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Aeroportos da PB registram queda de mais de 40%
No acumulado entre janeiro e dezembro de 2020, queda no número de passageiros chegou a 43% em João Pessoa e 45% em Campina Grande. Página 17

Lacen-PB confirma 
mutação de vírus da 
covid-19 no Estado
De acordo com o laboratório, três pessoas contraíram a nova variação do coronavírus, 
predominante nas regiões Oriental e Ocidental do Cabo, na África do Sul. Página 5

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

186.033

8.936.590

100.032.461

4.003

218.918

2.149.818
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS Sobre a questão da ditadura, Roberto Carlos tinha 
consciência do papel do movimento da Jovem Guarda em frear 

o avanço da MPB, que contestava o regime.  Página 12

Carlos Aranha

Colunas

Nenhum dirigente se faz de ousado neste momento 
de incerteza de receitas, até porque a presença de público

 nos estádios segue descartada.  Página 22

Geraldo Varela

Brasil

Mundo

Foto: Marcos Russo

Paraíba ultrapassa 4 mil 
mortes pelo coronavírus
Neste momento, Estado acumula mais de 186 mil casos 
de contaminação, sendo que 138 mil pacientes são 
considerados recuperados da doença. Página 5
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‘Zé Lins – 120 anos’ Uma série 
de painéis virtuais, promovidos pela Funesc, 
celebra os 120 anos do escritor José Lins do 
Rego, autor de ‘Menino de Engenho’, 
‘Bangüê’ e ‘Doidinho’. Página 9

Praia Limpa Mais de mil imóveis já foram vistoriados 
em ação que visa identificar esgotos clandestinos. Página 8

Nos EUA, Joe Biden endurece 
o combate ao racismo

Projetos preveem até 6 anos 
de cadeia para “fura-filas”

Brasil restringe entrada de 
estrangeiros por terra e água

Presidente norte-americano assinou, ontem, quatro 
decretos para combater a discriminação e a desigualdade 
racial no país. “É hora de agir”, afirmou.  Página 16

Tramitam no Congresso propostas apresentadas pelos 
senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Plínio Valério 
(PSDB-AM) e Daniella Ribeiro (PP-PB). Página 15

Portaria publicada ontem vale para todas as nacionalidades 
e foi motivada pelo impacto epidemiológico das novas 
variantes do coronavírus na Europa e na África. Página 4

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Copa Nordeste: reunião vai 
definir as cotas dos clubes
Expectativa é que a distribuição da premiação deste ano 
seja parecida com a de 2020, que somou um total de 
R$ 3,8 milhões. Página 21

Triplicação Iniciadas em 2017, obras na estrada 
para Cabedelo continuam a passos lentos. Página 3

Esportes

Paraíba

Geral

Últimas

Cultura

Perdeu a vida para covid 
Paraibanos lamentam a morte do 
livreiro pernambucano Tarcísio 
Pereira, fundador da Livro 7, que 
chegou a ter filiais em João Pessoa e 
Campina Grande. Página 12

Visita Presidente de honra do Programa 
do Artesanato da PB, a primeira-dama do 
Estado, Ana Maria Lins (de azul), esteve 
conferindo reformas de museus e as novas 
instalações do Procon-PB. Página 8
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A pandemia de coronavírus demanda bastante energia das ges-
tões públicas, é verdade. Mas o surto de covid-19 - evidentemente, 
sem desconhecer ou desprezar em absoluto os problemas sociais ge-
rados pela crise na saúde, sendo a morte de milhares de pessoas o 
principal infortúnio causado pela doença - não justifica parar com os 
investimentos que garantem o oferecimento de mais e melhores bens 
e serviços à população. 

A Paraíba tem sido guerreira nesta era atípica. O governador João 
Azevêdo colocou-se à frente de uma equipe que não mede esforços 
para alcançar os melhores resultados no combate ao surto de co-
vid-19, seja montando hospital de campanha em tempo recorde, seja 
estruturando um plano emergencial de vacinação para todo o esta-
do. Por outro lado, não descuidou de outras áreas essenciais, a exem-
plo de educação e segurança.

O trabalho dos integrantes das forças de Segurança, tendo à fren-
te o secretário Jean Nunes, está rendendo inauditos dividendos ao 
Governo do Estado e à sociedade paraibana. Prova disso são os dados 
do Anuário da Segurança Pública de 2020, dando conta de que a Pa-
raíba reduziu em 47% os ataques a bancos e em 23% os roubos, além 
de realizar mais de 16 mil prisões, das quais 2.262 são consideradas 
de interesse estratégico.

Outra informação da maior relevância, contida no Anuário da Se-
gurança Pública, diz respeito ao fato de a Paraíba ter apresentado 
a segunda menor taxa de assassinatos da década e a terceira menor 
do Nordeste. Ora, violência é um dos mais graves problemas sociais 
do Brasil, e quando há redução nos índices de roubos e mortes, por 
exemplo, a sociedade deve reconhecer esse feito, pois todos têm in-
teresse direto nessa questão.

A Paraíba de hoje está assim: por um lado prossegue a vacinação 
contra o coronavírus, por outro têm continuidade as inversões para 
melhoria dos serviços de educação, transportes, habitação etc. No 
resumo da ópera, de acordo com dados anunciados pelo governador, 
no início desta semana, na Rádio Tabajara, os investimentos do go-
verno estadual, apenas em janeiro deste ano, é bom frisar, somam 
mais de R$ 90 milhões. 

Índices positivos Vacina abrirá as portas dos eventos?
Podemos observar de maneira sim-

ples ou não, que todo ato de ensinar 
promove ao outro, a possibilidade de co-
nhecer algo, de apropriar-se de um de-
terminado conhecimento que antes lhe 
era inviável. Educar também é um ato 
de influenciar, de conduzir alguém num 
caminho que não seria possível se fosse 
sozinho. A educação é expandir frontei-
ras, é fazer caminhos e também possibi-
litar acessos. Além desses fatores, um dos 
mais importantes é o ato de educar como 
fator de promoção humana nas intera-
ções de igualdade.

Todos podem promover algum tipo 
de conhecimento com mais propriedade 
sobre o assunto ou não, 
uma evidência nítida 
são as Redes Sociais. 
Nelas, todos têm opi-
niões sobre diversos 
assuntos. No entanto, é 
interessante perceber 
que alguns falam com 
tanta convicção que 
nos fazem acreditar 
que realmente sabem 
o que falam. E a quan-
tidade de pessoas que 
estão reproduzindo variados conteúdos 
que não conhecem a fundo realmente 
parece assustar. Ou seja, se está de acor-
do com aquilo que acredito (por mais 
que eu não saiba profundamente sobre 
esse assunto), então estarei pronto a re-
passar sem ao menos realizar uma pes-
quisa mais acurada. E é nesse cenário 
que observamos uma quantidade con-
sideravelmente grande de atrocidades 
acontecendo pelo mundo. Então, educar 
não pode ser um ato isolado de promo-
ver conhecimento.

Como também, é fácil perceber que 
por causa da era digital muitas pessoas 
têm facilidade ao acesso dessas informa-
ções e com isso, usar esse conteúdo para 

influenciar com as intenções mais adver-
sas. Podemos dizer que educar também 
não pode ser um ato isolado para influen-
ciar ao próximo (que por vezes nem é tão 
próximo assim) com motivações pessoais 
egoístas que por vezes só interessa a um 
determinado público específico.

Quando consideramos a educação so-
mente como aspecto de expandir conhe-
cimento para abrir caminhos, precisa-
mos refletir sempre quais caminhos são 
esses. O porquê dessa reflexão? Porque o 
educar como forma de expandir conheci-
mento apenas, pode gerar pessoas com 
muita ênfase na base teórica e pouco no 
campo da prática, isto é, pessoas que se 

dedicam relacionar-se 
com os livros somente. 
Todo conteúdo teórico é 
válido, porém, sempre é 
bom considerar o cam-
po da prática também.

Educar implica em 
gastar tempo aprenden-
do bem para depois en-
sinar. Implica também 
considerar que nin-
guém sabe tudo. Edu-
car envolve o respeito, 

caminhar ao lado, bem como possibilitar 
acesso ao conhecimento visando sempre 
um caminho de humildade, para promo-
ver novas possibilidades para todos. É 
fato que a educação passa por todas essas 
etapas e outras tantas que o leitor pode 
considerar. Contudo, um ato sublime 
(penso eu) de educar, deve ser a paixão 
que todo educador precisa manter quan-
do promove conhecimento, a saber, um 
desejar intenso de olhar para o próximo 
continuamente com a esperança de ver 
nele o melhor. Promovendo tudo o que for 
necessário para que ambos, educador e 
educando, sejam dignificados nesse pro-
cesso contínuo de humanizar-se através 
da educação.

Voltar é uma forma de renascer 
Nestes nossos dias já olhamos sem surpresa 

nem desconforto político o despovoamento com-
pleto do nosso Semiárido. Os da minha idade ou 
mesmo os contemporâneos das antigas terras 
nevadas de algodão ainda se ressentem de um 
mundo seu que se foi. O que já não deve acontecer 
com os nascidos pós “bicudo”, que não devem ter 
lembrança de qualquer vestígio vivo de criatura 
nos terreiros e casebres que vai avistando, hoje, 
à margem do asfalto. Isto não só no Sertão, Cariri 
ou Seridó das terras ao norte. Mas nas do massapê 
brejeiro de minha Alagoa Nova, de Areia ou ver-
des campos das regiões bananeirenses, das vistas 
do alto da Copaoba ou da Serraria que se enrosca 
nas veias e nervos do nosso José Nunes. Terras do 
antigo café, agrícolas no exato sentido virgiliano. 

As casas não caem por-
que o que é de tijolo e caliça 
cumpriam à risca a receita 
dos monges que levanta-
ram no calcário da nossa 
mais persistente indústria 
os templos da veneração. A 
que meu pai construiu, ele 
mesmo com seus irmãos, 
o nível no olho, manejando 
colher e prumo, foi casa que 
procedeu de barro e caieira 
bem bem batidos e cozidos. 

Da última vez que estive lá, por amável 
sugestão de Rubens Nóbrega, o que restava de 
cumeeira segurava-se ainda nas paredes, qua-
se toda destelhada, zoando de morcegos, mas 
aguentando as linhas fiches da coberta. 

Feitas com devoção, as casas não caem. Aqui 
no centro, recebendo os incensos do barroco, o so-
brado de uma das dignidades paraibanas da nossa 
história moral e política mal se sustenta, colado 
aos restos destelhados dos escombros de fundo. 
É o sobrado do Dr. Gama e Melo, um doutor que 
não deixou livro, presidente de quem não se sabe 
a obra, sem estátua, mas com força moral bastan-
te para alcançar, em três gerações, quem associe 
seu nome à permanência daquelas paredes. Elas 
são a sua estátua sem nenhuma interferência de 

parente.  
Por todo o labirinto de asfalto que talha a so-

lidão de uma centena de lugares para além da Zona 
da Mata, o que se vê são casas e casebres rurais 
fechados ou de portas arriadas. Há poucos anos, 
voltando ao Sertão a convite de Franciraldo Lou-
reiro, paramos duas vezes, indo por dentro: uma 
por causa da porteira, que duas crianças surgidas 
de um casebre vieram abrir. Estranharam, como se 
não acreditassem no que viam, a nota de 5 que lhe 
demos. Olhavam a nota e olhavam para nós. “Que 
dê teu pai, tua mãe?” Não sabiam falar. Olhavam a 
nota e olhavam para nós. O sol estava muito quen-
te, ofuscante, mas não foi pelo sol que olhos do meu 
saudoso amigo molharam. Foi a única coisa liquida 
que vi por todo o resto do percurso. Salvo quando, 

hora depois, chegamos ao 
destino da viagem, os restos 
de tapera que fora a casa do 
avô dos Loureiros. Quase à 
beira do rio, despenhado pe-
las águas. Junto morava uma 
remanescente da casa que 
nos recebeu com um copo 
d’água da cor de leite. 

“E o velho Tota, seu 
marido?” / Está com a es-
pingarda na ponta de Rua 

do Piancó. Vem aqui, planta alguma coisa, bebe 
água e volta para a companhia da espingarda”. 

Mas eu queria falar da nova ordem, ditada 
pela volta que há de ser ou de haver do homem 
nordestino aos ares e espaços genuínos do tra-
balho largo e amplo da vida no campo. O corona-
vírus vai nos levar de volta à lavoura da vocação 
da terra e das suas criaturas. Celso Furtado, que 
pensou numa conciliação de extremos por via 
da industrialização, ele mesmo baixou a cabeça 
com os resultados. Leia-se o Celso da contrição, 
após o Consenso de Washington. O Brasil cres-
ceu sem desenvolvimento. Desenvolveu o capi-
talismo. E desenvolver, segundo ele próprio, é 
crescer por igual do cabelo às unhas dos pés. É 
fazer socialmente digna todas as vidas. Tanto as 
que lutam pelo bilhão quanto às do tostão. 

 Quando consideramos a 
educação somente como aspecto 
de expandir conhecimento para 

abrir caminhos, precisamos 
refletir sempre quais caminhos 

são esses.   

 As casas não caem porque o 
que é de tijolo e caliça cumpriam à 

risca a receita dos monges que 
levantaram no calcário da nossa 

mais persistente indústria os 
templos da veneração.    

Leonardo Taveira
Especialista em Educação

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Serviços do quilômetro 10 até o 28, em João Pessoa, continuam parados; Exército realiza os trabalhos do quilômetro 2 ao 10 

Iniciadas no ano de 2017, 
as obras de ampliação (triplica-
ção) da BR-230 entre Cabedelo 
e João Pessoa, mais precisamen-
te até o viaduto de Oitizeiro, vão 
se estender por cerca de 28 qui-
lômetros. Segundo informações 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit), o trecho do km 10 ao 28 
da BR-230, que estava no esco-
po do contrato anterior com um 
consórcio privado que foi extin-
to, ainda faz parte do projeto 
executivo do órgão e deverá ser 
executado ao longo deste ano.

O empreendimento pre-
vê a construção de 13 viadu-
tos, reformas de outros três e 
a construção de 14 passarelas. 
A rodovia, que hoje tem duas 
faixas nos dois sentidos, com 
a execução da obra, passará a 
contar com três faixas de ida e 
mais três de volta.

O problema é que a obra 
no trecho da Mata do Amem, 
continua parada e causando 
transtornos à população, que se 
sente insegura para realizar por 
exemplo, uma travessia na loca-
lidade. Os moradores de Cabe-
delo reclamam que os desvios 
feitos são necessários, mas atra-
palham e atrasam as viagens, 
exigindo a atenção redobrada 
dos condutores de veículos.

Com as obras sendo reali-
zadas no trecho entre Cabedelo 
e João Pessoa, a BR-230 ficará 

com 26,5 km de alargamento 
da pista, e o trecho ganhará 
13 novos viadutos e 14 pas-
sarelas. Nas proximidades do 
Hospital de Trauma novas vias 
paralelas serão construídas. 
Ainda de acordo com os laudos 
da obra, a rampa Norte da en-
trada da Praia do Poço, deverá 
ficar totalmente pavimentada. 
Os viadutos do Retão de Ma-
naíra, o que se localiza próximo 
à UFPB e o do Cristo, ganharão 
intervenções de alargamentos, 
e o trecho ganhará ainda 37,93 
km de vias marginais, além de 
serviços de restauração, manu-
tenção e serviços de drenagem.

Em andamento
Atualmente, as obras estão 

em andamento no trecho en-
tre o quilômetro 2 e o 10, que 
vai do Centro de Cabedelo até 
a Mata do Amem. Os trabalhos 
são executados por cerca de 
180 militares do 1º Batalhão 
de Engenharia de Construção 
sediado em Caicó, no Rio Gran-
de do Norte, com apoio de mi-
litares dos demais batalhões de 
Engenharia do Nordeste sobe a 
coordenação do 1º Grupamen-
to de Engenharia de João Pes-
soa. 

No trecho, estão sendo 
construídos quatro viadutos, 
sendo que um deles já está 
aberto ao trânsito. Os viadutos 
construídos pelos militares na 
entrada de Intermares têm pre-
visão de abertura ao tráfego no 
final de março deste ano.  

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Triplicação da BR-230 ainda 
não tem data para conclusão

O destino político da prefei-
ta de Bayeux, Luciene Gomes 
(PDT), será definido na próxi-
ma terça-feira pelo Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB), em julgamento de 
Ação de Impugnação de Man-
dato Eletivo (Aime) por abuso 
de poder econômico. Se a cor-
te acatar a acusação do Minis-
tério Público (MPE), ela terá o 
seu diploma cassado.

Julgamento adiado
De Daniella Ribeiro (PP), 
autora de projeto de lei no 
Senado que prevê punição 
para os fura-filas da vaci-
nação: “Lamentável que te-
nhamos famílias devastadas 
pelas perdas causadas pela 
covid-19, enquanto outras 
pessoas se beneficiam de 
um direito que não é delas. 
É preciso que haja uma in-
vestigação”.

O governador João Azevêdo (Cida-
dania) referiu-se à ampliação do nú-
mero de vacinados na Paraíba, dentro 
dos grupos prioritários, no que tange 
à idade: “Logo, nós vamos ampliar em 
função da chegada de vacinas [novos 
lotes] para pessoas com mais de 90 
anos, mais de 80 anos e mais de 75 
anos. E, assim, vamos cobrindo todas 
as faixas consideradas prioritárias”.

mais idosos vacinados

tatiana medeiros não se intimida e protocola
denúncia sobre fura-filas na vacinação em cg

“É preciso investigação”

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD) foi às redes sociais para rechaçar as 
denúncias formuladas ao Ministério Público da Paraíba (MPPB) pela ex-secretária de Saúde do 
município, Tatiana Medeiros (foto), do MDB, segunda as quais ocorreu favorecimento de pessoas 
na vacinação contra a covid-19 na cidade. O gestor municipal afirmou que iria acionar a médica 
por crime de difamação e por danos morais. Tatiana, que foi candidata a vice-prefeita na chapa 
de Inácio Falcão (PCdoB), no ano passado, não se intimidou. Após denunciar casos de fura-filas 
em suas redes sociais, foi pessoalmente ao MPPB protocolar o que antes já fizera por meio 
eletrônico: seriam sete casos em que pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários re-

ceberam a vacina. “Tenho print de postagens”, disse, referindo-se às pessoas que foram 
beneficiadas e registraram o momento em que eram vacinadas nas redes sociais, 

“gerando provas contra elas”, afirmou. Tatiana Medeiros não citou os nomes das 
pessoas que receberam a vacina indevidamente, mas relatou que são jovens que 
teriam conseguido emprego – “por meio de amizades” – na parte administrativa 
de uma UPA que sequer havia sido selecionada para receber as doses da Corona-
Vac. A prefeitura nega as acusações.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

À luz da Legislação, o desvio de vacinas por 
agente público pode configurar crime de pecu-
lato, que é a apropriação de recursos financeiros 
ou qualquer outro bem móvel que estejam em 
posse de funcionário público em razão do car-
go. A pena máxima pode chegar a 12 anos de 
prisão, além de multa. Mas é muito triste para o 
Brasil registrar vários casos de fura-filas e sumiço 
de vacinas. Sinal que a sociedade está doente.

desvio de vacinas pode
gerar prisão de atÉ 12 anos

mesa diretora e comissão

presenciais e remotas

No próximo sábado, o Progressistas têm reu-
nião para discutir a participação do partido 
na composição da Mesa Diretora do Senado, 
numa eventual vitória do candidato a presi-
dente Rodrigo Pacheco (DEM). Nessa hipóte-
se, Daniella Ribeiro poderá ser aquinhoada 
com a presidência de uma comissão impor-
tante, como a de Constituição e Justiça.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da 
ALPB, Pollyana Dutra (PSB) defende que os trabalhos 
legislativos retornem de modo híbrido. “Trabalhar só 
de forma remota é complicado. O prédio é muito an-
tigo, tem pouca circulação, mas teria outros auditó-
rios [na cidade] que a Assembleia poderia requisitar 
[para sessões presenciais]”.
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Prevenção de doenças

Pesquisa da SMS e Fiocruz vai verificar 
resistência do mosquisto Aedes aegypti

Devido à incidência 
de chuva de verão, co-
muns no litoral paraiba-
no, focos do Aedes aegyp-
ti, transmissor de doenças 
como dengue e zika, po-
dem surgir com a água 
acumulada. Para identifi-
car como o mosquito está 
se reproduzindo e se ele 
adquiriu alguma resis-
tência nos últimos anos, 
a Vigilância Ambiental, 
da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de João 
Pessoa, iniciou um traba-
lho de campo com visitas 
a imóveis e terrenos bal-
dios por toda a cidade.

Esse trabalho é rea-
lizado em parceria com a 
Fundação Osvaldo Cruz 
(Fiocruz), no Rio de Janei-
ro, que irá analisar todo o 

material coletado nessas 
ações que tiveram início 
na segunda-feira (25). 
Essa pesquisa irá verificar 
a resistência do mosquito 
a novos pesticidas e inse-
ticidas, bem como saber 
como está o ciclo evolu-
tivo da espécie em João 
Pessoa. Nesse trabalho de 
campo, as equipes estão 
usando a armadilha ovi-
trampa.

“Essa parceria é mui-
to importante. Através 
dessa coleta realizada nas 
casas e nos terrenos, será 
possível avaliar a resis-
tência do Aedes aegypti 
em determinado bairro 
e melhorar o direciona-
mento das ações de com-
bate ao mosquito em João 
Pessoa”, explicou o geren-

te da Vigilância Ambiental 
da Capital, Nilton Guedes.

