede social, os documen-
tos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Campina Grande/PB, 21 de janeiro de 
2021. Renato Diniz Cruz – Diretor Presidente.

Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana – COMASE
Endereço: Rua Aloízio Guedes de Vasconcelos, S/N Bairro Terra Nova, Sapé - PbCNPJ: 

04.051.810/0001-28 NIRE: 25400007003
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente da Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana – COMASE, no uso 

de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, CONVOCA os Senhores Associados, que 
nesta data somam 120 (cento e vinte) associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para 
participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAa serem realizadas no 
dia 02 DE FEVEREIRO DE 2021, na sede da filial desta Cooperativa, situada no Assentamento 
Dona Helena, s/n zona rural de Cruz do Espírito Santo - PB,obedecendo aos seguintes horários e 
“quórum” para sua instalação: a) às 12:30 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) 
do número de associados; b) às 13:30 horas, em segunda convocação, com metade mais um dos 
seus associados e, c) às 14:30 horas, em terceira convocação com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados, para deliberarem os seguintes assuntos:

Pauta da AGO:
1. Leitura da ata anterior;
2.  Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2020, acompanhada de 

parecer do Conselho Fiscal;
3. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas do exercício 2020; 
4. Eleição e posse do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Con-

selho de Administração;
6. Quaisquer assuntos de interesse social.
Pauta da AGE:
1. Reforma parcial do Estatuto Social: art. 2º - do objeto social e seus objetivos; inserir as normas 

para a representação de associados conforme art.42, e inserir a previsão de realizar assembleia 
geral digital de acordo com o art.43-A, ambos previstos na Lei 5.764/71.

2. Apreciação e deliberação para criar uma filial com sede em João Pessoa – PB, ( art. 1º do 
Estatuto Social).

NOTAS
1. De acordo com o parágrafo único do art. 46 da lei 5.764/71, são necessários os votos de 

2/3 (dois terços) dos associados presentes, para tornar válida as deliberações da pauta da AGE.
2. Por motivo de melhor comodidade para os cooperados ficou definida a sede da filial da Comase 

para realizar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Sapé, 22 de janeiro de 2021.

Clayrton Antonio Silva Freitas
CPF: 036.236.974.78
Diretor Presidente

EDITAL - O Sindicato dos Servidores da Secretaria da Administração Penitenciária da Paraíba 
– SINDSEAP, CNPJ. N.º 03.044.051/0001-03, situado a Rua Coronel Calixto, n.º 51, Conjunto 
Cidade Verde, Mangabeira VIII, Cep.: 58.059-000, neste município de João Pessoa-PB, através 
do seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os seus sindicalizados 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 29 de janeiro de 2021, 
com início às 14:00 horas,não havendo quórum será feita uma segunda convocação às 15:00 horas 
com qualquer número de presentes,na Casa de Apoio dos Servidores Penitenciários, situado a Rua 
Cel. Calixto, n.º 51, Conjunto Cidade Verde, Mangabeira VIII, neste município de João Pessoa, para 
deliberar sobre a seguinte pauta da ordem do dia:1) Eleição e posse da nova Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal para o exercício de 2021/2024.João Pessoa, 22 de janeiro de 2021.Manuel Leite 
de Araújo. Presidente do SINDSEAP.

A NHOLANDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – CNPJ/CPF Nº 24.282.089/0001-94 
tornapúblico que veio requerer a SEMAN – Secretaria Municipal de Meio Ambiente –a renovação da 
Licença de Instalaçãode nº 002/2019, no dia 26 de Novembro de 2020, pelo período de 730 dias, 
para aatividade de CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR E COMERCIAL, entre as 
ruas Aurora e Guiseppe Duarte de Queiroz, Setor 12, Quadra 058, Lote 0111, no bairro do Miramar, 
no município de João Pessoa. Protocolo: nº 2020/097816

A empresa A2 ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n. 14.066.745/0001-68, 
torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) para a construção de um residencial multifamiliar composto 
de 48 unidades habitacionais, situado a Rua Jornalista Antonio Barreto Neto, s/n, Lt 304, Qd 006, 
Planalto da Boa Esperança, João Pessoa/PB.
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