Fases 
A pesquisa será reali-

zada em quatro etapas. A 
primeira acontece de 25 a 
29 de janeiro com a insta-
lação das armadilhas. De 
1º a 5 de fevereiro, as ar-
madilhas serão retiradas 
e substituídas por outras. 
As fases seguintes, de 8 a 
12 de fevereiro e de 17 a 
19 de fevereiro, serão para 
consolidação dos dados.

Equipe
Trabalham nesta ação 

50 profissionais da Vigi-
lância Ambiental de João 
Pessoa. Os agentes esta-
rão identificados com cra-
chá e devem entrevistar 

algumas pessoas nos lo-
cais. “É importante que a 
população receba os agen-
tes e aceitem participar 
desta ação. Esse trabalho, 
associada à pesquisa, irá 
nortear as equipes para o 
tratamento químico mais 
adequado e apontar as 
áreas com maior incidên-
cia do mosquito na cida-
de. Vale ressaltar também 
que as armadilhas não 
oferecem nenhum risco 
aos moradores”, destacou 
Nilton Guedes.

Em caso de dúvidas 
sobre a pesquisa ou al-
guma intercorrência com 
as armadilhas instaladas, 
a população pode entrar 
em contato com o Disque 
Dengue, por meio do tele-
fone 3214-5718.

Objetivo da pesquisa fruto da 
parceira entre SMS e Fiocruz é 
averiguar como está se repro-
duzindo o mosquito transmissor 
da dengue e da zika

Foto: Dayse Eusébio/Secom-JP

Trecho da BR-230 em João Pessoa que está dentro do projeto de ampliação

Foto: Marcos Russo
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Medida vale para todas as nacionalidades, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Governo restringe entrada de 
estrangeiros por terra e água

A Presidência da Repú-
blica publicou ontem (26), 
uma portaria restringindo a 
entrada de estrangeiros no 
país por terra e por água. A 
restrição vale para todas as 
nacionalidades, conforme re-
comendação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Para adoção da 
medida, o governo brasileiro 
considerou o surgimento de 
variantes do novo coronaví-
rus no Reino Unido, Irlanda 
do Norte e na África do Sul.

“Considerando o impac-
to epidemiológico que a nova 
variante do coronavírus, 
identificada no Reino Unido 
e na República da África do 
Sul, pode causar no cenário 
atual vivenciado no país […] 
Fica restringida a entrada 
no país de estrangeiros de 
qualquer nacionalidade, por 
rodovias, por outros meios 
terrestres ou por transporte 
aquaviário”, diz um trecho da 
portaria

Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), o 
número de países e territó-
rios onde já foi detectada a 
variante britânica pode pas-
sar de 50 e a variante identi-
ficada na África do Sul surgiu 
em 20, mas a organização 
considera que esta avaliação 
pode estar subestimada.

Existem exceções, como 
no caso de imigrante com 
residência fixa no Brasil; 
cônjuge, companheiro, filho, 
pai ou curador de brasileiro 
e estrangeiro a serviço de 
organismo internacional, 
residentes fronteiriços de 
cidades-gêmeas. Essas ex-
ceções não se aplicam aos 
venezuelanos.

Aeroportos
A chegada de estrangei-

ros pelos aeroportos não está 
proibida, salvo de voos que 
tenham origem ou passagem 
pelo Reino Unido, Irlanda do 
Norte e África do Sul. Para 
o caso de voos vindos de 
outros países, deverão ser 
cumpridos os requisitos mi-
gratórios.

O estrangeiro que quiser 
vir de avião para o Brasil de-
verá apresentar documento 
provando a realização de tes-
te RT-PCR realizado em até 
72 horas antes do embarque, 
com resultado negativo ou 
não-reagente.

Aqueles que descumpri-
rem o disposto na portaria 
serão repatriados ou depor-
tados imediatamente, além 
de ser responsabilizados ci-
vil e penalmente. A portaria 
foi assinada pelos ministros 
Braga Netto, da Casa Civil; 
André Mendonça, da Justiça 
e Segurança Pública; e Edu-
ardo Pazuello, da Saúde.

Marcelo Brandão
Agência Brasil Mural colorido

Genival Lacerda é homenageado 
com grafite na Rádio Tabajara

Durante a tarde de on-
tem, uma parte do muro 
da Rádio Tabajara, na 
Avenida Pedro II, em João 
Pessoa, recebeu uma arte 
exclusiva em homenagem 
ao cantor e compositor pa-
raibano Genival Lacerda, 
que morreu no dia 7 de 
janeiro, vítima das compli-
cações da covid-19. A obra 
foi finalizada pelo grafitei-
ro e muralista André de 
Souza, mais conhecido no 
meio artístico como An-
dreh graffity. 

Para iniciar esta nova 
pintura, o artista solicitou 
à direção da emissora o 
espaço para realizar sua 

homenagem. Ele informou 
que o muro tem 18 metros 
de comprimento e aproxi-
madamente três de altura, 
cuja dimensão varia devi-
do ao relevo do terreno. O 
trabalho foi executado em 
cerca de três dias, durante 
a manhã e a tarde.

As imagens envolvem 
três etapas da vida de Ge-
nival Lacerda, no qual a 
trajetória é representada 
desde o início da carreira, 
até antes do falecimento. 
O mural colorido conta 
também com frases que 
remetem a história e as 
músicas de sucesso do 
cantor.

Andreh há 15 anos 
trabalha com grafite ten-
do sido autor, inclusive, 

de homenagens a Gabriel 
Diniz, Elba Ramalho, Zé 
Ramalho, Carlinhos Maia 
e outras pessoas de des-
taque no cenário nordes-
tino. No entanto, é a pri-
meira vez que realiza uma 
atividade deste tipo para a 
Rádio Tabajara. 

“Antes de fazer o mu-
ral, eu faço uma pesquisa 
sobre a vida e carreira do 
artista. Quando faço mu-
rais em homenagens aos 
artistas, sempre a reper-
cussão é positiva. Espero 
que as pessoas que pas-
sem por lá gostem”, afir-
mou.

Agora, o sentimento 
do artista é de satisfação 
por realizar esta homena-
gem em forma de grafite. 

“Para mim que sou mura-
lista, isso não deixa de ser 
um presente. Espero que 
seja um trabalho que mui-
tos olhem, admirem e cur-
tam bastante, pra quem é 
fã e pra quem não teve o 
prazer de conhecer a arte 
e a música dele”, declarou.

Esta recente obra, 
une-se as já existentes 
homenagens aos artistas 
paraibanos grafitadas em 
frente à emissora, como 
Jackson do Pandeiro e Si-
vuca. Genival Lacerda é 
considerado um dos gran-
des nomes do forró, sendo 
bastante ligado a cultura 
nordestina. Em 2017, re-
cebeu no Palácio do Pla-
nalto a medalha da Ordem 
do Mérito Cultural (OMC).

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Imagens envolvem três etapas da vida de Genival Lacerda, cuja trajetória é representada desde o início da carreira até antes da morte

Foto: Edson Matos

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) ini-
cia, nesta quarta-feira (27), 
dentro da campanha de va-
cinação contra a covid-19, a 
imunização de idosos aca-
mados a partir de 80 anos. 
A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) também inicia 
o agendamento prévio para 
vacinar pessoas acima de 60 
anos com a mesma limitação 
de mobilidade. A fixação de 
uma data pode ser feita atra-
vés do telefone 3214-7149 
ou diretamente no Serviço 
de Atendimento Domiciliar 
(SAD), localizado na Rua Mi-
guel Bastos Lisboa, nº 115, 
no bairro de Miramar. 

Além desse canal para 
agendamento, os usuários 
com algum familiar nesse 
perfil podem também pro-
curar informações com os 
agentes da unidade de saú-
de da família (USF) mais 
próxima de sua casa. O horá-
rio para marcação da vacina, 
nessas condições especiais, 
é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 12h e 13h às 17h.

“Para essas primeiras 
doses, seguindo a orienta-
ção do Ministério da Saúde, 
onde a prioridade será para 
os idosos acamados acima 
de 80 anos. Mas, quem ti-
ver um familiar nesse perfil 
acima de 60 anos também 
pode ligar para fazer o agen-
damento e, desta forma, o 
município já terá a informa-
ção desse grupo em nossos 
cadastros”, informou Fer-
nando Virgolino, enfermeiro 
e chefe da Seção de Imuniza-
ção da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa. 

Além da vacinação do-
miciliar, o objetivo do SAD 
é promover o cuidado inte-
gral e humanizado no am-
biente onde se encontra o 
idoso. “Atualmente, temos 
no serviço 66 idosos aca-
mados acima de 80 anos. 
Então, estaremos com to-
das as equipes empenhadas 
em garantir essa assistência 
preventiva de vacinação a 
todo paciente do municí-
pio que esteja nesse perfil”, 
explicou Gilanne Ferreira, 
coordenadora do SAD. 

Serviço
Ao todo, o serviço aten-

de 300 pacientes pelas equi-
pes multiprofissionais. Para 
ter acesso, é preciso que o 
usuário procure a unidade 
de saúde da família (USF) 
mais próxima de casa para 
que sejam realizados os pri-
meiros atendimentos e, se 
necessário, o encaminha-
mento ao serviço domiciliar 
do programa. Em casos de 
desospitalização, o próprio 
hospital, através do seu se-
tor de serviço social, faz a so-
licitação e encaminhamento 
do usuário ao SAD. 

Balanço
Desde o início da cam-

panha de vacinação, no dia 
19 de janeiro, 10.471 pes-
soas já receberam as doses 
do imunizante em João Pes-
soa. Ontem (26), a Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS) concluiu a vacinação 
dos idosos residentes em 
instituições de longa perma-
nência e os trabalhadores 
desses locais.

PMJP inicia vacinação 
de idosos acamados

Petrobras confirma mais um aumento 
nos preços da gasolina e do diesel

A Petrobras confirmou o 
aumento da gasolina em suas 
refinarias a partir de hoje, in-
formando que o preço médio 
de venda de gasolina para as 
distribuidoras passará a ser 
de R$ 2,08 por litro, refletindo 
aumento médio de R$ 0,10 
por litro no preço de venda.

O preço médio de diesel, 
por sua vez, passará a ser de 

R$ 2,12 por litro, refletin-
do uma aumento médio de  
R$ 0,09 por litro.

“Os preços praticados 
pela Petrobras têm como refe-
rência os preços de paridade 
de importação e, dessa manei-
ra, acompanham as variações 
do valor do produto no mer-
cado internacional e da taxa 
de câmbio, para cima e para 
baixo”, disse a companhia.

A estatal ressalta que 
aos preços da gasolina e do 

diesel vendidos na bomba 
dos postos revendedores 
são acrescidos tributos fe-
derais e estaduais, custos 
para aquisição e mistura 
obrigatória de biocombus-
tíveis pelas distribuidoras, 
além das margens brutas 
das companhias distribui-
doras e dos próprios postos 
revendedores de combus-
tíveis.

“Segundo dados do 
Global Petrol Prices (www.

globalpetrolprices.com), em 
18/01/2021, o preço médio 
ao consumidor de gasolina 
no Brasil era o 56º mais ba-
rato dentre 166 pesquisa-
dos, estando 17,8% abaixo 
da média de US$ 1,05 por 
litro. Já o preço médio de die-
sel ao consumidor no Brasil 
era o 42º mais barato dentre 
165 pesquisados, estando 
26,7% abaixo da média de 
US$ 0,95 por litro”, informou 
a Petrobras.

Denise Luna
Agência Estado



Paraíba
Praia Limpa
Mais de mil imóveis no bairro de Manaíra, em 
João Pessoa foram vistoriados pela Operação Praia 
Limpa, que identifica esgotos clandestinos. Página 8
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De acordo com o Lacen-PB, três pessoas foram diagnosticadas com a mutação do vírus, com cepa sul-africana 

Variações do vírus da covid 
são confirmadas na Paraíba
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Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Já é possível encontrar na 
Paraíba uma das mutações do 
novo coronavírus. O Labora-
tório Central de Saúde Pública 
(Lacen-PB) confirma que três 
pessoas já foram diagnosticadas 
com uma nova variação do vírus, 
a mutação E484K, que é predo-
minante das regiões Oriental e 
Ocidental do Cabo, na África do 
Sul, e também é conhecida como 
a cepa sul-africana.

O secretário executivo de 
Saúde da Paraíba, Daniel Bel-
trammi, explica que é comum o 
surgimento de mutações. “Como 
todo vírus respiratório, o coro-
navírus também faz mutações. 
Essa semana, o Lacen-PB iden-
tificou, através do RT-PCR – exa-
me capaz de analisar o material 
viral, ou seja, o vírus de forma 
inteira – detectou uma nova 
variação da cepa 28 (a que já 
circula no Brasil) e uma mutação 
identificada na África do Sul. As-
sim, circulam duas variantes, 28 
e 33,  que são as variantes mais 
predominantes no Nordeste e 
vieram  para a Paraíba oriundas 
do Sudeste”, expalicou.

Sobre essas variações, o 
médico destaca que a parceria 
do Lacen-PB com a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) é fun-
damental na análise genética 
do vírus para enfrentar a pan-
demia. “Esse trabalho só res-
salta a tarefa importante que 
o governo da Paraíba está fa-
zendo para conter a covid-19. 
Saber sobre mutações não é 
motivo para pânico, mas sim 
em boas notícias para que nós 
possamos acompanhar o com-
portamento do vírus em todo 
o estado. Então, isso mostra a 
capacidade de resposta e or-
ganização que estamos tendo 
para fazer o enfretamento des-
sa doença”, falou Daniel.

Número de 
mortes na 
PB passa 
de 4 mil

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Com 12 óbitos confirma-
dos pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) ontem, a Paraí-
ba atingiu a marca de 4.003 
vítimas por complicações da 
covid-19. Novos 1.036 casos 
também foram registrados. 
Neste momento, o estado 
acumula 186.033 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus confirmados, sendo 
138.694 pacientes considera-
dos recuperados. Um total de 
579.411 testes para diagnósti-
co da doença já foram realiza-
dos, contabilizando casos em 
todos os municípios e mortes 
em 199 das 223 cidades.

Próxima de 10 meses 
desde o primeiro óbito por 
covid-19 no estado, regis-
trado no dia 31 de março, a 
Paraíba teve sete dos 12 fa-
lecimentos ocorridos entre a 
segunda-feira e a terça-feira. 
Os demais são datados de 31 
de dezembro de 2020 até a 
data de ontem. De acordo 
com a SES, outros 24 óbitos 
estão em investigação. Entre 
as vítimas do dia, dois não 
possuíam comorbidades e 
os demais apresentaram dia-
betes como o fator de risco 
mais frequente. Sendo sete 
mulheres e cinco homens, 
com faixa etária de 41 a 90 
anos. Dois ocorreram em hos-
pitais privados e os demais 
em hospitais públicos. 

As cidades que registra-
ram os falecimentos foram: 
Cruz do Espírito Santo (2), 
Boqueirão, Caraúbas, Espe-
rança, Jacaraú, João Pessoa, 
Ouro Velho, Santa Rita, Santa 
Teresinha, Sousa e Taperoá 
(com um falecimento cada). 

Entre os novos casos de 
contaminação, 90 (8%) são 
casos de pacientes hospita-
lizados e 1.036 (92%) são 
leves. A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o 
estado é de 52%, e 42% nos 
leitos de enfermaria. A Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
concentra ocupação de 58% 
nos leitos de UTI e 54% em 
enfermarias. Em Cg estão 
ocupados 63% dos leitos de 
UTI adulto e 35% em leitos de 
enfermaria. O Sertão registra, 
respectivamente, 56% e 57% 
de ocupação nos leitos de UTI 
e em enfermarias.

Amazonenses
Dez amazonenses rece-

bidos pela Paraíba no Hos-
pital Universitário Lauro 
Wanderley (HULW), da Uni-
versidade Federal da Paraíba 
e gerido pela  Empresa Brasi-
leira de Serviços Hospitalares 
(Ebserh), seguem internados 
na unidade, sendo oito em lei-
tos de enfermaria com o qua-
dro estável e dois, um homem 
e uma mulher, se encontram 
em leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

Foto: Francisco França

Com o uso do exame PT-PCR, o Lacen identificou no Estado a mutação E484K, predominante das regiões Oriental e Ocidental do Cabo, na África do Sul

Na Frei Damião

Unidade acompanha caso de reinfecção
A Maternidade Frei Da-

mião, que integra a rede hos-
pitalar do estado, está acom-
panhando uma paciente com 
reinfecção por covid-19. A 
gestante foi atendida no dia 
18 de janeiro com 23 sema-
nas de gestação, com queixas 
clínicas de dor de garganta, 
dispneia, tosse, anosmia e sem 
comorbidades. Ela começou 
a apresentar sintomas no dia 
11 de janeiro, sendo realizado 
RT PCR no dia 17 de janeiro 
com resultado positivo. Ante-
riormente, apresentou sinto-
mas gripais, sendo realizada 
coleta de RT PCR no dia 14 de 
setembro de 2020 com resul-
tado positivo.

O caso pode ser consi-
derado reinfecção pelo coro-
navírus tendo em vista que a 
paciente realizou duas cole-
tas de RT PCR pelo Lacen em 
datas distintas com resultado 
positivo. 

Conforme a nota técnica 
da SES, do dia 30 de outubro de 
2020, a definição do caso sus-

Mutações não impedem efeitos das vacinas
Sobre as vacinas que estão sendo 

aplicadas na Paraíba, Beltrammi pontua 
que as variantes do novo coronavírus 
não interferem na eficácia dos imu-
nizantes. “Até o momento atual, os 
estudos científicos garantem que as mu-
tações não estão impedindo os efeitos 
da vacinas. Seguir vacinando o maior 
número de pessoas é fundamental. 
Ajuda para que esse processo de muta-
ção viral seja reduzido. Vacinação com 
maior número de pessoas é a melhor 
reposta para diminuir o processo de 
mutação viral”, falou. 

De acordo com o diretor geral do 
Lacen-PB, Bergson Vasconcelos, na 
Paraíba já está confirmado a existência 
dessas novas variantes do coronavírus 
em três pacientes que estão bem, sem 
sintomas e curados. “Essas mutações 
foram encontradas em dezembro 

do ano passado, mas só através de 
correlações entre o gene mutante e o 
quadro clínico dos pacientes é que foi 
possível confirmar suas existências. É 
interessante ressaltarmos que essa vi-
gilância genômica é primordial para o 
futuro da medicina laboratorial, como 
alternativa para as respostas e subsí-
dios técnicos e científicos para as ações 
de controle e combate dos agravos de 
saúde pública”, disse.

O bioquímico e consultor científi-
co do Lacen-PB, João Felipe Bezerra, 
acrescenta que essa variante do vírus 
possui uma mudança na estrutura viral 
da proteína Spike, que é responsável 
pela entrada do vírus nas células. “Os 
vírus de RNA sofrem mutações o tempo 
todo, mas essa mutação é em um local 
importante e precisa ser monitorada e 
avaliada, que é justamente o que esta-

mos fazendo nas linhagens B.1.1.33 e 
B.1.128, que são as principais variantes 
do novo coronavírus em circulação 
aqui na Paraíba. Ao todo, são mais 
de 20 variantes, mas com mutações 
importantes existem a P2 da mutação 
E484K, que é a cepa sul-africana, e a 
P1 que é a variante amazônica, a cepa 
do Amazonas”, afirmou.

Já em relação aos 15 pacientes 
e três familiares oriundos de Manaus, 
que recebem tratamento em João Pes-
soa, Bergson confirma que já foi feita 
a coleta do vírus, através do RT-PCR. 
“As amostras que se enquadram nos 
critérios técnicos estão sendo anali-
sadas, para saber se esses pacientes 
estão infectados ou não com essas 
novas variações. Estamos aguardando 
os resultados dados nossos centros de 
referência”.

peito de reinfecção pelo vírus 
SarsCov 2 pode ser considera-
do o indivíduo com dois resul-
tados positivos de RT PCR em 
tempo real para o vírus Sars 
cov 2, com intervalo igual ou 
superior a 90 dias entre os dois 
episódios de infecção, inde-
pendente da condição clínica 
observada nos dois episódios.

A diretora técnica da 
Maternidade Frei Damião, 
Andrea Correia, afirmou que 

a paciente, no momento, está 
estável; segue em isolamento 
domiciliar e está sendo acom-
panhada pelo ambulatório de 
egresso feitos por teleatendi-
mento e orientada a retornar 
ao serviço em caso de piora 
clínica.  “As amostras colhidas 
que se encontram no Lacen
-PB foram encaminhadas para 
cultura e sequenciamento 
genético em parceria com a 
Fiocruz”, explicou.

Ela disse ainda que, em-
bora a maioria dos relatos de 
literatura evidencie que gran-
de parte das gestantes apre-
sentam quadros clínicos leves 
ou moderados, foi verificado 
maior risco de complicações 
maternas principalmente no 
último trimestre da gesta-
ção e no puerpério, inclusive 
com casos de morte materna. 
Principalmente em países em 
desenvolvimento como o nos-

so, neste período de pandemia, 
mostraram-se aumentadas.

“No Brasil, o Ministério da 
Saúde recomenda que as ges-
tantes e puérperas até o 14º dia 
de pós-parto devem ser consi-
deradas grupo de risco. É muito 
importante o acompanhamento 
dessas mulheres, em especial, 
o seguimento pós alta, que no 
caso da maternidade Frei Da-
mião, vem sendo realizado pelo 
ambulatório de Egresso Covid”, 
explicou Andrea Correia.

Dados
Desde o começo da pande-

mia, a Maternidade Frei Damião 
já realizou 2.253 atendimentos 
com  557 foram confirmados de 
covid-19. Nesse período, foram  
registrados 13 óbitos, sendo seis 
maternos, 1 de recém-nascido, 
um masculino e cinco femininos.

As UTIs Neo Natal e adulto 
estão com 85 % de taxa de ocu-
pação e os leitos de enfermaria 
tanto da clínica médica quanto 
da obstetrícia com 50% de taxa 
de ocupação.

Foto: Edson Matos

A paciente foi atendida na Maternidade Frei Damião no dia 18 de janeiro, com 23 semanas de gestação
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Perícia constatou várias modificações para aumentar a potência do motor do veículo, que podia chegar a 600 cavalos

O motorista Antônio Car-
los Gomes de Oliveira, indi-
ciado por crime doloso por 
provocar o violento acidente 
que matou o baterista da ban-
da Tuareg’s, Dainha Batera, 
teve a prisão em flagrante em 
preventiva e se encontra na 
carceragem da Central de Po-
lícia da capital onde vai cum-
prir os 14 dias de quarentena 
até ser transferido para um 
presídio da capital.

Na manhã dessa terça-fei-
ra (26), foi concluída a perícia 
no veículo BMW, de cor ver-
melha, pertencente a Antônio 
Carlos. Segundo o perito Rob-
son Félix, do setor de enge-
nharia forense do Instituto de 
Polícia Científica da Paraíba, 
o carro não poderia trafegar 
em via pública, pois ele estava 
modificado com característi-
cas para competições.

Robson, em entrevista à 
imprensa, disse que a BMW 
sofreu uma série de modifi-
cações em seu sistema, in-
clusive no sistema de injeção 
eletrônica, colocação de me-
tanol para alterar a qualidade 
do combustível, “tudo isso 
para aumentar a potência 
do veículo”, explicou. O pe-
rito disse ainda que o carro 
de luxo tinha uma injeção 
reprogramável, com seis bi-

cos extras, além de um galão 
de metanol com sistema de 
bomba injetora instalada no 
porta malas.

No levantamento feito no 
carro, a perícia constatou que 
o BMW tem potência de 220 
cavalos, no entanto, com as 
alterações a potência passou 
entre 500 a 600 cavalos. Rob-
son disse ainda que não foi 
possível calcular a velocidade 
do carro no momento do aci-
dente, mas está estudando a 
retirada do modulo do air bag 
de carro, ontem tem informa-
ções sobre a velocidade no 
momento do impacto.

O acidente que provocou 
a morte do baterista acon-
teceu no domingo (25) no 
cruzamento das avenidas Es-
perança com Franca Filho, no 
bairro de Manaira, em João 
Pessoa. Antônio Carlos dirigia 
sua BMW em alta velocidade, 
fugindo da polícia, avançando 
sinais até colidir com o carro 
dirigido pelo baterista.

Antônio Carlos estava 
sendo seguido pela polícia, 
após furar um bloqueio. O 
delegado Carlos Othon, que 
lavrou a prisão em flagrante, 
disse que o motorista prati-
cou várias infrações de trân-
sito, além de apresentar dois 
CPFs quando da abordagem 
policial, modificar as carac-
terísticas do carro, tem ante-
cedentes criminais “por conta 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.cm

BMW envolvido em acidente 
não podia circular na cidade

disso foi indiciado por crime 
doloso, pois pratica o dolo 
eventual”, explicou o delegado 
Carlos Othon.

O corpo de Jailson Be-
zerra Bandeira foi sepultado 
na tarde dessa segunda-feira 

(25) no cemitério Santa Ca-
tarina, no Bairro dos Estados, 
na capital, sendo acompanha-
do por familiares e amigos, 
após ser velado na Central de 
Velórios São João Batista, na 
Avenida Epitácio Pessoa.  

Foram usados baquetes 
de baterias durante o sepul-
tamento. Familiares disseram 
que o sonho de ‘Dainha Ba-
tera’ era criar uma escola de 
música no bairro onde resi-
dia, Mangabeira.

Antônio Carlos dirigia em alta velocidade, fugindo da polícia e avançando sinais, quando colidiu com o carro da vítima

Foto: Divulgação

Uma guarnição da 
Polícia Militar conseguiu 
evitar a morte de um 
homem de 22 anos no 
momento em que estava 
sendo espancado por mo-
radores do bairro Vela-
me, em Campina Grande. 
Ele é suspeito de tentar 
estuprar uma criança de 
nove anos.

O caso aconteceu na 
noite dessa segunda-feira 
(22). No local os policiais 
tomaram conhecimen-
to que o jovem estaria 
assediando a criança e 
na noite de segunda-fei-
ra alguns moradores da 
localidade conseguiram 
segurá-lo passando a lin-
chá-lo, sendo salvo com a 
chegada dos policiais.

O suspeito foi socor-
rido para o Hospital de 
Emergência e Trauma 
de Campina Grande e a 
criança foi conduzida, 
junto com a avó para a 
Central de Polícia para 
prestar esclarecimento 
sobre o caso.

População 
espanca 
suspeito 
de estupro

Um foragido da jus-
tiça foi recapturado pela 
Polícia Rodoviária Fede-
ral na BR-101, em Ma-
manguape. O homem de 
58 anos estava dirigindo 
um veículo Corsa Sedan e 
disse que fazia transporte 
de passageiros para João 
Pessoa. 

Na consulta aos sis-
temas foi constatado que 
ele possuía um mandado 
de prisão em aberto pelo 
crime de tráfico de dro-
gas. Ele foi encaminhado 
à Polícia Civil.

 Em outra ação, na 
BR-104, em Esperança, 
os policiais rodoviários 
abordaram na tarde de 
segunda-feira (25) o veí-
culo VW Fox. Na consul-
ta aos sistemas, a equipe 
constatou que se tratava 
de um veículo roubado 
em outubro do ano pas-
sado, em São Paulo.

O condutor, um ho-
mem de identidade e ida-
de não reveladas infor-
mou que havia adquirido 
o veículo de um vendedor 
em Esperança (PB). Afir-
mou que no negócio deu 
um automóvel e uma mo-
tocicleta, um animal e R$ 
700. Ainda restaria pagar 
R$ 4 mil, que seria reali-
zado em outubro deste 
ano. O homem foi enca-
minhado à Polícia Civil 
e responderá pelo crime 
de receptação de veículo 
roubado.

PRF prende 
foragido e 
localiza carro 
roubado

Na BR-230

Caminhão tomba sobre carro 
e causa engarrafamento

Um acidente envol-
vendo um caminhão e um 
automóvel provocou na 
manhã dessa terça-feira 
(26) um engarrafamento 
quilométrico na BR-230, 
em João Pessoa. Ninguém 
ficou ferido e o trânsito 
somente foi totalmente li-
berado por volta das 13h 
após a retirada dos dois 
veículos do local. 

O acidente aconteceu 
por volta das 8h, no km 26, 
em frente ao Parque de Ex-
posições Henrique Vieira 
de Melo, no sentido João 
Pessoa/Bayeux quando um 

caminhão baú tombou so-
bre um automóvel atingin-
do a traseira do veículo que 
era ocupado apenas pela 
condutora, a dentista Alice 
Lacerda. O caminhão era 
dirigido por um homem 
identificado por Bernardo. 
No local foi verificado ape-
nas danos materiais nos 
dois veículos. 

O motorista do cami-
nhão disse aos policiais ro-
doviários federais que esti-
veram no local, que dirigia 
o veículo normalmente 
quando percebeu que veí-
culos estavam quase que 

parados à sua frente e para 
não colidir contra um carro 
freou e por conta do peso 
o caminhão tombou. O baú 
estava com uma carga de 
material gráfico.

A dentista Aline Lacer-
da contou que ouviu o baru-
lho da freada e em seguida 
o baú sobre seu veículo, um 
golf. Um policial rodoviário 
que atendeu a ocorrência 
disse que o caminhão esta-
va numa velocidade incom-
patível com aquele local. 
Aline disse que estar viva 
e sem nenhum arranhão “é 
um milagre de Deus”.

Caminhão caiu por sobre o carro 
de uma dentista nas imediações 

do Parque Henrique Vieira, em JP
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A Polícia Militar pren-
deu dois adultos e um 
adolescente suspeitos de 
envolvimento com o tráfi-
co de droga e apreendeu 
cerca de seis quilos de 
drogas. A ação aconteceu 
nessa segunda-feira (25) 
na cidade de Patos e faz 
parte do trabalho realiza-
do pelo 3º BPM no com-
bate ao tráfico de entor-
pecente naquela região do 
Sertão do estado. Na ação 
os policiais ainda apreen-
deram uma arma de fogo e 
munições. 

A prisão do trio foi 
realizada pelos policiais 
do 3º Batalhão após rece-
berem informações que 
havia pessoa com armas 
de fogo no bairro Salga-
dinho. Nas diligências, a 
PM localizou os suspeitos 
e próximo a eles foram 
encontrados cerca de seis 
quilos de drogas, entre 
maconha, cocaína e crack. 

O material apreendido es-
tava dividido em tabletes, 
pedras e porções.

Também no local, os 
policiais apreenderam 
uma espingarda calibre 12 
de fabricação caseira, 20 
munições calibre ponto 
40, balanças de precisão 
e várias embalagens para 
distribuição das drogas.  
Entre os suspeitos detidos 
estava um menor de 16 
anos de idade e dois maio-
res de 23 e 30 anos.

Bayeux
Em Bayeux, mais uma 

arma de fogo e drogas 
foram apreendidas pela 
Polícia Militar. O material 
ilícito estava com dois sus-
peitos que foram localiza-
dos em um mangue.

A ação da PM locali-
zou dois suspeitos de 20 
e 30 anos com o material 
em um mangue, no bairro 
do Baralho.

Trio é flagrado com 
6 quilos de maconha

Foto: PMPB

Maconha, cocaína, crack, armas e munições foram apreendidas
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Prefeitura iniciou o planejamento para realizar a festa de 4 de junho a 4 de julho, mas acompanha o andamento da imunização

São João presencial em CG 
vai depender da vacinação

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O Maior São João do 
Mundo, de Campina Gran-
de, deverá ocorrer de forma 
presencial no período de 4 
de junho a 4 de julho. É esse 
o formato que está sendo 
estudado pela prefeitura da 
cidade. Segundo a secretária 
de Desenvolvimento Econô-
mico de Campina Grande, Ro-
sália Lucas, isso dependerá 
do avanço da vacinação da 
população contra a covid-19. 

“Ainda não há nada ofi-
cial para que o Maior São 
João do Mundo aconteça de 
forma presencial.Tudo vai 
depender da imunização da 
população brasileira. Mas já 
estamos trabalhando e nos 
planejando internamente, 
para que a festa aconteça no 
período de 4 de junho a 4 de 
julho”, afirmou Rosália Lucas. 

Ela enfatizou que a 
imunização da população 
será fundamental para que 
a festa aconteça. O São João 
de Campina Grande deverá 
acontecer com planejamen-
to responsável e com bios-
segurança, de acordo com o 
monitoramento e imunização 
da população.

Segundo a secretária, 
o que está sendo feito é um 
trabalho de planejamento, 
porque um evento como esse 
não se define com uma sema-
na antes. “Estamos sempre 
alinhados ao monitoramento 
da vacinação da população, e 
nos planejando paralelamen-
te com a Secretaria da Saúde 
no que diz respeito a imuni-
zação da população.Esse é o 
primeiro passo para que a 
festa aconteça, mas é apenas 
um trabalho interno. Afinal 
esse é um evento gigantesco 
que precisa ser trabalhado 
com antecedência”.  

“Todos os eventos que fi-
zemos no ano passado foram 
de acordo com as normas de 
segurança da Vigilância Sa-
nitária, ou seja, com todos os 
protocolos necessários para 
podermos avançar no setor 
da economia. Aqui tudo tem 
sido feito com muito plane-
jamento”, afirmou.

Economia
No último São João pre-

sencial (2019), Campina 
Grande arrecadou R$ 299 
milhões. É a data mais im-
portante para a região em 
termos de economia. Todos 
os percentuais giram em tor-

no da cadeia produtiva, que 
envolve comércio, artistas, 
hotéis, restaurantes e ope-
radores de turismo. 

É uma festa que econo-
micamente beneficia toda a 
região de Campina Grande, 
inclusive João Pessoa, porque 

os hotéis da capital durante 
o mês de junho ficam prati-
camente lotados. “Em 2019, 
mais de 2 milhões de pessoas, 

visitaram Campina Grande, e 
mais de 1 milhão passaram 
pelas catracas do evento”, 
lembrou a secretária.

A partir de hoje

Atividades online marcam programação 
do Dia da Visibilidade Trans na Paraíba

Uma série de encontros 
on-line para discutir a luta 
pela cidadania e dignidade 
das travestis e transexuais 
será promovida pelo Governo 
do Estado, por meio da Secre-
taria da Mulher e da Diversi-
dade Humana, para celebrar 
o Dia Nacional da Visibilidade 
Trans, nesta sexta-feira (29). 
Em 2020, o Brasil chegou a 175 
assassinatos de pessoas trans, 
um aumento de 39,5%  em 

comparação ao ano de 2019, 
segundo a Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais (An-
tra). O índice coloca o país no 
topo do ranking de assassinatos 
de pessoas trans pelo 13º ano 
consecutivo.

“O país registrou avanços 
na oferta de direitos ao longo 
da última década, mas ainda 
é o que mais mata transexuais 
e travestis”, afirma o gerente 
de Direitos de LGBT da Semdh, 

Fernando Luiz. A data é come-
morada desde 2004, fixada pelo 
lançamento da campanha “Tra-
vesti e respeito”, elaborada por 
lideranças históricas do movi-
mento de transexuais no país 
em parceria com o Programa 
Nacional de DST/Aids, do Mi-
nistério da Saúde.

Segundo ele, o Governo 
na Paraíba avança em quatro 
aspectos de políticas que mu-
daram desde 2004: o uso do 

nome social, um ambulatório 
especializado pelo SUS, celas 
nos presídios e dois Centros 
de Referência dos Direitos de 
LGBT e Enfrentamento à LGBT-
fobia em João Pessoa e Campina 
Grande. “Estamos fortalecendo 
nossas ações em meio a onda 
recente de discursos e medidas 
contrárias à população LGBT+”, 
ressaltou a secretária da Mu-
lher e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura.

A Estação Experimental 
de Alagoinha está recuperando 
equipamentos e implementos 
nas atividades agrícolas, que 
necessitam constantemente de 
revisão, devido à carga de tra-
balho que sofrem durante a sua 
vida útil. Foram recuperados 
dois carroções, equipamen-
tos indispensáveis ao trabalho 
realizado pelo órgão, tanto na 
produção agrícola quanto nas 
pesquisas. Esse é considerado o 
caminho mais sensato e econô-
mico para a exploração agrícola. 

A Estação pertence à Em-
presa de Pesquisa, Extensão 
Rural e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), vinculada à Se-
cretaria do Desenvolvimento 
da Agropecuária e da Pesca 
(Sedap), trabalha o melhora-
mento genético de animais e 
executa o projeto Integração 
Lavoura Pecuária e Floresta 
(ILPF), que está em fase avan-
çada das pesquisas. Seus diri-
gentes estavam preocupados 
com o estado físico dos seus 
carroções, que se encontravam 
danificados e notaram que 
poderiam ser recuperados.

O chefe da Estação, jun-
tamente com os servidores, 
realizou a recuperação destes 
equipamentos indispensáveis 
ao trabalho, com o dispêndio 
de poucos recursos financei-
ros. Foram dois carroções re-
cuperados que agora voltam 

a servir no atendimento dos 
trabalhos ali executados, tanto 
na produção agrícola quanto 
nas pesquisas.

“Nossos carroções esta-
vam deteriorados devido aos 
anos de uso, então, com par-
ticipação dos tratoristas, que 
não mediram esforços, recu-
peramos esses equipamentos 
sem custos adicionais, o que 
trouxe  economia de despesas 
para a Estação e irá contribuir 
muito com o sucesso do nosso 
trabalho”, comentou o chefe 
da Estação Experimental de 
Alagoinha, Rubens Fernandes 
da Costa.

Para a execução dos 
trabalhos de melhoramento 
genético das raças Guzerá e 
Sindi realizados na Estação 
Experimental, esses equipa-
mentos são de grande utilida-
de no transporte de alimentos 
para os animais, como ração 
balanceada, capim elefante, 
cana-de-açúcar, sorgo, milho, 
silagem e água.

Na área agrícola, princi-
palmente no projeto Integra-
ção Lavoura, Pecuária e Flo-
resta (ILPF), os equipamentos 
são usados no transporte de 
adubos, calcário, defensivo 
agrícola, estacas, arame far-
pado e, também, na produção 
agrícola como milho, algodão, 
sorgo, soja, amendoim forra-
geiro e feijão.

Estação da Empaer 
recupera maquinário

Atividades abordarão temas como saúde e segurança
Os encontros on-line serão no 

Instagram da Semdh @semdhgovpb 
com conversas reunindo especialis-
tas sobre o tema como transfemi-
nismo, acesso ao Sistema Único de 
Saúde, Masculinidades e atendimen-
to para casos de violência doméstica 
e sexual. As lives começam hoje, às 
18h, com um debate “A Luta pelo 
Transfeminismo” com a historiado-
ra pela UFRN, Florence Belladonna 
Travesti e a coordenadora do Centro 
Estadual de Referência de LGBT Lu-
ciano Bezerra de Campina Grande,  
Laura Brasil.

O tema sobre “Masculinidade 
trans” será amanhã, às 18h, com Raí 
Barbosa, agente de Direitos Huma-
nos do Centro de Referência Luciano 
Bezerra e Renato de Pádua, diretor 
do Coletivo Petris. Na sexta-feira,  
dia 29, tem debate sobre “Patrulha 
Maria de Penha e as Mulheres trans 
e travestis”, às 18h com Jade Vac-
cari, secretária executiva da Rede 
Estadual de Combate à LGBTfobia 
e Mônica Brandão, coordenadora 
do programa Integrado Patrulha 

Maria da Penha. No sábado, às 
18h, o tema será sobre “O acesso 
dos Homens Trans ao SUS”, com 
Michel Batista, da Gerência LGBT 
da SEMDH e Gabriel Herculano, do 
Coletivo Petris.

Dentro das atividades, o Go-
verno também continua com as 
inscrições de 300 vagas para cursos 
de qualificação profissional e EJA 
profissionalizante oferecida em par-
ceria com Instituto Nexus, voltadas 
às pessoas LGBTs em específico às 
pessoas trans, que não concluíram 
o ensino fundamental e/ou médio. 
O Governo também fará uma ação 
de divulgação on-line e outdoors 
em parceria com Associação das 
Mulheres Travestis, Transexuais e 
Transfeministas da Paraíba (Asttrans) 
com o tema “Vidas Trans Importam”.

 
Atendimento 
Os Centros Estaduais de Re-

ferência dos Direitos de LGBT e 
Enfrentamento à LGBTfobia da 
Paraíba (Espaço LGBTs de João 
Pessoa e Campina Grande) são 

serviços gratuitos, coordenado pela 
Secretaria de Estado da Mulher e 
da Diversidade Humana. Em João 
Pessoa, o Espaço LGBT tem 1.910 
usuários cadastrados e um total de 
29.651 atendimentos, em nove anos 
de funcionamento. Em 2020 foram 
2.954 atendimentos presenciais com 
mais 2.094 atendimentos remotos.

Em Campina Grande, o serviço 
funciona desde 2018 com 250 usuá-
rios cadastrados - a maioria jovem, 
entre 18 e 29 anos, de identidade de 
gênero feminina (lésbicas, bissexuais, 
travestis e transexuais). Ate hoje, o 
serviço registrou 2.472 atendimentos.

O acompanhamento no processo 
de retificação de nome e gênero para 
pessoas trans aparece em primeiro 
lugar nos atendimentos, seguido dos 
casos de LGBTfobia.  O perfil é de bai-
xo nível sócioeconômico, negras, com 
renda menor ou igual a um salário-mí-
nimo e escolaridade abaixo do ensino 
médio. Também são registradas, com 
frequência, violações de direitos, tais 
como, abuso financeiro e discriminação 
na rua, entre outras.

Prefeitura de Campina Grande planeja retomar a festa do Maior São João do Mundo no Parque do Povo que, no ano passado, foi cancelada devido à covid-19

Foto: Arquivo

Foto: Secom-PB

Empaer 
recuperou 
dois carroções 
que estavam 
danificados
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Levantamento da Emlur revela que, na capital, esse setor recolhe 6% dos resíduos, enquanto, no país, o percentual é de 4%

A cidade de João Pessoa 
continua se destacando como 
uma das capitais do Brasil 
com o maior índice de coleta 
seletiva. Na cidade existem 
mais de 200 catadores conve-
niados à Autarquia Especial 
Municipal de Limpeza Urbana 
(Emlur) e um número bem 
maior de catadores avulsos. O 
levantamento é da Emlur com 
base nos dados da Associação 
das Empresas de Limpeza 
Pública e Resíduos Especiais 
(Abrelpe).

Os dados levantados pela 
Abrelpe apontam que o per-
centual de coleta na capital 
paraibana está na média de 
6%, ou seja, superior à média 
nacional que é de 4%. Mas em 
todo o país, desde o ano pas-
sado, houve uma queda nos 
números de coleta por causa 
da pandemia do novo corona-
vírus.

Segundo o superinten-
dente da autarquia, Ricardo 
Veloso, a equipe de planeja-
mento da Emlur, está realizan-
do uma análise das ações do 
Programa de Coleta Seletiva. 
“Estamos realizando um diag-
nóstico da situação atual do 
programa. Nossa intenção é 
retomar e alavancar as ações, 
a exemplo do restabelecimen-
to dos galpões de materiais 
recicláveis, usados pelos ca-
tadores, bem como do Centro 
de Triagem, que funciona no 
Aterro Sanitário Metropolita-
no”, disse.

Ainda segundo Veloso, 
outra medida é a retomada da 
recuperação da área do antigo 
“lixão do Roger, além da am-
pliação dos Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVS). A coleta 
seletiva é a separação dos re-
síduos que podem ser recicla-
dos do resto do lixo. Para que 
ela seja eficaz, os itens devem 
ser separados antes de entrar 
em contato com o lixo orgâ-
nico. Os materiais potencial-
mente recicláveis recolhidos 
pelos catadores são plástico, 
papel, metal, vidro e borracha.

Em João Pessoa, a coleta é 
realizada pela Prefeitura Mu-
nicipal, por meio da Emlur, em 
parceria com três associações 
de catadores da capital. A cida-
de conta com cinco núcleos de 
coleta seletiva, nos bairros Jar-
dim Cidade Universitária, Bes-
sa, Mangabeira, Cabo Branco 
e Bairro dos Estados, além do 
Centro de Triagem que fun-
ciona no Aterro Sanitário. Em 
alguns deles, a exemplo do nú-
cleo do Bessa, trabalham famí-
lias inteiras.

Tudo o que pode ser re-
ciclado soma cerca de 40% do 
descarte doméstico, o que au-
menta a vida útil dos aterros 
sanitários. Reciclar os itens 
diminui o volume de lixo, da 
poluição ambiental, e o des-
perdício de recursos naturais. 
Os benefícios econômicos são 
sentidos nas cidades pela ge-
ração de empregos. 

A coleta seletiva garante a 
inclusão social dos catadores, 
ajuda na preservação do meio 
ambiente e contribui para 
deixar a cidade mais limpa. A 
orientação à população é que 
o lixo destinado à Coleta Sele-
tiva seja colocado em frente às 
casas em horário diferenciado 
da coleta domiciliar.

As associações que são 
conveniadas com a Emlur e 
participam da coleta seletiva 
em João Pessoa são as seguin-
tes: Acordo Verde, Associação 
dos Trabalhadores em Mate-
riais Recicláveis (Astramares) 
e Associação de Catadores de 
Resíduos de João Pessoa (As-
care/JP). Mas de acordo com 
o superintendente do órgão, 
essas ações serão ampliadas.

Alguns dos endereços 
das coletas são: Bessa: Rua 
Projetada S/N (próximo à Rua 
Nicolau Melo), Cabo Branco: 
Rua Paulino Pinto S/N, Bairro 
dos Estados: Av. Espírito Santo 
S/N, Mangabeira: Rua Adjair 
Egito da Nóbrega S/N, Manga-
beira VIII/Cidade Verde e Jar-
dim Cidade Universitária: Rua 
Manoel Roberto do Nascimen-
to S/N (por trás do Caic), além 
do Aterro Sanitário Metropoli-
tano – Mussuré.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Índice de coleta seletiva de JP 
está acima da média nacional

A primeira-dama do 
Estado e presidente de 
Honra do Programa do Ar-
tesanato da Paraíba (PAP), 
Ana Maria Lins, visitou, on-
tem, as obras de restaura-
ção e recuperação do Mu-
seu Casa do Artista Popular 
Janete Costa, localizado na 
Praça da Independência, 
em João Pessoa. O equi-
pamento, que vai abrigar 
mais de 1,5 mil peças que 
representam o mais autên-
tico artesanato produzido 
na Paraíba, será entregue 
em março pelo Governo 
do Estado. Na ocasião, Ana 
Maria Lins visitou, ainda, 
as obras do Museu Cidade 
de João Pessoa e as ins-
talações da Autarquia de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-PB). 

A primeira-dama res-
saltou que o Museu Casa 
do Artista Popular Jane-
te Costa beneficia toda a 
cultura paraibana. “Mais 
uma grande ação do Go-
verno do Estado em prol 
da cultura paraibana. É um 

equipamento muito im-
portante que vai abrigar 
todo o acervo do artesa-
nato paraibano, com todas 
as tipologias encontradas 
no estado. Preservar nos-
so patrimônio é preservar 
nossa história, nossa iden-
tidade”, disse. 

 A gestora do PAP, Ma-
rielza Rodriguez, afirmou 
que a entrega do Museu 
Casa do Artista Popular 
Janete Costa representa o 
coroamento das ações do 
Governo do Estado, nos úl-
timos dois anos, em prol do 
artesanato paraibano. “O 
governador João Azevêdo, 
ao lado da primeira-dama 
e presidente de Honra do 
Programa do Artesanato 
Paraibano, tem demons-
trado, ao longo desses dois 
anos de gestão, toda a sen-
sibilidade, toda a responsa-
bilidade com o artesanato 
do nosso Estado. Essa obra 
do Museu Casa do Artista 
Popular Janete Costa vem 
coroar todas essas ações”, 
acrescentou.

Por sua vez, a diretora 
da Suplan, Simone Guima-
rães, destacou a importân-
cia das duas grandes obras 
que vão ser entregues à 
população paraibana. “Es-
tamos concluindo a recu-
peração e o restauro des-
ses dois grandes prédios: 
o Museu Casa do Artista 
Popular Janete Costa e o 
Museu Cidade de João Pes-
soa. A casa que vai abrigar 
o Museu Cidade de João 
Pessoa, por exemplo, es-
tava abandonada havia 
vários anos. Foi feito o res-
tauro completo, do piso à 
coberta”, disse. 

 O diretor do Museu 
Casa do Artista Popular 
Janete Costa, Fábio Mo-
rais, agradeceu a visita da 
primeira-dama e também 
destacou a importância do 
espaço. “Esse museu vai 
ilustrar a cultura paraibana 
da forma mais completa: 
com todas as tipologias do 
nosso artesanato encontra-
das no estado, dos mestres
-artesãos”, comentou. 

A primeira-dama e 
presidente de Honra do 
Programa do Artesana-
to Paraibano conheceu 
diversas instalações do 
equipamento, a exemplo 
do espaço destinado à 
tipologia de brinquedos 
populares, metal e a loja 
onde serão comercializa-
das peças do artesanato 
do estado. Ao todo, os in-
vestimentos superam os 
R$ 620 mil. 

Por fim, a primei-
ra-dama do estado, Ana 
Maria Lins, visitou as ins-
talações da nova sede do 
Procon Estadual, também 
localizada na Praça da In-
dependência, na capital. 
Acompanhada pela direto-
ra da Suplan, Simone Gui-
marães, Ana Maria Lins foi 
recebida pela superinten-
dente da Autarquia, Késsia 
Cavalcanti. Com um espa-
ço bem mais amplo, a esti-
mativa é que o número de 
atendimento diário tenha 
um crescimento médio de 
30%. 

Primeira-dama faz visitas a obras 
de museus e instalações do Procon

Foto: Alberi Pontes/Secom-PB

Presidente de 
honra do Programa 
do Artesanato da 
Paraíba, Ana Maria 
Lins falou sobre a 
importância dos 
museus para a 
cultura paraibana

Operação Praia Limpa

Mais de mil imóveis foram vistoriados em Manaíra
José Alves  
zavieira2@gmail.com

Foto: Marcos Russo

A ação visa zerar as irregularidades existentes nos bairros da orla

Mais de mil imóveis 
já foram vistoriados no 
bairro de Manaíra através 
da Operação Praia Limpa, 
lançada no dia 8 deste mês 
pelo governador João Aze-
vêdo e o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena. O 
objetivo é impedir que es-
gotos clandestinos desa-
guem nas galerias de águas 
pluviais e sujem as praias 
da capital. A ação visa ze-
rar as irregularidades exis-
tentes nos bairros da orla,e 
oferecer aos paraibanos 
e turistas praias limpas e 
apropriadas para o banho 
em qualquer estação do 
ano. Do total de 1.096 imó-
veis visitados, 119 foram 
detectados com o descarte 

indevido de águas pluviais 
na rede coletora de esgotos 
operada pela Cagepa.

De acordo com infor-
mações da diretoria da 
Cagepa, dos 119 imóveis 
verificados, 27 já regula-
rizaram a situação corri-
gindo os erros. Os demais 
seguem sendo acompa-
nhados pelo órgão, e em 
caso de não adequação, 
serão multados pela Se-
cretaria do Meio Ambiente 
do Município (Semam).

A Operação Praia Lim-
pa está sendo realizada em 
parceria com o Ministério 
Público Federal (MPF) e 
demais órgãos estaduais e 
municipais ligados ao meio 
ambiente e recursos hídri-
cos. Depois que as equi-
pes da Cagepa detectam 

os pontos com irregula-
ridades, os proprietários 
são notificados e têm um 
prazo para fazer a correção 
na rede. 

Semanalmente, as in-
formações de irregulari-
dades são repassadas para 

o MPF. As Secretarias de 
Meio Ambiente também 
estão sendo acionadas 
para vistoriar novamente 
esses imóveis e, caso os 
responsáveis não tenham 
feito a readequação neces-
sária, eles são autuados 

e multados com valores 
que serão definidos pela 
Semam.

A primeira fase do 
projeto compreende os 
imóveis entre o Retão de 
Manaíra e a Avenida Ruy 
Carneiro, a segunda fase 
vai até a Avenida Epitácio 
Pessoa e as demais vias 
nas orlas de Tambaú, Cabo 
Branco e Bessa, respecti-
vamente. Na sequência, a 
ação seguirá pelos bairros 
que margeiam os rios de 
João Pessoa.

Além da Praia Limpa, 
o projeto também faz parte 
do acordo celebrado entre 
o governador João Azevêdo 
e o prefeito Cícero Lucena, 
para realização conjunta de 
serviços de abastecimento 
d’água, esgotamento sani-

tário e drenagem urbana 
na capital.

Investimentos
Durante o lançamento 

da campanha Praia Limpa, 
o governador afirmou que 
os investimentos em infra-
estrutura assegurados pelo 
Governo do Estado junto ao 
Banco Mundial também se-
rão destinados para ações 
de esgotamento sanitário em 
João Pessoa. “Assinamos um 
empréstimo de US$ 128 mi-
lhões com o Banco Mundial e 
vamos duplicar a capacidade 
de tratamento de esgoto de 
João Pessoa, o que irá permi-
tir que a cidade não tenha de 
forma nenhuma, o lançamen-
to de esgoto em qualquer di-
reção que não seja a estação 
de tratamento”, pontuou.
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Fomentador cultural
Autores da Paraíba lamentam morte do pernambucano 
Tarcísio Pereira, fundador da Livro 7 e um dos grandes 
incentivadores culturais e literários do país. Página 12
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Celebrando os 120 anos do nascimento do escritor paraibano, ‘Doidinho’ será o primeiro romance em debate

Publicada em 1933, Doidinho, 
obra do escritor José Lins do Rego 
(1901-1957), é o tema do deba-
te que a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba (Funesc) realizará nes-
ta quarta-feira, com transmissão a 
partir das 19h30, pelo canal oficial 
da entidade no Youtube, cujo intuito 
é celebrar os 120 anos de nascimen-
to do autor paraibano.

Os participantes do bate-papo 
serão os pesquisadores Ângelo Pes-
soa e Maria de Fátima Pessoa Viana 
Silva, com mediação do jornalista 
Jãmarri Nogueira. Trata-se do pri-
meiro de uma série de eventos que 
ocorrerão ao longo de todo o ano, 
sempre na última quarta-feira de 
cada mês e com enfoque em uma 
obra do escritor.

“Pretendo apresentar uma aná-
lise de Doidinho, o segundo romance 
publicado por José Lins do Rego”, pon-
tuou a pesquisadora Fátima Pessoa. 
“Vou mostrar alguns aspectos desse 
livro, a exemplo do fato de que o nar-
rador, que se chama Carlos Melo, é o 
mesmo protagonista de outras duas 
obras, cujos títulos são Menino de En-
genho, que é o primeiro romance do 
autor, publicado em 1932, e Bangüê, 
de 1934. São três livros que, com O 
Moleque Ricardo, Usina e Fogo Morto, 
fazem parte do chamado Ciclo da Ca-
na-de-Açúcar”.

Na análise de Fátima Pessoa, o 
livro guarda alguns aspectos curio-
sos. “É interessante que José Lins vai 
introduzir temas não tocados pela 
sociedade da época, mas de manei-
ra muito delicada, como o homos-
sexualismo, a sexualidade precoce, 
o racismo, a colocação em dúvida 
de dogmas religiosos e a decadên-
cia do mundo rural. Quando Carlos 
Melo deixa o engenho do avô para 
estudar no colégio, ele vai sentir um 
choque em comparação como seu 
mundo, pois, ao constatar que exis-
tem diferenças na sociedade, com o 
a pobreza e o trabalho escravo, para 

Carlos Melo, o engenho representa a 
liberdade de agir e de se expressar, 
enquanto o colégio representa uma 
espécie de prisão”, observou.

Segundo sua análise, o protago-
nista passa a ter, no universo escolar, 
mais consciência da problemática 
social e da pobreza, acompanhado 
de todas as ambiguidades. “Órfão de 
mãe, ele se sente atingido quando 
lhe chamam de 'doidinho', porque 
o pai foi internado. Ele também se 
ressente ao ver que os pais dos ou-
tros alunos chegam para buscar seus 
filhos na escola e ninguém aparece 
para pegá-lo. E ainda acha que a es-
cola usa de tirania, com o uso da pal-
matória e da força. Não sabe que algo 
ocorreu no engenho, mas ele passa a 
imaginar coisas”, disse Fátima Pes-
soa. “Doidinho reconstitui o universo 
no qual se situa o narrador e, como 
narrador, ele conta as suas memó-
rias”, acrescentou a pesquisadora.

O outro participante do deba-
te, o historiador Ângelo Emílio da 
Silva Pessoa antecipou sobre o que 
pretende falar durante o painel. “A 
minha contribuição será tentar esta-
belecer o contexto em que José Lins 
do Rego produziu a obra Doidinho e 

como se relacionava com a economia 
açucareira dos engenhos na Paraí-
ba e em Pernambuco. O livro é meio 
ficcional, meio memorialista do pró-
prio autor e, no contexto da obra, ele 
está na segunda infância, quando sai 
da casa do seu avô e vai para a esco-
la”, observou. “É uma obra que con-
tinua digna de ser lida e resiste ao 
tempo por dois aspectos: a qualida-
de literária e o significado histórico, 
com relato da formação da produção 
açucareira”, frisou.

Atualmente, a obra pode ser en-
contrada no catálogo da José Olym-
pio, do Grupo Editorial Record.

Funesc inicia série de painéis 
sobre as obras de José Lins

Segundo livro publicado por José Lins 
do Rego, ‘Doidinho’, que foi lançado 
originalmente no ano de 1933, faz 
parte do ‘Ciclo da Cana-de-Açúcar’ 
do autor, junto de outras obras como 
‘Menino de Engenho’ e ‘Bangüê’ Fo
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Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Debatedores dizem que iniciativa é importante para novas gerações
“Essa iniciativa da Funesc 

é importante porque, num 
momento em que a circulação 
de pessoas ainda está restrita, 
por causa da pandemia, esse 
evento difunde cultura e cul-
tura é um diferencial”, disse 
o historiador Ângelo Pessoa, 
referindo-se ao projeto da 
Fundação Espaço Cultural de 
realizar uma série de ativida-
des para marcar os 120 anos 
de nascimento do escritor 
paraibano de Pilar.

“José Lins é um dos gran-
des autores da Paraíba que 
conseguiu projeção nacional 
e internacional. É por isso que 
esse evento da Funesc é muito 
importante, até para que as 
novas gerações conheçam sua 
obra”, afirmou a pesquisadora 
Fátima Pessoa. 

Na opinião de Ângelo 
Pessoa, o painel sobre a obra 
do autor paraibano também 
consiste numa boa opção 
para quem quer participar 
de um evento cultural de 

qualidade. “Atualmente, a 
palavra tédio tem sido uma 
das mais ouvidas, por causa 
da situação provocada pela 
pandemia, e esse debate 
também se torna mais rele-
vante por isso”, comentou. “A 
obra de José Lins do Rego não 
está sendo tão lida como era 
antigamente, não é uma críti-
ca, mas, atualmente, há uma 
oferta de literatura juvenil, 

videogames e informática, 
o que pode estar levando a 
isso”, analisou o historiador.

Perfis
Graduada em Let ras 

(UFPI), Direito (IESP) e pós-
graduada no Mestrado em 
Letras da UFPB, Maria de Fá-
tima Pessoa foi professora de 
Língua Portuguesa na Rede 
Estadual de Ensino da Paraíba, 

além de ter dirigido o Museu 
José Lins do Rego da Funesc, 
em João Pessoa,  no período 
de 1989 a 1991, durante o 
qual realizou vários eventos, a 
exemplo da Semana Cultural 
José Lins do Rego (edições dos 
anos de 1990 e 1991). Como 
pesquisadora, participou da 
concepção da obra Ao querido 
malungo - dedicatórias a José 
Lins do Rego, e publicou o in-
formativo O papel educativo 
do museu.

Ângelo Emílio da Silva 
Pessoa é doutor em Histó-
ria Social pela Universidade 
de São Paulo (USP), pro-
fessor do Departamento de 
História e do Programa de 
Pós-Graduação em História 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). Ele atua na 
área de Teoria e Metodologia 
da História e Historiografia 
Brasileira, na qual desenvolve 
algumas atividades e investi-
gações referentes às relações 
entre história e literatura.

Fotos: Divulgação

Painel inaugural de hoje contará com as presenças dos pesquisadores Maria de Fátima Pessoa Viana Silva (E) e Ângelo Pessoa (D)

 A obra de José Lins do 
Rego não está sendo tão lida 
como era antigamente. Não é 
uma crítica, mas, atualmente, 
há uma oferta de literatura 

juvenil, videogames e 
informática, o que pode estar 

levando a isso 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube
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Quando eu era menina, ou adolescente, bem jo-
vem, uma música tocava no rádio e eu a cantava a ple-
nos pulmões, sem me dar conta do conteúdo sublimi-
narmente pedófilo que ela continha:

Vi graciosa e sutil
Num magazine da cidade,
Numa vitrine infantil
Um manequim de verdade.

O seu olhar endeusado
Era um convite ao amor
Pois tinha cor de pecado
Se é que pecado tem cor.

Quando a vi na vitrine
Do magazine tal qual manequim
Floriu em mim o desejo
De lhe dar um beijo ardente sem fim.

Moço, loucura não faça
Não quebre a vidraça
Ouvi de um senhor
Mas não segui seu conselho
Quebrei o espelho
Sedento de amor.

Raciocinemos juntos: se era uma vitrine infantil e 
o manequim era de verdade, tratava-se de uma crian-
ça, uma menina. E o “convite ao amor” de que fala a 
música, estava na cabeça do observador, não necessa-
riamente no olhar do manequim. Era o desejo dele que 
lhe atribuía tal qualidade, além de lhe atribuir uma 
“cor de pecado”. O pecado estava nele, no observa-
dor, que reconheceu o teor pecaminoso do seu desejo, 
mas deslocou-o para seu objeto, transferindo assim a 
responsabilidade pelo que sentia. Uma atitude muito 
comum entre os machões, que não admitem a respon-
sabilidade por seus desejos inapropriados transferin-
do-a todo custo para os objetos de tais desejos.

A esta altura, vemos também um segundo ele-
mento significativo na letra da música: o racismo que 
inconscientemente informa a nossa MPB. Anterior a 
esta música, outra, também muito popular, ‘Da cor do 
pecado’, da dupla Fernando e Sorocaba, foi cantada por 
Elis Regina e também por seu parceiro de palco, Jair 
Rodrigues. Ela diz:

Esse corpo moreno
cheiroso e gostoso
que você tem.

Foi esse corpo é moreno, isto é, negro, que induziu 
a vítima ao pecado. Se na música anterior denunciáva-
mos a pedofilia, nesta tratamos do racismo. E é assim 
que os preconceitos são subliminarmente introjeta-
dos, naturalizados, nas mentes de um povo: através da 
música, que todos cantam, amam e repetem, sem nem 
se darem conta do que estão reverberando.

Foi assim que aconteceu com Adão e Eva. Reti-
remos o elemento cor e fiquemos apenas com os ele-
mentos tentador(a) e tentado. Eva ofereceu o fruto 
proibido, pecaminoso, a Adão, (que foi tentado). Ele 
o aceitou. Poderia tê-lo recusado, mas não, aceitou-o. 
Mas a culpa é toda atribuída a Eva, a tentadora, que, 
por sua vez, fora seduzida pela serpente, (uma das 
encarnações bíblicas só demônio). induzindo assim 
o inocente Adão ao pecado. Ninguém se lembra que 
Adão tinha o livre arbítrio e poderia tê-lo recusado. 
Assim, historicamente, os reais culpados são redimi-
dos de seus pecados e suas culpas são atribuídas a ou-
trem, que funciona como bode expiatório. Sempre os 
há, convenientemente, por perto.

Esse deslocamento da culpa tem alimentado o dis-
curso pedófilo há muito tempo. A culpada é sempre a 
vítima, que tentou o agressor com sua graça, beleza e 
inocência. A inocência tem uma grande carga erótica. 
Devemos aqui nos lembrar da personagem bíblica Su-
sana, personagem de Pitigrilli, cuja beleza e inocência 
enfeitiçou os velhos  que a espreitavam no banho. Mas 
neste caso, os velhos cúpidos foram castigados. Não 
sua vítima inocente.

Este foi um tema que inspirou vários artistas 
através dos tempos. No teatro temos A casta Suzana, 
de Pitigrilli. Na pintura, a florentina Artemisia Gen-
tileschi, dentre muitos outros também escolheu esse 
tema. Este é um tema muito tentador e os artistas nun-
ca o negligenciaram.

Deixo aqui essas iscas, como exemplos, e os leito-
res poderão se fartar, procurando outros casos ilus-
trativos, seja na vida, seja na literatura ou na arte.

Da cor do
pecado
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Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

As visitas a José Américo

Quando começava a me entender 
como gente, na faixa dos treze a qua-
torze anos, tive o privilégio de acom-
panhar meu pai nas visitas que fazia 
frequentemente a José Américo de 
Almeida. Anos depois, meu pai pas-
sou a levar meus irmãos, Eli, Wilson e 
Wilton, ainda crianças, nas suas idas 
à casa desse ilustre paraibano. Talvez 
ele fizesse isso de propósito, com a 
intenção de proporcionar aos seus fi-
lhos a oportunidade que muito pouca 
gente da nossa geração teve, conhecer 
pessoalmente aquele que já se fazia 
merecedor da admiração e respeito de 
todos os brasileiros.

Na praia do Cabo Branco, sempre 
assessorado por sua competente se-
cretária Lourdinha Luna, o ministro 
José Américo de Almeida, como era 
tratado, ficava horas em bate papo 
com meu pai. Assistia esses encon-
tros com especial interesse. Lem-
bro-me com orgulho de ter ouvido 
dele, certa vez, a seguinte afirmação: 
“Deusdedit, essa sua vocação para a 
pesquisa, faz com que saiba mais da 
minha vida do que eu próprio. Você 
me traz à memória fatos que já nem 
me recordava mais”.

Meu pai sempre foi americista 
e, em razão dessa simpatia pelo po-
lítico e pelo escritor, dedicou-se a 
procurar cada vez mais saber sobre 
aquele homem que marcou época na 
nossa história. Indispensável aqui 

registrar quem era José Américo de 
Almeida. Sua biografia é conhecida 
de todo o Brasil.

Ficava impressionado com o jei-
to como ele falava, trincando os den-
tes, quase sem abrir a boca. Enquanto 
conversava com meu pai, manifestava 
preocupação em dar atenção a mim e 
meus irmãos, oferecendo suco de caju, 
frutas tropicais, etc. Sem muito afago, 
no alto da sua personalidade ímpar, 
ele se curvava diante de nós no desejo 
de oferecer um mimo, um tratamento 
de cuidado e desvelo. Interessante, 
quem merecia toda a reverência, se 
inclinava num gesto de mesura em 
nossa direção.

Tive a honra de contar com a sua 
presença na cerimônia do meu casa-
mento com Robélia, mãe de minhas 
filhas Candice, Cristiane e Cibelle, 
embora sabendo que a noiva era fi-
lha de um dos seus mais ferrenhos 
críticos na sua trajetória política, o 
conceituado advogado Alfredo Pes-
soa de Lima.

O casarão da praia do Cabo Bran-
co foi o local escolhido para o seu reti-
ro voluntário das atividades políticas. 
No entanto, era visitado por todos os 
grandes nomes dos que continuavam 

militando na política nacional. Presi-
dentes da República, governadores, 
autoridades das mais diversas posi-
ções da administração pública brasi-
leira, vinham em busca dos seus con-
selhos e orientações.

Considerado um dos maiores 
oradores da nossa história, num dos 
seus pronunciamentos, chegou a ex-
plicar a sua decisão em isolar-se na-
quela casa do litoral paraibano, onde 
hoje funciona a Fundação que leva o 
seu nome: “Fixei-me nesta praia, blo-
queado pela linha oceânica e tendo 
agora na minha posição à frente a co-
lina verde, como uma cauda do Cabo 
enlaçado. Passei por terras firmes 
sem me deixar prender, e aqui enter-
rei os meus pés, na areia litorânea, 
como se tivesse criado raízes, como 
os coqueiros ao lado, sempre erectos, 
balançando-se e assanhando-se, mas 
sem mudar de lugar, plantados nos 
seus destinos. Essa solidão aparente 
não me separou da vida. Não troquei 
a alma, que tem asas e antenas para 
a sensibilidade do mundo. Não se fe-
chem essas portas para não darem a 
ideia de um túmulo, porque dentro 
há uma chama ainda acesa. E essas 
largas varandas, esse amplo terraço, 
são como janelas escancaradas”.

Como não me envaidecer dessa 
oportunidade rara que meu pai me 
fez vivenciar? Estive frente a frente, e 
mais, merecendo a sua atenção, dian-
te de um dos ícones da literatura e da 
política do Brasil.

Rui Leitão  Interessante, quem merecia 
toda a reverência, se inclinava 

num gesto de mesura em
nossa direção 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Vencedor na categoria de 
Melhor Espetáculo Infantil do 
Prêmio Sesc de Teatro Can-
dango, em Brasília, em 2016, 
a peça Toco será apresentada 
em vídeo pelo Grupo Pirilam-
po (DF) nesta quarta-feira, a 
partir das 17h, dentro do 10º 
Festival Janeiro Arretado de 
Teatro, Circo, Dança e Música 
para Crianças, realizado pelo 
Arretado Produções através 
do seu canal no YouTube. A 
outra atração, que será apre-
sentada antes, às 15h, é o es-
petáculo Musicando com Tio 
Val, do grupo Edvaldo Félix 
Produções (PB).

Após cada exibição, o pú-
blico poderá interagir de for-
ma remota com os artistas. O 
evento gratuito se estenderá 
até o próximo domingo (31).

“A nossa expectativa é 
muito boa, principalmen-
te por poder mostrar nosso 
espetáculo aos paraibanos”, 
confessou Guilherme Carva-

lho, um dos fundadores do 
Grupo Pirilampo, que divide 
a direção de Toco com Kaise 
Helena. O texto da peça é as-
sinado coletivamente pelos 
integrantes da companhia, 
formada por equipe de oito 
integrantes, dos quais quatro 
são atores.

Segundo o artista de Bra-
sília, a montagem foi escrita 
durante os anos de 2014 e 
2015 e, logo no ano seguinte, 
foi premiada pelo Sesc, o que 
deixou a trupe surpresa e sa-
tisfeita com a receptividade 
do público. “Foi um reconhe-
cimento para nós, por ser um 
trabalho produzido com cui-
dado na estética dos bonecos 
e na cenografia”, comentou.

Toco conta a história de 
um garoto que foge de casa, 
após descobrir que sua mãe 
está doente. Em sua jornada, 
o menino conhece um velho 
entalhador, dono de uma es-
tranha loja de brinquedos. 
Este encontro muda o rumo 
da jornada deste pequeno 
viajante. “O espetáculo tem 

pouca fala. O que se destaca 
mais é a trilha sonora, que são 
sete músicas, todas autorais 
do nosso grupo. É um teatro 
de forma animada, onde uti-
lizamos três bonecos e várias 
silhuetas de sombras e ideal 
para crianças a partir dos oito 
anos de idade”, apontou Gui-
lherme Carvalho. 

No início da programa-
ção de hoje, haverá a apresen-
tação de Musicando com Tio 
Val. Fundado do grupo, Ed-
valdo Félix informou que está 
participando pela primeira 
vez do Janeiro Arretado. “Já 
admirava bastante o traba-
lho desenvolvido pelo Grupo 
Arretado e tinha desejo de 
se apresentar no evento, que 
divulga a produção teatral. A 
hora chegou, pois tudo que 
diz respeito ao universo in-
fantil nos interessa e, por isso, 
a expectativa é muito boa”.

Musicando com Tio Val é 
uma atividade de entreteni-
mento que usa a musicaliza-
ção infantil aliada a compo-
nentes lúdicos, no intuito de 

estimular a percepção mu-
sical da criança, bem como 
a imaginação, criatividade e 
desenvolvimento. “Devere-
mos apresentar de oito a 10 
músicas, todas autorais. Mas 
o espetáculo também possui 
cunho didático, porque da-
mos dicas para quem quer 
aprender música e a tocar 
instrumento, além de sugerir 
dicas de como transformar 
um utensílio doméstico num 
instrumento musical, a exem-
plo de um balde, que pode ser 
usado como se fosse um tam-
bor”, explicou Edvaldo Félix.

‘Musicando com Tio Val’ (E) une musicalização infantil com componentes lúdicos; já ‘Toco’ (D) foi o Melhor Espetáculo Infantil do Prêmio Sesc de Teatro Candango de 2016

Fotos: Divulgação

Janeiro Arretado tem espetáculos 
com músicas autorais e bonecos

Festival

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Arretado Produções Artísticas 
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“A burrice é invencível” - Claudemir Montoni

Pandemia? Políticos furando a fila da vacina? Gen-
te perdendo a vida como nunca se tinha visto por aqui? 
Esquece, pois esses fatos passam a ter importância ir-
relevante. Algo de extraordinário chegou para ocupar 
lugar de destaque na cabeça  dos brasileiros. Não digo 
todos, mas chega para deleite daquela gente de inte-
ligência mediana. E gente assim é que não falta pelos 
rincões afora desses nossos mais de oito milhões de 
quilômetros quadrados. A festa está começando. Está 
aí o Big Brother Brasil, edição 2021.

Dali surgirão novas celebridades, passageiras sim, 
mas estarão à luz dos holofotes por alguns meses. Como 
nosso povinho gosta de celebridades. Não importa o 
que façam (estou falando das celebridades), se deixa-
ram alguma contribuição à sociedade, se praticaram 
algum ato generoso que fizesse melhor a vida dos seus 
semelhantes. Se é, ou está famoso é o que basta para an-
gariar a atenção de grande parte de nossa gente.

Existe uma engrenagem muito competente na 
arte (é uma arte, sim) de imbecilizar pessoas. E essa 
engrenagem começa a rodar com toda força. Vai se 
juntar um magote bem heterogêneo em uma mansão 
nababesca, exibir suas idiossincrasias, suas intimida-
des, tramas, fofocas, alterações de humor, e tudo o que 
pode acontecer a um bando de gente, que por uns me-
ses, não tem ocupação alguma a não ser ir escapando 
até o fim da competição.

Vai ser o assunto da moda. Os que forem sendo 
abortados da competição ganharão entrevistas, po-
derão surgir oportunidades no mundo do entrete-
nimento. À saída da “casa”, receberão aplausos dos 
parentes e amigos reunidos para referenciar o novo 
herói da nação, ou heroína se o gênero da criatura eli-
minada for outro. Lá dentro, alguns até derramarão 
algumas lágrimas, sempre falsas, no afã de que aqui 
fora alguns percebam a “alma solidária” escondida 
atrás da choradeira. Lágrimas podem ajudar a formar 
opiniões favoráveis.

No comando da pantomima, um jornalista que 
se presta a esse papel. Não importa, a nação se que-
dará admirada à sua conduta imparcial e generosa 
com os participantes. Dias depois, os lá de dentro já 
o tratarão até com alguma intimidade e ele no co-
mando da engrenagem se sentirá um pequeno deus 
daquele mundinho. 

E eu cá com meus botões... Fico pensando nessa 
gente que nesses dias terríveis, tentando salvar ou-
tras vidas, perderam as suas. Sim, médicos, enfer-
meiros, maqueiros, auxiliares de enfermagem  que 
embarcaram naquela viagem definitiva sem loas e 
homenagens. Vocês sim, são meus heróis. Anonima-
mente partiram, não deram entrevistas, ninguém foi 
prestar solidariedade às suas famílias. Permitam-me 
deixar aqui meu abraço  solidário, meu reconhecimen-
to. Num cantinho do céu, onde estiverem, abençoem 
nosso país. Por aqui, estamos precisando de suas va-
liosas bênçãos, tão quanto  valiosos e importantes fo-
ram seus sacrifícios.

Abençoem os que continuam na lida por aqui, ar-
riscando suas vidas e salvando as nossas.

Não podia deixar de registrar aqui também meu 
apreço àqueles que viraram dias e noites durante 
quase todo um ano tentando abreviar o tempo neces-
sário para que fosse disponibilizada uma vacina, mes-
mo que de forma emergencial. Tiveram que usar de 
muita tecnologia e principalmente de muito talento 
para percorrerem esse atalho nos protocolos. Quan-
tas vidas serão salvas! Quantas? A minha também, 
quem sabe? Passaram meses reclusos numa batalha 
obstinada enfrentando esse vírus mortal, a descrença 
de muitos e a indiferença de outros tantos.

Não serão chamados para entrevistas na televisão, 
não receberão prêmios e a engrenagem que fabrica im-
becis não se lembrará de deles; ainda bem que não.

Que não se sintam diminuídos, quando à tardinha 
saírem do trabalho por não haver sequer uma alma 
solitária por lá para aplaudi-los. Vocês deram o me-
lhor de cada um. Estejam certos disso. Há um pedaci-
nho de vocês no coração de muitos brasileiros.

Sintam-se abraçados por uma parcela de nossa 
gente. Obrigado por existirem. Daqui a alguns meses, 
quem sabe, essa pandemia estará debelada. Podere-
mos aglomerar, abraçar; enfim, nossas vidas deverão 
voltar ao normal graças a vocês.

Enquanto isso o país estará em festa, promoven-
do à condição de celebridade da semana aquela cria-
tura ejetada da “casa mais vigiada do Brasil”. 

Por aqui as coisas são assim, a inteligência media-
na está radiante com o futrico, as intrigas, e algumas 
possibilidades furtivas que deverão ocorrer sob edre-
dons naquela tal casa. É assunto para se perder de vis-
ta. Enquanto isso nossos verdadeiros heróis perma-
necerão anônimos e eu cada vez mais convicto que a 
burrice é mesmo invencível.

E a festa
começou

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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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.

Lenda urbana que se tranforma em seita no terror, ‘O Mensageiro do Último Dia’ está em cartaz na PB

Foto: Divulgação

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[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

Nesta quarta-feira, a retrospectiva 
da primeira temporada do projeto ‘De 
Repente na Rede’, que tomou o mês 
de janeiro, chega ao fim. Os melhores 
momentos serão apresentados a partir 
das 19h, pelo canal oficial da Funesc no 
Youtube (/funescpbgov).  

Na edição de hoje, serão apresen-
tados os poetas repentistas Rogério 
Meneses, Gilmar de Oliveira,  Jeferson 
Silva e Sebastião Dias. A apresentação 
do programa virtual ficará por conta 
de Iponax Vila Nova. 

Rogério Meneses nasceu no mu-
nicípio de Imaculada, na Paraíba, onde 
iniciou sua carreira de repentista. É for-
mado em Ciências Sociais pela Faculda-
de de Filosofia, Ciências e Letras de Ca-

ruaru (Fafica) e tem pós-graduação em 
Gestão Pública pela Associação Caruaru 
de Ensino Superior (Asces). 

Gilmar de Oliveira é natural de São 
José de Piranhas, no Sertão da Paraíba, 
atualmente reside em Cajazeiras onde 
tem um programa diário na Rádio Alto 
Piranhas. Com 13 anos de carreira já 
participou de mais de 200 festivais.

Já Jefferson Silva é do Piauí e ini-
ciou a carreira fazendo dupla com o 
irmão, Jairo Silva. Em sextilhas ou dé-
cimas, mostra seu talento com temas 
voltados para o mundo pop e televi-
sivo. Um de seus poemas mais conhe-
cidos é o mote 10 sílabas ‘Nunca mais 
haverá um seriado como Chaves, pro-
grama universal’.

Por fim, Sebastião Dias, da região 
do Seridó (PE), despertou para o re-
pente a partir da leitura de folhetos de 
cordel – sua grande fonte de comuni-
cação e de inspiração, juntamente com 
a cantoria de viola.

Música

‘De Repente na Rede’ 
encerra retrospectiva

Através do QR Code acima, acesse o
canal oficial da Funesc no YouTube

Finalizando os melhores momentos do programa, serão apresentados os poetas: Rogério Meneses, Gilmar de Oliveira,  Jeferson Silva e Sebastião Dias (da esq. para dir.)

Fotos: Divulgação
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Pernambucano fundador da Livro 7 foi um dos grandes incentivadores culturais e literários do país por décadas

“Ele era era um dos maiores livreiros do 
país e um grande incentivador da cultura 

brasileira. Era um sujeito formidável e 
meu amigo”, disse o poeta Sérgio de 
Castro Pinto, referindo-se ao funda-
dor da Livro 7, Tarcísio Pereira, que 
morreu aos 73 anos de idade, na 
noite da última segunda-feira (dia 

25), em Recife (PE), por causa de com-
plicações da covid-19.

Outro poeta que também compartilha-
va da amizade com o livreiro foi Hilde-

berto Barbosa Filho. “Tarcísio Pereira 
era muito aglutinador 
e, além de livreiro, era 
editor e teve o papel de 
fomentador da cultura”, 

afirmou o paraibano.
“O legado deixado por 

ele é de muita importância para a 
cultura nordestina, porque abriu 

portas para muita gente, além de 
ter sido uma referência no Brasil”, 

comentou Lau Siqueira, poeta gaú-
cho radicado em João Pessoa, cida-
de na qual a Livro 7 chegou a abrir 

uma filial, assim como em Campina 
Grande, há cerca de quatro décadas.

Sérgio de Castro Pinto lembrou 
que sua amizade com Tarcísio Perei-

ra começou e se estreitou em 1976. “Nessa época, eu 
morava em Recife e era assessor jurídico do Patrimô-
nio da União, do Ministério da Fazenda, e saía da re-
partição onde eu trabalhava e era só atravessar a pon-
te e desembocar na Livro 7”, relembrou. “Eu me tornei 
um frequentador assíduo da livraria. Tarcísio era um 
livreiro que abolia o balcão para que os frequentado-
res tivessem acesso aos livros. Era como uma livraria 

e biblioteca, e ele dava acesso gratuito aos livros. José 
Luis Borges dizia que uma livraria com muitos li-

vros é o paraíso na terra e a livraria de Tarcísio 
era o paraíso do qual desfrutávamos em vida”.

Hildeberto Barbosa Filho lembrou 
que era amigo de “longa data” de 

Tarcísio Pereira. “A 
Livro 7 era 

muito importante e, no auditório que ele criou, 
participei de alguns eventos. Tarcísio não era poeta, 
mas, do ponto de vista histórico, integrava o mo-
vimento da ‘Geração 1965’, também a mais profí-
cua da literatura contemporânea de Pernambuco. 
Tarcísio tinha várias facetas, pois era leitor, livrei-
ro, bibliófilo e animador cultural. Era uma pessoa 
muito querida e revelou muitos talentos. Não era só 
vendedor de livros, mas oferecia sua livraria para a 
realização de debates culturais e pequenos shows 
de música”, observou o escritor. “Antes da pande-
mia, eu estava querendo fazer com Tarcísio a pu-
blicação de edição limitada, com 15 exemplares, de 
um livro de poema longo, mas ainda sem título. Mas 
agora o projeto se esboroou”, revelou Barbosa.

“Tarcísio Pereira foi um dos maiores livreiros do 
Nordeste. Ele conhecia o produto 
que vendia e era um leitor voraz. 
Tinha uma vocação muito grande 
para discutir com cada cliente, o 
que é raro hoje. A grande marca 
de Tarcísio foi como livreiro e 
acho que ele está à altura de ou-
tros livreiros, como José Olym-
pio”, comparou Lau Siqueira.

Em João Pessoa, o proprie-
tário da Livraria do Luiz, Ricardo 
Pinheiro, confessou que sentiu 
muito a morte do amigo. “Ele foi 
uma pessoa dinâmica, pioneira 
na abertura de filiais de sua li-
vraria no Nordeste. Há dois anos, 
nós firmamos uma parceria com 

a Companhia Editora de Pernambuco, na qual era 
superintendente de marketing, para que eu passas-
se a comercializar livros e a revista da Cepe, o que 
continua sendo feito”.

Uma boa recordação envolvendo Tarcísio Pereira 
foi lembrada por Ricardo Pinheiro. Trata-se do fato do 
seu pai de quem herdou o empreendimento, o “Seu” 
Luiz, ter sido avalista do livreiro pernambucano, quan-
do este decidiu abrir a filial da Livro 7, na capital parai-
bana, onde funcionou na Rua Visconde de Pelotas, no 
centro. “Tarcísio não conhecia ninguém em João Pes-
soa e procurou meu pai para montar a livraria”.

Sérgio de Castro Pinto também era frequen-
tador da filial pessoense da Livro 7. “Como diz o 
ditado popular, ‘o olho do dono é que engorda o 
gado’, e Tarcísio Pereira vinha ver como andava os 
negócios. Quando coincidia de encontrá-lo no local, 

ficávamos conversando por horas”. 
A Livro 7 foi inaugurada em Reci-

fe (PE) em 27 de julho de 1970. 
Funcionou até o ano 2000, tendo 

aberto filiais na Paraíba, Alagoas 
e Ceará. Tarcísio Pereira recebeu da 

Academia Brasileira de Letras (ABL), 
no início dos anos 1990, o Mérito Cultu-

ral pela Divulgação da Literatura.

Autores da PB lamentam morte 
do livreiro Tarcísio Pereira

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

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Além de Alagoas e Ceará, a Livro 7 fundada por 
Tarcísio Pereira em 1970 chegou a ter duas filiais 

na Paraíba: em João Pessoa e Campina Grande

O legado deixado 
por ele é de muita 
importância para a 
cultura nordestina, 
porque abriu portas 

para muita gente, além 
de ter sido uma 

referência no Brasil 
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Roberto Carlos vai completar 79 
anos em abril. Ele é apenas um ano mais 
velho do que Caetano Veloso e Gilberto 
Gil. O “rei da Jovem Guarda” continua 
em meio aos incensos de jornalistas e 
artistas que nunca se deram ao trabalho 
de conhecer a relação de seu lançamen-
to com a ditadura militar, os motivos da 
proibição da biografia escrita por Paulo 
César de Araújo e os plágios que come-
teu e o levaram à Justiça.
       O “rei da Jovem Guarda” - que se 
recusou a gravar “Se eu quiser falar com 
Deus”, de Gilberto Gil, por achá-la um tanto 
herética - teve a sorte de, desde 1969, 
ganhar como seu súdito outro tropicalista 
baiano, Caetano Veloso, que conseguiu 
quebrar quase que por completo a resis-
tência do chamado fiel público da MPB ao 
capixaba que é um compositor irregular e 
nunca poderia ser o melhor cantor bra-
sileiro (principalmente respeitem Cauby 
Peixoto,  gente como Milton Nascimento, 
Orlando Silva, Emílio Santiago e o próprio 
Caetano, que inclui como uma das peças de 
seu “merchandising” as declarações de ser 
menor do que Roberto).
       É preciso lembrar que, por conta de sua 

Livro sobre RC: direto para a “fogueira”
inegável fluência discursiva, o 
autor de “Alegria, alegria”, foi 
durante as décadas de 70 e 
80 do século passado, o maior 
formador de opinião musical 
neste país. Vinte anos foram 
mais que suficientes para que 
Caetano consolidasse Rober-
to Carlos como o “Rei” - tudo 
com os poderosos empurrões 
da então fortíssima gravadora 
CBS e a parceria ilimitada 
com a Rede Globo. O resulta-
do não poderia ser melhor: 
Roberto acrescentou ao seu 
seu público o de Caetano, 
com a recíproca. 

nnnnnnnnnn

Sobre a questão da dita-
dura, Roberto Carlos tinha 
consciência do papel do movimento da 
Jovem Guarda em frear o avanço da MPB, 
que contestava o regime, principalmente 
a partir dos trabalhos de Chico Buarque e 
Geraldo Vandré.
       Roberto Carlos foi escolhido a dedo 
para ser a antítese do protesto. Isso foi 
resolvido com o aconselhamento de espe-

cialistas da Embaixada 
Americana e da Shell, a 
empresa que mais deu di-
nheiro para as ações que 
levaram ao golpe militar. 
       Quanto ao livro de 
Paulo César de Araújo, 
foi para a “fogueira”, por 
exigência direta de Ro-
berto Carlos, que ganhou 
o direito de proibição na 
Justiça.
       Por falar em Justiça, e 
os plágios do “Rei”, como 
o de “O careta” (o original 
é “Loucuras de amor”, de 
Sebastião Braga)? Um só 
plágio é suficiente para 
colocar em dúvida alguns 
detalhes de toda uma obra.

nnnnnnnnnn
  Um excelente livro para entender bem o 

lançamento de Roberto Carlos é “A rebe-
lião romântica da Jovem Guarda”, escrito 
por Rui Martins (foto) e publicado pela 
Editora Fulgor em 1966. 
       Rui demonstra como RC sempre foi 
um conservador.

Quando fui a Salva-
dor pela primeira vez, 
corria a segunda meta-
de dos anos 70. Fiquei 
lá uns dez dias e, para 
minha surpresa, senti 
estar numa das cidades 
mais racistas do Brasil. 
Um racismo de mão 
dupla, entre negros e 
brancos, com vantagem 
sociocultural-econômi-
ca para os segundos - 
apesar dos terreiros de 
umbanda, do Olodum e 
das lavagens da Igreja 
do Bonfim.

É um racismo 
explícito, não disfar-
çado como o do Rio de 
Janeiro. Salvador e o Rio 
somente anulam suas 
diferenças nesse ítem 
durante o Carnaval, 
festa que, por razões 
de lucro mútuo para as 
duas partes, dá uma tré-
gua no conflito racista.

Nem a literatura 
de Jorge Amado e a mú-
sica de Dorival Caymmi 
conseguiram diminuir a 
prática do racismo, cres-
cente quando, a partir 
dos anos 80, os condo-
mínios de luxo proli-

feraram em Salvador. 
Também não resolveram 
Caetano, Gil, Gal e Bethâ-
nia cantando “Oração a 
Mãe Menininha”.

Esses “insights” 
baianos tocaram-me 
quando - relendo coisas 
sobre o saudoso e gran-
de líder negro Abdias 
do Nascimento - encon-
trei uma entrevista dele 
ao jornal “A Tarde”, em 
2002, afirmando que 
“o conceito de baiani-
dade é um conceito de 
domesticação. Se fosse 
democrático, veríamos 
governantes negros na 
Bahia. Até na Câmara 
dos Vereadores não en-
contramos representa-
ções da raça. O conceito 
de baianidade é para a 
elite dos herdeiros dos 
senhores de engenho, da 
casa que sempre coman-
da a sociedade baiana”. 

Um detalhe: Abdias 
não morreu sem dizer 
que, “pouco ousado, 
Lula não foi até o fim 
contra o racismo”. Sua 
voz e seus escritos 
fazem muita falta a um 
país hoje apático.

Racismo
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Atividades, que permanecem em formato remoto devido à pandemia, recomeçam com o julgamento de cinco processos

O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba (TCE-PB) 
retoma hoje as sessões de 
julgamento e os prazos pro-
cessuais que estavam sus-
pensos desde o dia 20 de 
dezembro de 2020, confor-
me a Resolução Normati-
va 03/2020 , de 25 de no-
vembro de 2020. Esta será a 
primeira sessão com o novo 
presidente da Corte, conse-
lheiro Fernando Catão, e o 
retorno do conselheiro No-
minando Diniz.

As sessões continuam 
em formato remoto, ain-
da como medida de pre-
venção à  pandemia da 
covid-19.  No Tribunal 
Pleno, às 9h, está previs-
to o julgamento de cinco 
processos. Na pauta cons-
tam prestações de contas 
da Fundação Casa de José 

Américo (exercício 2019), 
das prefeituras de Algo-
dão de Jandaíra (exercício 
2016), Baraúna (exercício 
2019), Tacima (exercício 
2019), e recurso de revisão 
da Prefeitura de Tavares. As 
sessões são transmitidas ao 
vivo pelo canal do TCE-PB 
no YouTube.

A suspensão dos pra-
zos processuais e sessões 
de julgamento do Tribu-
nal de Contas do Estado 
da Paraíba está disposta 
no artigo 1º da Resolução 
Normativa 03/2020, que 
adequa o sistema proces-
sual do TCE-PB às causas 
de suspensão do processo 
contempladas no Novo Có-
digo de Processo Civil, Lei 
13.105, de 16 de março de 
2015, de aplicação subsi-
diária neste tribunal.

Sessões e prazos processuais 
são retomados hoje pelo TCE

O último adeus

População se despede de ex-prefeito de Patos

O corpo do ex-prefeito 
de Patos, Antônio Ivanes de 
Lacerda (MDB), foi sepul-
tado na tarde de ontem no 
Cemitério Nossa Senhora 
da Conceição, na cidade de 
Conceição, Sertão da Paraí-
ba. Familiares e amigos se 
despediram do médico em 
uma cerimônia reservada 
realizada na casa do seu 
irmão, Nilson Lacerda, ex
-prefeito local. Ivanes Lacer-
da tinha 66 anos e morreu, 
na segunda-feira (25), na 
UTI do Hospital da Unimed 
em João Pessoa, após com-

plicações provocadas pela 
covid-19.

Antes do corpo seguir 
para a terra natal do ex-pre-
feito, houve uma parada em 
Patos, cidade onde ele tam-
bém atuava como médico, 
foi vereador por cinco man-
datos consecutivos e prefeito 
por pouco mais de um ano. 
Na entrada do município, vá-
rias ambulâncias e profissio-
nais da saúde aguardavam o 
veículo mortuário “para dar 
o último adeus” ao médico 
que deixa a sua marca na his-
tória política da cidade.

O cortejo seguiu pelas 
principais ruas do Centro e 
pelos locais onde doutor Iva-

nes (como era mais conhe-
cido) atuou. Pouco mais das 
7h, o cortejo chegou à frente 
do prédio da Prefeitura de 
Patos para que a população 
pudesse prestar as últimas 
homenagens. No local, o 
corpo de Ivanes Lacerda foi 
recebido pelo prefeito Nabor 
Wanderley (Republicanos), 
várias autoridades, amigos 
e admiradores do médico.

Em suas palavras, Nabor 
Wanderley disse que Ivanes 
“usou toda a sua sinceridade, 
honestidade, austeridade e 
inteligência para servir ao 
povo de Patos, mesmo não 
sendo sua terra natal”.

 “Foi importante para 

que o município pudesse se 
reorganizar para retomar o 
seu crescimento. Então, dei-
xa um exemplo, deixa um le-
gado, deixa uma marca e vai 
deixar saudade. Era aquele 
homem estadista, que sem-
pre colocava os interesses 
do povo, os interesses de Pa-
tos, acima de seus interes-
ses pessoais”, afirmou Nabor 
Wanderley.

O prefeito agradeceu 
ainda pelos “conselhos e 
gestos de carinho, amiza-
de e fidelidade, sobretudo 
à população de Patos”. Bas-
tante emocionado, o irmão 
de Ivanes e ex-prefeito de 
Conceição, Nilson Lacer-

da, agradeceu à cidade que 
acolheu e pediu permissão 
aos patoenses para levar o 
corpo do seu irmão para ser 
sepultado em Conceição, no 
túmulo da família.

“Patos realizou todos os 
sonhos do meu irmão até os 
últimos dias da sua vida. Ele 
passou os seus últimos dias 
conscientes como prefeito 
desta cidade, que ele amava 
tanto. Ivanes sempre me fa-
lava: ‘Meu irmão, quando eu 
morrer, peça permissão ao 
povo de Patos antes de me 
levar para ser sepultado em 
Conceição’”, finalizou Nilson 
Lacerda.

Ao fim das homenagens, 

um grande número de pes-
soas saiu em caminhada da 
prefeitura até o Hospital de 
Patos, onde Ivanes Lacerda 
atuava como ortopedista 
desde 1983. Antes, uma pa-
rada na Câmara Municipal, 
onde por 20 anos ele foi par-
lamentar.

A morte de Ivanes La-
cerda causou comoção na 
cidade e, mesmo diante da 
pandemia do novo corona-
vírus, a população não quis 
ficar em casa e foi às ruas para 
prestar as últimas homena-
gens. Com aplausos e balões 
brancos nas mãos, as pessoas 
demonstravam reconheci-
mento ao ex-gestor.

A desembargadora 
Maria de Fátima Bezer-
ra Cavalcanti, esposa do 
senador José Maranhão 
(MDB), e a filha do casal, 
a médica Alice Maranhão, 
ocuparam ontem as redes 
sociais com depoimentos 
emocionados em home-
nagem ao parlamentar 
paraibano. Apesar de es-
tar curado da doença, ele 
continua internado na UTI 
do Hospital Vila Nova Star, 

em São Paulo, para onde 
foi transferido no dia 4 de 
dezembro, após apresen-
tar complicações em de-
corrência da covid-19.

O estado de saúde do 
senador é grave e não hou-
ve mudanças recentes. Em 
seu depoimento, a desem-
bargadora Fátima Bezerra 
relatou que, em um de seus 
gestos de carinho com o 
marido, ele chorou. “Beijo 
as mãos e o rosto do meu 
amado. Volto a beijar e 
beijo de novo e recebo de 
volta, a mais sensível das 

respostas: uma lágrima 
desce do seu olho esquer-
do e escorre sobre a sua 
face”, disse em suas redes 
sociais.

A magistrada comen-
tou ainda sobre o apoio 
que tem recebido de sua 
filha, Alice Maranhão, que 
acompanha o pai há dois 
meses no hospital. “Antes 
de me dirigir ao meu espo-
so, deitado em seu leito de 
luta, com trajes e armadu-
ras de honrado cavaleiro, 
observo o olhar de minha 
filha Alicinha, que há dois 

meses está nessa guerra 
contra o vírus ao lado do 
seu pai”.

Alice Maranhão tam-
bém homenageou seu pai 
enfatizando a sua espe-
rança em vê-lo recuperado 
em breve. “Painho, herdei 
algumas características 
suas. Uma delas é a perse-
verança! Sei que o senhor 
é forte, perseverante e tem 
muita vontade de viver. Es-
taremos juntos até o fim! 
Até o dia que voltarei pra 
casa do jeito que vim: se-
gurando em suas mãos!”.

Família homenageia senador pela internet

Bancada ampliada
O deputado João Gonçalves (na foto) prevê que a nova composição 
na Assembleia Legislativa da Paraíba, com dois novos titulares, 
poderá ampliar a bancada governista na Casa. Página 14
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O conselheiro Nomi-
nando Diniz reassumiu as 
suas atividades normais 
no TCE na última segunda-
feira (25). O retorno dele é 
resultado de autorização 

assinada no último sábado 
(23) pelo presidente em 
exercício do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), mi-
nistro Jorge Mussi.

Nominando Diniz, que 

vinha sendo substituído 
pelo conselheiro Antônio 
Cláudio, foi afastado das 
funções em dezembro de 
2019, na sétima fase da 
‘Operação Calvário’, defla-

grada pelo Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB). A 
operação investiga esque-
ma milionário de desvios 
de recursos e pagamentos 
de propina.

O conselheiro Fernando Catão (à esquerda) foi eleito presidente do TCE  recentemente, e o conselheiro Nominando Diniz retorna à função por decisão judicial

Fotos: Ascom-TCE-PB

Foto: Ednaldo Araujo/ Divulgação

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Desembargadora Fátima Bezerra: “Beijo as mãos e o rosto do meu amado”

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Fotos: Codecom-Patos

População 
acompanhou as 
despedidas em 
frente aos prédios 
da prefeitura e 
da Câmara de 
Vereadores de Patos; 
depois o corpo seguiu 
para o sepultamento 
na cidade de 
Conceição
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Assembleia retorna do recesso com dois novos titulares: Jane Panta, do Progressistas, e Jutay Meneses, do Republicanos

O deputado estadual João 
Gonçalves (Podemos) prevê 
que a nova composição na As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), com dois novos titula-
res, poderá ampliar a bancada 
governista na Casa. Para o depu-
tado, o trabalho que vem sendo 
desenvolvido pelo Governo do 
Estado em relação ao combate 
da pandemia do novo corona-
vírus também colabora para o 
possível crescimento do apoio 
à administração do governador 
João Azevêdo (Cidadania).

“Não há como deixar de 
reconhecer que o governo tem 
trabalhado muito, especialmen-
te neste período de pandemia”, 
afirmou João Gonçalves, ao sa-
lientar que, somado a isso, as 
chegadas dos deputados Jutay 
Meneses (Republicanos) e Jane 
Panta (Progressistas) como no-
vos titulares, trazem posicio-
namentos e posturas que “são 

mais próximas ao trabalho do 
governador do Estado”.

“Não se trata de situação ou 
oposição baseada em partidos, 
mas precisamente com relação 
à postura dos dois novos titu-
lares”, argumentou Gonçalves, 
ao lembrar que, “como suplente 
no exercício, a primeira-dama 
de Santa Rita, Jane Panta, já vo-
tou favoravelmente a algumas 
matérias do governo, e, como 
titular, chega falando e defen-
dendo parcerias do governo 
com a Prefeitura de Santa Rita”.

Com relação a Jutay Me-
neses, João Gonçalves ressal-
tou em se tratar de um quadro 
com recente passagem por uma 
secretaria de governo, e que 
naturalmente deve manter uma 
postura em defesa das ações do 
governador João Azevêdo. Jutay 
e Jane substituem, respectiva-
mente, o atual prefeito de Patos, 
Nabor Wanderley (Republica-
nos), que integrava o chamado 
extinto G11 (deputados que se 
diziam independentes), e João 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Bancada governista na ALPB 
deverá ser ampliada em 2021
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Multa para os “fura-filas”
O deputado estadual Anderson Monteiro 
(PSC) apresentou um projeto de lei que 
estabelece multa para quem furar a vacina-
ção contra a covid-19 no estado da Paraíba. 
Segundo a proposta, essa punição pode 
chegar a R$ 10.766,00 a partir de fevereiro.
Ainda de acordo com o projeto, a multa vai 
variar de 20 a 200 Unidades Fiscais de Re-
ferência (Ufir) do estado da Paraíba. Para 
fevereiro, segundo a Secretaria da Fazenda, 
a Ufir é de R$53,83.

Escritório advocatício
O escritório brasiliense Messetti Advo-
gados inaugurou filial em João Pessoa. O 
objetivo é atender clientes da capital e de 
Campina Grande, além das cidades de Na-
tal e Recife, nas áreas tributária, societária 
e bancária, tanto no contencioso quanto no 
consultivo. A unidade fica no Edifício Eco 
Business Center, localizado à Rua Antônio 
Rabelo Júnior, 161, em Miramar, sob o 
comandado dos sócios Ricardo Messetti e 
Wagner Bezerra.

Inteligência artificial
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
em parceria com a Huawei Technologies, 
abriu inscrições para processo seletivo 
com 40 vagas na primeira turma do Curso 
de Formação em Inteligência Artificial, 
destinado aos estudantes e profissionais 
das áreas de Tecnologia da Informação e 
Engenharia da UFPB. Os candidatos devem 
se inscrever até o dia 29 de janeiro. O início 
das aulas está previsto para 8 de fevereiro 
de 2021.

Municípios na mira
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
recomendou aos prefeitos e secretários 
da Saúde de mais oito municípios em ra-
zão de denúncias de descumprimento da 
ordem de prioridade para a vacinação. Os 
municípios alvos são Água Branca, Juru, 
Imaculada, São João do Rio do Peixe, Santa 
Helena, Triunfo, Poço de José de Moura e 
Bernardino Batista. A orientação é para 
que atendam à ordem de prioridade esta-
belecida no Plano Nacional de Vacinação.

‘Defensoria Itinerante’
Depois de São Bento, é a vez da cidade de 
Catolé do Rocha receber de 27 a 29 de ja-
neiro a ‘Defensoria Itinerante’, projeto que 
leva a Defensoria Pública do Estado da Pa-
raíba (DPE-PB) a cidades que não têm de-
fensor público. O projeto ganhou uma nova 
estrutura este ano: um caminhão adaptado 
com escritórios climatizados para atender 
a população em qualquer lugar do estado. 
Em Catolé, ele vai estacionar no pátio do 
Fórum Desembargador João Sérgio Maia, 
das 8h às 13h.

Advocacia municipalista
O presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil na Paraíba (OAB-PB), Paulo Maia, 
designou por meio de Portaria os membros 
que irão compor a Comissão Estadual da 
Advocacia Municipalista. Para presidente, 
foi indicado o advogado e presidente da 
Associação Paraibana da Advocacia Mu-
nicipalista (Apam), Marco Villar, que des-
taca: “É um reconhecimento ao trabalho 
realizado por centenas de advogados em 
prol dos municípios”.

Agendamento on-line
O Núcleo Regional de Atendimento da De-
fensoria Pública do Estado (DPE-PB) em 
Campina Grande passou a atender exclu-
sivamente de forma presencial, mas para 
evitar aglomerações, especialmente entre 
aqueles que procuram o núcleo para agen-
dar o dia de atendimento, o agendamento 
passou a ser feito, desde segunda-feira 
(25), exclusivamente pelo Chat Online, no 
site da Defensoria Pública, de segunda à 
quinta-feira, das 8h às 12h.

Henrique (PSDB), da bancada 
da oposição.

“Nunca se pode falar em 
facilidades, há sempre neces-
sidade de entendimentos e ne-
gociações, mas acredito que o 
governador João Azevêdo vai 
para um segundo biênio com 
uma bancada no Legislativo 

bem mais tranquila”, previu 
João Gonçalves, ao repetir que 
isso não é fruto somente da di-
ferença de postura entre quem 
sai e quem chega, mas também 
devido ao trabalho que o gover-
no desenvolveu nos primeiros 
dois anos e no combate à pan-
demia”, concluiu.

Deputado João Gonçalves acredita que novos deputados afinam pensamento com o governo

Foto: Agência-ALPB

Deputados têm até sexta-feira para registrar candidaturas
Os deputados estaduais interessa-

dos em disputar a primeira-secretaria 
e a segunda-vice-presidência da mesa 
diretora da Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB), cujas eleições estão agen-
dadas para a sessão de reabertura dos 
trabalhos na próxima segunda-feira (1º), 
só têm até o final da tarde desta sexta-
feira (29) para registro de candidatura.

Até o começo da tarde de ontem, 
pelo menos publicamente, somente o 
deputado João Gonçalves (Podemos) 
continuava confirmando sua disposição 
de concorrer à primeira-secretaria da 
Casa, o que, na opinião de alguns par-
lamentares, é resultado dos trabalhos 

remotos que inviabilizaram os encon-
tros em plenário, mas que não deixam 
de ensejar um certo “clima de mistério” 
e expectativa sobre quem mais possa se 
apresentar.

“Estou trabalhando”, reafirmou 
ontem o deputado João Gonçalves, 
que se diz candidato desde quando o 
ex-deputado Nabor Wanderley (Repu-
blicanos) tomou posse como prefeito de 
Patos no dia 1º deste mês. 

A outra vaga, a segunda-vice-pre-
sidência veio em decorrência da morte 
do deputado João Henriques (PSDB) 
no começo deste mês, ao passo que 
o restante da composição da mesa 

caminha para ser a mesma que foi 
eleita de forma antecipada no começo 
de fevereiro de 2019, com o deputado 
Adriano Galdino (PSB), permanecendo 
na presidência.

A inscrição das candidaturas acon-
tece na Secretaria Legislativa da ALPB 
e a eleição acontece segunda-feira, 
logo após a reabertura dos trabalhos e 
minutos antes da posse da nova mesa 
diretora. A sessão, como todas desde o 
início da pandemia, é remota e os par-
lamentares votam através do “Grupo 
Exclusivo de Deputados” no Watsapp, 
coordenado pelo presidente Adriano 
Galdino.

Foto: Divulgação

O ministro Vital do Rêgo Filho é 
o relator do processo no TCU que 
apura possíveis crimes cometidos 
pelo presidente da República

Ministro aguarda trâmite para dar parecer 
sobre “promoção pessoal” de Bolsonaro

O gabinete do ministro Vital 
do Rêgo Filho, do Tribunal de 
Contas da União (TCU), informou 
ontem que ainda não recebeu a 
denúncia formulada pela Procu-
radoria Geral da União (PGU) de 
que o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) teria cometido 
crime de “promoção pessoal” em 
postagens publicadas no decor-
rer do ano passado pela Secreta-
ria Especial de Comunicação da 
Presidência da República.

“Esse processo realmente 
tramita aqui e já passou pela As-
sessoria Técnica do TCU, mas 
ainda não há qualquer posicio-
namento do ministro”, infor-
mou ontem por telefone um dos 
assessores do paraibano Vital 
do Rêgo. O assessor, que pediu 
para não se identificar, explicou 
também que, informações mais 
detalhadas sobre o assunto só 
ocorrerão depois do parecer do 
ministro e do encaminhamen-
to do processo para decisão do 
plenário.

Na denúncia, a PGU relata 
algumas postagens que caracte-
rizam “promoção pessoal” prati-
cada pelo presidente, uma delas 
de 1º de setembro do ano pas-

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com O assunto é objeto 

do processo
TC 047.687/2020-7, 

ainda não apreciado pelo 
Tribunal. Nessa etapa 
processual, suas peças 

estão restritas às partes e 
não há documentos 

públicos 

sado, e na conta oficial da Secre-
taria Especial de Comunicação 
do Governo Federal no Twitter. 
Na postagem, consta foto de Jair 
Bolsonaro abaixo do anúncio 
“Auxílio emergencial prorroga-
do” em letras garrafais.

Em outra postagem citada 
no processo pela PGU, Bolso-
naro aparece com a mão sobre 
o peito ao lado de uma declara-
ção a respeito de “Deus, pátria 

e família”; e, numa terceira pos-
tagem, o presidente diz “eu sou 
igual a vocês, ou estou à frente e 
junto ou não estou fazendo um 
bom papel”.

A área técnica do TCU já 
identificou “promoção pessoal” 
nos três casos e o relator do pro-
cesso é mesmo Vital do Rêgo Fi-
lho, mas qualquer detalhe acer-
ca do assunto só será divulgado 
depois do parecer do próprio 

ministro quando o processo será 
encaminhado para a apreciação 
do plenário do TCU.

Através de email, já no co-
meço da tarde, o gabinete do 
ministro Vital do Rêgo justifi-
cou que “o assunto é objeto do 
processo TC 047.687/2020-7, 
ainda não apreciado pelo Tribu-
nal. Nessa etapa processual, suas 
peças estão restritas às partes e 
não há documentos públicos”.



Brasil

Três propostas foram apresentadas pelos senadores Randolfe Rodrigues, Plínio Valério e Daniella Ribeiro 

Projetos prevem prisão de até 
6 anos para fura-fila da vacina
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Com a largada da vaci-
nação contra a covid-19, em 
um contexto doses insufi-
cientes para a imunização 
até mesmo dos grupos 
definidos como prioritári-
os pelo Ministério da Saúde, 
crescem os relatos de ‘fu-
ra-filas’. Enquanto as denún-
cias são acompanhadas pe-
los Ministérios Públicos nos 
Estados, parlamentares bus-
cam apoio a projetos de lei 
que determinam a prisão de 
quem passar na frente para 
tomar a vacina contra o novo 
coronavírus.

As proposições foram 
apresentadas pelos sena-
dores Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), Plínio Valério 
(PSDB-AM) e Daniella Ribei-
ro (PP-PB).

O projeto de Randolfe 
Rodrigues institui o crime de 
‘fraude à ordem de preferên-
cia de imunização contra o 
coronavírus’. A pena em caso 
de descumprimento é de 
dois a seis anos de prisão e 
ainda pode ser endurecida 
caso o crime seja cometido 
por funcionários públicos no 
exercício do cargo. O texto 
também prevê o pagamento 
de multa. A ideia é que a lei 
vigore até junho de 2022 ou 
até o final das campanhas de 
imunização.

Na justificativa do proje-
to, o senador classifica como 

‘desumanas’ as fraudes na 
ordem de preferência para a 
vacinação e defende a punição 
mais dura aos agentes públi-
cos. Até aqui, há denúncias 
de prefeitos, secretários de 
Saúde e outros servidores mu-
nicipais imunizados antes dos 
grupos prioritários.

Na mesma linha, o sen-
ador Plínio Valério sugere 
tipificar como crime a ‘bur-
la à ordem de vacinação’. O 
texto também recomenda 
multa e prisão, contudo as 
penas são mais brandas - de 
três meses a um ano de de-
tenção. Para autoridades ou 
servidores públicos, podem 
chegar a um ano e meio.

“Em quase todos os esta-
dos há políticos, empresários, 
parentes de servidores, prefei-
tos e secretários furando a fila 
da vacinação”, justificou o sen-
ador, que ainda pediu urgên-
cia na análise da proposta.

O projeto da senadora 
Daniella Ribeiro prevê pena 
de um mês a um ano para 
os ‘fura-filas’ e para aqueles 
que permitam, facilitem ou 
apliquem a vacina em desa-
cordo com a ordem de imu-
nização.

A parlamentar defende 
ainda que a restituição do 
valor do imunizante ao pod-
er público e o pagamento de 
multa de R$ 1,1 mil para quem 
burlar a ordem de vacinação 
também fica proibido de in-
gressar em cargo, emprego ou 
função pública por dois anos.

O projeto da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) prevê pena de um mês a um ano para os ‘fura-filas’ e para aqueles que permitam, facilitem ou apliquem a vacina

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Combate à covid-19

AstraZeneca diz que não tem doses
disponíveis para o mercado privado
Mateus Vargas
Agência Estado

A AstraZeneca afir-
mou nesta terça-feira, 26, 
que não tem doses dispo-
níveis de vacina contra a 
covid-19 para o mercado 
privado. O posicionamento 
da farmacêutica ocorre no 
momento em que empresas 
brasileiras articulam a com-
pra do produto. Mais cedo, 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, afirmou ser 
favorável à aquisição pelo 
mercado privado, desde que 
parte das doses seja repas-
sada à rede pública do SUS.

“No momento, todas as 
doses da vacina estão dispo-
níveis por meio de acordos 
firmados com governos e 
organizações multilaterais 
ao redor do mundo, incluin-
do da Covax Facility, não 
sendo possível disponibili-

zar vacinas para o mercado 
privado”, afirma a AstraZe-
neca em nota.

A empresa disse ainda 
que, “como parte do acordo 
com a Fiocruz”, mais de 100 
milhões de doses da vacina 
de Oxford/AstraZeneca es-
tarão disponíveis no Brasil, 
em parceria com o Governo 
Federal Além destas doses, 
a Fiocruz espera produzir 
mais 110 milhões de unida-
des do produto no segundo 
semestre.

“Nos últimos 7 meses, 
trabalhamos incansavel-
mente para cumprir o nos-
so compromisso de acesso 
amplo e equitativo no for-
necimento da vacina para 
o maior número possível 
de países ao redor do mun-
do”, disse a AstraZeneca, em 
nota.

A compra do imunizan-
te pela iniciativa privada 

esbarrou na discordância 
entre empresas sobre o 
modelo a ser adotado para 
distribuição. Segundo uma 
carta que circulou entre 
líderes de associações de 
diferentes setores, existi-
ria um lote de 33 milhões 
de vacinas da Oxford/As-
traZeneca disponível para 
compra, da Inglaterra, com 
a obrigação de aquisição de 
pelo menos 11 milhões de 
doses de uma só vez.

No “Latin America In-
vestment Conference 2021”, 
evento organizado pelo Cre-
dit Suisse, Bolsonaro apoiou 
a compra por empresas. “O 
governo é favorável a esse 
grupo de empresários tra-
zer vacina a custo zero pro 
governo”, afirmou Bolsona-
ro. Também participante do 
encontro com investidores, 
o ministro Paulo Guedes, da 
Economia, também defen-

deu a iniciativa, desde que 
haja a contrapartida. “Para 
cada funcionário que vaci-
nar, tem que entregar uma 
para o Sistema Único de 
Saúde (SUS)”, disse Guedes

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, tem de-
fendido a prioridade do SUS 
para a vacinação. A pasta já 
informou que o setor priva-
do teria de seguir a ordem 
de imunização estabelecida 
pelo plano nacional do Go-
verno Federal.

A compra das vacinas 
pela iniciativa privada, e 
não pelo governo, levan-
tou questionamentos entre 
parte do empresariado se a 
medida não representaria 
“furar a fila” de vacinação no 
país. Por enquanto, apenas 
grupos prioritários, como 
idosos e profissionais da 
saúde receberam doses do 
imunizante.

Líderes religiosos protocolam novo pedido 
de impeachment contra Jair Bolsonaro

Representantes católi-
cos e evangélicos levaram 
até a Câmara ontem mais 
um pedido de impeachment 
contra o presidente da Repú-
blica Jair Bolsonaro. “Temos 
a consciência de quem nem 
todas as pessoas das nossas 
igrejas são favoráveis a esse 
ato que estamos fazendo, 
mas é importante destacar 
essa pluralidade e as contra-
dições que existem no âmbi-
to do Cristianismo. Nem todo 
Cristianismo é bolsonarista”, 
afirmou a pastora Romi Már-

cia Bencke, representante do 
Conselho Nacional das Igre-
jas Cristãs do Brasil.

O pedido de impeach-
ment é assinado por religio-
sos críticos ao governo. Na 
lista estão padres católicos, 
anglicanos, luteranos, me-
todistas e também pastores. 
Embora sem o apoio formal 
das igrejas, o grupo tem o res-
paldo de outras organizações 
como a Comissão Brasileira 
Justiça e Paz da Confederação 
Nacional de Bispos do Brasil 
(CNBB) e a Aliança de Batis-
tas do Brasil.

Crimes na saúde
O pedido é baseado em 

denúncia de crimes de respon-
sabilidade referentes à área de 
saúde e das políticas sanitárias 
durante a pandemia.

A presidente do PT, 
Gleisi Hoffmann (RS), o lí-
der da Minoria na Câmara, 
José Guimarães (PT-CE) e o 
da Minoria no Congresso, 
Carlos Zarattini (SP) tam-
bém participaram do evento. 
Eles devem apresentar nesta 
quarta-feira, 27, outro pedi-
do de impeachment contra 
Bolsonaro, assinado em par-
ceria com demais partidos 
da oposição.

A decisão de dar ou não 
o pontapé inicial no impea-
chment cabe ao presiden-

te da Câmara, que também 
pode engavetar os pedidos 
- desde o início do mandato 
de Bolsonaro foram proto-
coladas 61 ações desse tipo 
contra ele, das quais 56 es-
tão ativas.

No pedido formalizado 
ontem, os líderes religio-
sos acusam o presidente de 
agravar a crise do coronaví-
rus e, consequentemente, o 
número de mortes. Para eles, 
Bolsonaro cometeu crime de 
responsabilidade e desres-
peitou princípios constitu-
cionais e o direito à vida e à 
saúde. Mais de 200 mil pes-
soas já morreram em decor-
rência de covid-19.

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, disse 
ontem que o Governo Fe-
deral espera transferir do 
Amazonas para outros 
estados cerca de 1,5 mil 
pacientes infectados pelo 
novo coronavírus.

“Nosso objetivo é che-
gar a algo em torno de 1,5 
mil pessoas removidas”, 
afirmou Pazuello ao par-
ticipar, em Manaus, da ce-
rimônia de reabertura do 
Hospital Nilton Lins para 
atendimento a pessoas em 
tratamento de covid-19. 
Isso é para que possamos 
equilibrar a demanda e a 
oferta por leitos em Ma-
naus”, afirmou o ministro. 
Ele disse que perto de 300 
pessoas já foram transpor-
tadas em aviões da Força 
Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o último 
balanço divulgado pelo 
Governo do Amazonas, a 
lotação de hospitais pú-
blicos e privados de todo 
o estado em decorrência 
do aumento do número 
de casos, após as festas 
de fim de ano, motivou a 
transferência de 277 pa-
cientes para 11 estados: 
Acre, Alagoas, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, 
Minas Gerais, Pará, Pa-
raíba, Pernambuco, Piauí 
e Rio Grande do Norte e 
para o Distrito Federal.

Ao discursar ao lado 
do governador do Ama-
zonas, Wilson Lima, o mi-
nistro Pazuello disse que 

“o salto da contaminação” 
pelo novo coronavírus 
verificado neste início de 
ano é fruto de uma “situa-
ção completamente des-
conhecida” que fez com 
que o número de casos da 
doença quase triplicasse 
de forma “muito rápida”.

Segundo Pazuello, 
parte da situação se expli-
ca pela ação de uma nova 
variante do novo coronaví-
rus. “Estamos observando 
que é uma cepa diferente. 
Mandamos todo o material 
coletado para a Inglater-
ra, para que seja estudado 
em Oxford, para termos 
uma posição exata sobre o 
grau de contaminação e de 
agressividade desta nova 
cepa”, destacou o ministro.

Medidas
Ao elencar medidas 

de enfrentamento à pan-
demia já implementadas 
no Amazonas, em conjunto 
com o governo estadual e 
prefeituras, Pazuello afir-
mou que a falta de oxigênio 
hospitalar já foi equaciona-
da, permitindo inclusive o 
funcionamento de novos 
leitos hospitalares.

Além do Hospital Nil-
ton Lins, reaberto ontme, 
o Governo do Estado e o 
Ministério da Saúde vão 
inaugurar amanhã a en-
fermaria de campanha 
que o Exército montou na 
área externa do Hospital 
Delphina Aziz, em Ma-
naus. Segundo o ministro, 
a enfermaria com 50 leitos 
clínicos segue o modelo 
preconizado pelo SUS. 

1,5 mil pessoas serão
removidas de Manaus

Rayssa Motta
Agência Estado

Camila Turtelli e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Alex Rodrigues
Agência Brasil
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Durante pronunciamento, democrata defendeu, ainda, que a luta contra a desigualdade racial deve ser bandeira do governo

EUA: Biden assina decretos 
para combater o racismo
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Por Iander Porcella
Agência Estado

O presidente dos Estados 
Unidos, Joe Biden, assinou 
ontem, 26, quatro decretos 
voltados para o combate ao 
racismo estrutural e à desi-
gualdade racial no país. “É 
hora de agir”, afirmou o de-
mocrata durante um pronun-
ciamento. Uma das medidas 
tomadas por Biden proíbe o 
Departamento de Justiça de 
renovar contratos com prisões 
privadas. “Nós precisamos de 
uma reforma da justiça crimi-
nal”, declarou. Outro decreto 
prevê o fim de práticas do 
Departamento de Habitação 
de Desenvolvimento Urbano 
que tenham contribuído para 
o aumento da desigualdade. 
A terceira medida destaca o 
comprometimento do gover-
no com o respeito à soberania 
das tribos do país e a quarta 

tem o objetivo de combater a 
xenofobia contra americanos 
de origem asiática.

Ao afirmar que concorreu 
à presidência por acreditar na 
“alma” do país, Biden disse que 
essa identidade nacional “esta-
rá ferida enquanto o racismo 
estrutural existir”. O democrata 
também destacou que a morte 
de George Floyd em 2020 mar-
cou “um ponto de virada” na 
atitude dos EUA em relação ao 
tema. O assassinato de Floyd, 
um homem negro que foi asfi-
xiado por um policial branco, 
desencadeou uma onda de pro-
testos antirracismo nos EUA, 
em meio à campanha eleitoral.

O democrata defendeu, 
ainda, que a luta contra a 
desigualdade racial deve ser 
bandeira de todos os setores 
do governo. “Eliminaremos o 
racismo estrutural de todos os 
cantos da Casa Branca”, decla-
rou Biden.

Pandemia

Nova Zelândia: fronteiras ficarão 
fechadas durante grande parte do ano
RTP 

As fronteiras da Nova 
Zelândia deverão perma-
necer fechadas durante 
grande parte do ano, para 
medir o impacto, em nível 
mundial, das campanhas 
de vacinação contra a co-
vid-19, anunciou ontem, a 
primeira-ministra, Jacinda 
Ardern.

Ela explicou que a iden-
tificação, no fim de sema-
na, de um primeiro caso de 
contágio em mais de dois 
meses mostra o risco que 
representa ainda o novo co-
ronavírus para o arquipéla-
go até aqui bem-sucedido 
no controle da doença.

“Dados os riscos no 
mundo e a incerteza quanto 
às campanhas de vacina-
ção internacionais, pode-
mos esperar que as nossas 

fronteiras sejam afetadas 
durante grande parte do 
ano”, disse, em entrevista 
à imprensa.

Desde março, as fron-
teiras neozelandesas estão 
fechadas aos estrangeiros. 
Apenas os neozelandeses 
podem entrar no território.

Com 5 milhões de 
habitantes, o país conta-
bilizou, desde o início da 
pandemia, menos de 2 mil 
casos e 25 mortes causadas 
pela covid-19.

Por outro lado, Ardern 
indicou que a Nova Zelân-
dia ia continuar a autorizar 
as entradas de estrangeiros 
que chegam de “bolhas de 
viagem” com a Austrália e 
nações do Pacífico, onde o 
novo coronavírus está sob 
controle. No entanto, a pri-
meira-ministra lamentou 
a decisão de Camberra, de 

suspender “a bolha”, que 
permitia isenção de qua-
rentena para os habitantes 
dos dois países, na sequên-
cia do registro de um caso 
de contágio local.

Trata-se de uma neo-
zelandesa, recentemente 
chegada da Europa, que 
obteve teste positivo para 
a covid-19, dez dias depois 
de ter terminado a quaren-
tena de duas semanas em 
um hotel.

Sobre esse caso, Jacin-
da Ardern afirmou que a si-
tuação está “bem controla-
da” e lamentou a medida de 
Camberra. Com uma “bolha 
de viagem”, as pessoas de-
vem ter a garantia de que 
as fronteiras não serão fe-
chadas em curto prazo por 
casos que pensamos poder 
resolver bem em nível na-
cional”, acrescentou.

O ministro da Saúde 
neozelandês, Chris Hipkins, 
disse que os 15 contatos 
próximos da mulher infec-
tada não são portadores do 
vírus, identificado como a 
variante sul-africana. Para 
saber como a transmissão 
ocorreu, durante a quarente-
na de 14 dias, dados iniciais 
apontaram para o sistema 
de ar-condicionado do hotel.

A pandemia de co-
vid-19 provocou,  pelo 
menos, 2.129.368 mortes, 
resultantes de mais de 99,1 
milhões de casos de infeção 
em todo o mundo, segundo 
balanço feito pela agência 
francesa AFP.

A doença é transmi-
tida pelo novo coronaví-
rus, detectado no fim de 
dezembro de 2019, em 
Wuhan, uma cidade do 
centro da China.

Por André Marinho
Agência Estado

No dia em que o Reino 
Unido ultrapassou a marca 
de 100 mil mortes por coro-
navírus, o primeiro-ministro 
britânico, Boris Johnson, ex-
pressou condolências pelas 
vítimas durante a pandemia, 
que ele chamou de mais 
grave crise enfrentada pelo 
país desde a Segunda Guerra 
Mundial. “É difícil calcular a 
tristeza embutida nessa cruel 
estatística”, disse.

Em coletiva de imprensa, 
o premiê afirmou que, devido 
ao elevado número de casos 
diários da doença, ainda não 
é possível prevê quando as 
medidas de restrição à circu-
lação de pessoas começarão 
a ser relaxadas. Segundo ele, 
o fim do lockdown vai depen-
der da capacidade de reduzir 
o volume de infecções e de 
acelerar a vacinação. “Já imu-
nizamos mais de 6,8 milhões 

de pessoas”, revelou.
Johnson acrescentou que 

“tem confiança” na oferta de 
imunizadores disponível no 
Reino Unido. Sobre especula-
ções de que a União Europeia 
pode limitar as exportações 
de vacinas produzidas no blo-
co, o político conservador se 
limitou a dizer que espera 
que os parceiros “honrem os 
compromissos contratatuais”.

Cientista-chefe do go-
verno britânico, Chris Whitty 
apresentou um quadro desa-
fiador da epidemia no país 
insular. Ele explicou que a 
quantidade de diagnósticos 
começou a se estabilizar, 
mas está desacelerando “de 
forma muito lenta”. Questio-
nado sobre o motivo de não 
ter decretado lockdown em 
setembro, Whitty ressaltou 
que a situação atual é dife-
rente por conta das novas 
mutações do vírus. “Será 
muito mais difícil conter es-
sas variantes”, pontuou.

Covid: Reino Unido tem 
mais de 100 mil mortes 

Célia Froufe
Agência Estado

A diretora-gerente do 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI), Kristalina 
Georgieva, disse ontem, 
26, que vai monitorar três 
pontos ao longo de 2021. 
O primeiro é a “corrida” 
entre o coronavírus e as 
vacinas para preveni-lo; o 
segundo é a solução que os 
formuladores de política 
vão tomar para continuar 
apoiando a economia, os 
jovens e os trabalhadores; 
e o terceiro, a revitalização 
da cooperação global.

As considerações da 
búlgara foram feitas duran-
te o painel “Implementando 
o capitalismo do stakehol-
der”, que integra a versão 
online do Fórum Econômico 
Mundial (WEF, na sigla em 
inglês), chamada de Fórum 
Digital de Davos. Por causa 
da pandemia de covid-19, a 

organização decidiu fazer 
o evento, que tradicional-
mente reúne todos os anos 
a elite econômica e política 
do mundo nos Alpes suíços, 
de forma virtual. Há previ-
são de que uma edição pre-
sencial do evento ocorra em 
maio, em Cingapura.

Kristalina enfatizou 
que a fotografia de 2021 
está “mais brilhante”, com 
expectativas melhores fei-
tas pelo FMI para este ano 
do que as previstas ante-
riormente. Para 2020, no 
entanto, ela salientou que 
muitas das estimativas 
pioraram. “As projeções 
melhores para 2021 foram 
uma surpresa”, afirmou.

A diretora-gerente do 
Fundo salientou que, na 
primeira rodada de im-
pacto da pandemia para 
a atividade, a área fiscal 
foi fundamental para que 
a economia não entrasse 
em colapso.

FMI vai monitorar a 
corrida pela vacina Congresso americano encaminha 

impeachment de Trump ao Senado
Redação
O Estado de S.Paulo

A Câmara dos Depu-
tados dos Estados Unidos 
apresentou na última segun-
da-feira, 25, ao Senado a acu-
sação contra o ex-presidente 
Donald Trump de incitar uma 
insurreição em um discurso 
incendiário a seus seguidores 
antes do ataque do dia 6 ao 
Capitólio que deixou cinco 
mortos, dando prossegui-
mento ao segundo processo 
de impeachment contra o 
presidente em meio a dúvi-
das sobre se haverá respaldo 
suficiente entre os republica-
nos para condená-lo.

Nove deputados de-
mocratas da Câmara que 
atuarão como procuradores 
levaram anteontem à noite 
o artigo de impeachment ao 

Senado, onde Trump será 
julgado, apesar de já ter dei-
xado o cargo após a derrota 
para o democrata Joe Biden 
nas eleições presidenciais 
de novembro.

A ação marcará dois 
acontecimentos inéditos: 
Trump é o único presiden-
te americano a sofrer im-
peachment na Câmara duas 
vezes e será o primeiro a ser 
julgado depois de deixar o 
cargo. Ele sofreu impeach-
ment na Câmara pela pri-
meira vez em 2019, sob a 
acusação de usar a ajuda 
dos EUA para pressionar 
as autoridades ucranianas 
a investigar Biden e seu fi-
lho Hunter.

Se o Senado considerar 
Trump culpado, ele se tor-
nará o primeiro presidente 
na história dos EUA a ser 

condenado em um julga-
mento de impeachment. Ele 
também poderá ser impe-
dido de concorrer a cargos 
públicos.

Para condenar Trump, 
dois terços dos senadores 
teriam de aprovar o artigo 
de impeachment, isto é, pelo 
menos 17 republicanos te-
riam de se voltar contra o 
ex-presidente. Atualmente, 
o Senado está dividido pela 
metade entre democratas 
e republicanos, mas os de-
mocratas têm uma estreita 
maioria por causa do voto 
de desempate da presidente 
da Casa, a vice-presidente 
Kamala Harris

O segundo julgamento 
de impeachment do ex-pre-
sidente sob a acusação de 
incitar a invasão do Capi-
tólio agravou uma disputa 

entre seus colegas republi-
canos. Na Câmara, 10 depu-
tados republicanos votaram 
a favor do impeachment de 
Trump.

Segundo levantamen-
to feito pelo jornal The 
Washington Post, dos 100 
senadores da Casa, 40 são 
a favor do impeachment 
de Trump, 23 considera-
rão a condenação, 29 são 
decididamente contrários 
e 8 manifestaram “posições 
ambíguas”.

Líderes do Senado con-
cordaram em não iniciar o 
julgamento antes de 9 de fe-
vereiro. Isso dará a Trump 
mais tempo para preparar 
uma defesa, e permitirá ao 
Congresso se concentrar 
nas prioridades iniciais do 
presidente Biden, entre elas 
a confirmação do gabinete.

A primeira-ministra, Jacinda Ardern, explicou que a identificação de primeiro caso de contágio em mais de dois meses mostra o risco da doença

Foto: Reuters
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Fluxo de passageiros em João Pessoa e Campina Grande caiu mais de 40% após restrições por conta da covid 

Os aeroportos parai-
banos registraram queda 
no  fluxo de passageiros em 
2020, na comparação com o 
ano anterior. No acumulado 
entre janeiro e dezembro, a 
redução de usuários foi de 
43% em João Pessoa e 45% 
em Campina Grande, segun-
do a empresa Aena Brasil, 
que administra os terminais.

No Aeroporto Inter-
nacional Presidente Castro 
Pinto, localizado em Bayeux, 
na região metropolitana de 
João Pessoa, por exemplo, 
entre os meses de janeiro 
e novembro do ano passa-
do, foram 630.526 usuários 
(-47,1%), segundo dados 
detalhados. Apenas em no-
vembro, foram 76.070 pas-
sageiros, um recuo de 28,6% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2019. No mesmo mês, 
861 operações foram reali-
zadas (-23,4%). 

O aeroporto já vinha 
registrando menor número 
de usuários desde o mês de 
janeiro por conta do início 
das restrições em virtude 

da pandemia de covid-19. 
Em março, quando houve a 
redução dos embarques e 
desembarques e a adoção 
das medidas preventivas, a 
diminuição chegou a ser de 
32,2% (81.595 passageiros).  

Porém, foi em abril 
que a menor quantidade de 
pessoas passou pelo Aero-
porto Castro Pinto (6.820). 
Este último dado represen-
ta uma queda de 93,2%. 
A mesma situação foi en-
contrada no Aeroporto de 
Campina Grande Presidente 
João Suassuna, administrado 
pela mesma companhia, que 
registrou uma redução de 
10,4% no número de passa-
geiros (11.148 pessoas) na 
comparação dos meses de 
novembro (2019 e 2020).

Foram 236 operações 
em novembro (-8,2%). Ao 
todo, 68.171 pessoas estive-
ram no terminal entre janei-
ro e novembro do ano pas-
sado, 47,3% menos do que 
2019. Em maio, foram regis-
trados apenas cinco passa-
geiros, a menor quantidade 
deste intervalo de tempo. A 
recuperação teve início em 
agosto, com 3.590 usuários.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Aeroportos registram menos  
viagens na Paraíba em 2020 

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

Esta semana vou falar de três assuntos que 
movimentam o mercado e o marketing. 

Gosto pela economia de segunda mão é a pedida 
do consumidor para os próximos anos 

Com o crescimento do consumo consciente 
e a ajuda da tecnologia, vender produtos usados 
está cada vez mais fácil e pode, inclusive, se 
tornar uma oportunidade de negócios lucrativa. 
Uma pesquisa da GlobalData mostrou que o 
mercado de “segunda mão” deve atingir US$ 64 
bilhões nos próximos cinco anos, ultrapassando 
o segmento de vendas tradicionais até 2024. 
Segundo o estudo, a expectativa é que o segmento 
de revendas quintuplique nos próximos cinco anos. 
O crescimento das compras de segunda mão tem 
sido impulsionado especialmente pela geração Z 
(pessoas com até 24 anos de idade).

Os clientes ganham com preços mais vantajosos, 
e os vendedores podem lucrar com itens que estavam 
sem utilidade em casa. Neste tipo de negócio todos 

ganham inclusive o meio ambiente através da 
reutilização dos produtos vendidos.

Já ouviu na estratégia UGC como ferramenta de 
Marketing Digital? 

User Generated Content é qualquer tipo de – 
comentários, posts, fotos, vídeos – que o usuário produz 
espontaneamente para a empresa. Um exemplo de 
conteúdo gerado pelo usuário podem ser os comentários 
ao final dos posts e avaliação de produtos, feita pelos 
próprios clientes.

Traduzido para o português o Conteúdo 
Gerado pelo Usuário ganhou força em 2020 e 
continua relevante neste ano. Com a mídia social 
rapidamente se tornando um fluxo interminável 
de artes produzidas, postagens patrocinadas e 
estilos de vida inatingíveis, tem havido um apetite 
emergente por uma representação mais autêntica 
de pessoas comuns, estilos de vida e experiências 
mais acessíveis e iguais aos dos seguidores – 
especialmente durante este ano de crise e mudança 

social. E aí, já usou esta estratégia para alavancar 
suas vendas?

Conheça os GenuInfluencers: novos 
influenciadores do Marketing Digital

Em tempos de fake news e desinformação o 
conteúdo que é consumido na internet muitas vezes cai 
no descrédito do leitor. Para combater esta incultura, 
algumas empresas, organizações e países estão 
contratando influenciadores profissionais para espalhar 
a verdade. O conteúdo gerado para os seguidores se 
parecerá menos com propaganda e com foco nas lições 
aprendidas em vez das curtidas. 

Um exemplo disso aconteceu na Finlândia, o governo 
recrutou alguns dos mais conhecidos influenciadores 
digitais do país para reforçar a luta contra o coronavírus. 
Com a iniciativa, os finlandeses tentam levar informações 
confiáveis sobre a pandemia ao maior número possível 
de pessoas.

Na próxima quarta trarei o que vai movimentar o 
marketing de influência agora em 2021, até lá!

Redução no número de passageiros passou a ser observada no início de 2020, mas a expectativa é que os usuários voltem a viajar apesar da pandemia 

Foto: Ortilo Antonio/Arquivo

Turismo interno incentiva retomada de voos nos terminais do estado
A empresa que gerencia 

os aeroportos paraibanos, 
a Aena Brasil, declarou, em 
nota, que nos primeiros meses 
da pandemia o movimento dos 
aeroportos reduziu em mais de 
90% no país. Porém, afirma 
que com a retomada gradual 
das atividades, as companhias 
aéreas começaram a realizar 
os voos. A empresa destaca 
que com as pessoas impedidas 
de viajar para alguns países, 
o turismo interno começou a 
aquecer.

“A Aena Brasil assumiu as 
operações dos Aeroporto Inter-
nacional de João Pessoa e do 
Aeroporto de Campina Grande 

no começo de 2020 e, menos 
de dois meses depois, foi decre-
tada a pandemia”, informou.

Conforme a direção da 
companhia, ao longo dos 
30 anos de concessão, estão 
previstas três fases de investi-
mentos nos terminais adminis-
trados. Para a primeira delas, 
de ações imediatas, a previ-
são é que aconteça até maio 
de 2021. As obras incluem 
melhorias nos banheiros, na 
iluminação, na acessibilidade 
e nos sistemas de climatização, 
bem como, na sinalização dos 
aeroportos. 

A segunda fase de inves-
timentos deve acontecer até 

junho de 2023 e está voltada a 
todos os subsistemas aeropor-
tuários no terminal de passa-
geiros e na área de operações. 
A terceira, feita a longo prazo, 
tem o objetivo de atender futu-
ras demandas que surgirão nas 
próximas três décadas. “Desde 
que a Aena Brasil assumiu a 
gestão dos aeroportos, melho-
rias têm sido feitas para for-
talecer a experiência dos pas-
sageiros e colaboradores nos 
terminais. Um dos destaques 
foi a implementação, em todos 
os terminais, de rede Wi-Fi de 
alta velocidade, possibilitando 
aos passageiros 4h de conexão 
gratuita”, sustenta.

Combate à covid 
Ainda conforme a em-

presa, desde março, os seus 
seis aeroportos seguem as 
recomendações da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), bem como, as 
orientações a nível estadual e 
municipal. Entre os protocolos 
adotados estão a determi-
nação do uso de máscaras, 
disponibilização de álcool em 
gel ao longo dos terminais, 
adoção de sinalização infor-
mativa e higienização cons-
tante dos espaços e objetos 
de uso comum. 

Marca registrada da com-
panhia espanhola Aena, a 

Aena Brasil administra a con-
cessão de seis aeroportos da 
região Nordeste: Recife (PE), 
Juazeiro do Norte (CE), João 
Pessoa, Campina Grande, 
Aracaju (SE) e Maceió (AL). Em 
2019, os seis somaram 13,7 
milhões de passageiros.

A empresa venceu, em 
março de 2019, o leilão de 
concessão dos aeroportos do 
Bloco Nordeste. Com a trans-
ferência da gestão da Infraero 
para a Aena, esta última pas-
sou a ser a responsável pela 
gestão, ampliação, manu-
tenção e exploração dos seis 
locais, incluindo os terminais 
paraibanos arrematados.

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Fernando
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Valores serão creditados para 196 mil pessoas que pediram revisão ou contestaram a suspensão do benefício 

O Governo Federal paga, 
amanhã, mais de R$ 248 mi-
lhões de auxílio emergencial 
para 196 mil pessoas, após 
análise das contestações 
e revisões decorrentes de 
atualizações de dados go-
vernamentais. A decisão de 
efetuar o pagamento foi pu-
blicada por meio de portaria 
do Ministério da Cidadania 
na edição de ontem do Diá-
rio Oficial da União.

O Ministério da Cida-
dania, contudo, não infor-
mou o detalhamento por 
estados. A assessoria do 
órgão explicou não há da-
dos regionalizados, apenas 
o montante global.

O grupo de beneficiá-
rios inclui cerca de 191 mil 
pessoas que contestaram a 
suspensão do benefício no 
site da Dataprev, entre 7 e 16 
de novembro e entre 13 e 31 

de dezembro de 2020, além 
de outras cinco mil pessoas 
que tiveram os pagamen-
tos reavaliados em janeiro 
de 2021. Eles receberão de 
uma só vez todas as parcelas 
a que têm direito.

De acordo com o Minis-
tério, do total de contem-
plados, há 8,3 mil que rece-
berão a segunda, a terceira, 
a quarta e a quinta parcelas 
do auxílio emergencial. Ou-
tras 40,9 mil pessoas rece-
berão as três últimas par-
celas.  Uma terceira faixa, 
de quase 68,1 mil cidadãos, 
receberá a quarta e a quin-
ta parcelas. Por último, 78,3 
mil vão embolsar somente a 
quinta parcela.

Os recursos serão depo-
sitados na poupança social 
digital da Caixa e já estarão 
disponíveis, tanto para mo-
vimentação por meio do 
aplicativo Caixa Tem, quanto 
para saques e transferências 
para outros bancos.

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Governo deposita parcela única 
do auxílio emergencial amanhã
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Recursos serão depositados na poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis para movimentação, tanto para saques como para transferências

Pelo quarto mês

Consumidores têm 
queda de confiança

A confiança do consu-
midor recuou 2,7 pontos 
em janeiro deste ano em re-
lação a dezembro de 2020, 
na série com ajuste sazonal, 
de acordo com a Fundação 
Getulio Vargas (FGV). Fo-
ram coletadas informações 
de 1.712 domicílios, com 
entrevistas entre os dias 2 
e 23 deste mês.

O Índice de Confiança 
do Consumidor (ICC) foi a 
75,8 pontos, no menor ní-
vel desde junho, quando 
começou a recuperação 
após o pior momento do 
indicador, causado pela 
pandemia de covid-19. 

Foi a quarta queda 
seguida no ICC, segundo a 
FGV, na esteira da segun-
da onda da pandemia e do 
fim do auxílio emergen-
cial para trabalhadores in-
formais. Em janeiro, houve 
piora tanto da percepção 
dos consumidores em re-
lação ao momento atual 
quanto das expectativas 
para os próximos meses. 
O Índice de Situação Atual 
(ISA) cedeu 1,6 ponto, para 
68,1 pontos, o menor nível 
desde maio passado (65,0 
pontos), enquanto o Índi-
ce de Expectativas (IE) re-
cuou pelo quarto mês con-
secutivo, desta vez em 3,5 
pontos, para 82,1 pontos.

Entre os quesitos que 
compõem o ISA, o indica-
dor que mede a percepção 
dos consumidores em re-
lação à situação econômi-
ca geral caiu 1,5 ponto em 
janeiro, para 72,6 pontos, 
terceira queda consecu-
tiva. “A percepção de pio-
ra da situação corrente é 
ainda mais evidente na 
satisfação com as finanças 
familiares, cujo indicador 
recuou 1,8 ponto para 64,1 

pontos, menor nível desde 
maio de 2020 (58,8 pon-
tos)”, diz a FGV em nota.

Já entre os compo-
nentes do IE, o indicador 
que mede as perspectivas 
sobre a economia foi o que 
mais contribuiu para a 
queda do ICC no mês. O re-
cuo foi de 5,1 pontos, para 
102,3 pontos, a maior va-
riação negativa num mês 
desde abril passado, quan-
do a queda foi de 18,0 pon-
tos, e o ICC atingiu o míni-
mo histórico.

Menos compras
Em relação às pers-

pectivas sobre a situação 
financeira das famílias, 
após três meses de que-
das consecutivas, o in-
dicador acomodou em 
janeiro, ao variar apenas 
0,2 ponto e passar a 87,6 
pontos. “Com perspecti-
vas mais pessimistas, con-
sumidores sinalizam tam-
bém um menor ímpeto de 
compras, cujo indicador 
registrou queda de 4,8 
pontos, para 58,9 pontos, 
menor patamar desde ju-
lho de 2020 (56 pontos)”, 
segue a nota.

Na análise desagre-
gada por faixas de renda, 
só não houve recuo da 
confiança para as famí-
lias com renda de até R$ 
2,1 mil, cujo ICC aumen-
tou 3,2 pontos. Segundo 
a FGV, a explicação pode 
estar no fato do ICC das 
famílias de menor renda 
ter caído 8,7 pontos em 
dezembro, registrando o 
menor nível entre as fai-
xas de renda.

Já entre as famílias de 
maior poder aquisitivo, o 
ICC diminuiu 3,1 pontos, 
influenciado pela piora 
nas expectativas em rela-
ção à situação econômica 
e ao mercado de trabalho.

Vinicius Neder
Agência Estado Ao contrário dos anos 

anteriores, o comércio va-
rejista de Campina Grande 
não vai fechar as portas na 
terça-feira de Carnaval, dia 
16 de fevereiro. Neste ano, 
por causa da pandemia da 
covid-19, os eventos filosó-
ficos e religiosos não serão 
presenciais e o Carnaval 
tradição, bem como o Folia 
Campina, serão realizados 
de forma online.

O presidente da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas 
de Campina Grande, Car-
los Botelho, deixou claro 
ontem, que a decisão de 
fechar as portas não tem 
amparo legal. “Era uma coi-
sa cultural”, disse ele, lem-
brando a necessidade do 
comércio se recuperar dos 

mais de 100 dias em que foi 
forçado a suspender as ati-
vidades.

“É preciso garantir os 
empregos”, falou o dirigen-
te lojista, ressaltando que 
na convenção coletiva de 
trabalho celebrada com o 
Sindicato dos Comerciários 
não existe cláusula que as-
segure feriado no dia 16 
de fevereiro. Também não 
existe lei municipal ou es-
tadual determinando que o 
Carnaval seja feriado. 

Entretanto, Carlos Bo-
telho deixou claro que fi-
cará a critério dos empre-
sários do comércio lojista, 
decidir se vão ou não abrir 
seus estabelecimentos.

Atividade essencial
Por sua vez, o Sindica-

to do Comércio Atacadista 
da Paraíba (Sindiatacado) 

distribuiu nota esclarecen-
do sobre o funcionamen-
to do comércio atacadista 
paraibano no período.  No 
documento, o presidente 
da entidade, Vanduhi de 
Farias Leal, considera que 
“a distribuição de alimen-
tos é considerada serviço 
essencial  à sociedade, nos 
termos do Decreto número 
10.282/2020”.

Por meio desse decre-
to, segundo a nota, seria 
permitido o funcionamento 
de tais atividades de modo 
permanente. Diz ainda que  
o Carnaval não é feriado 
nacional, devendo haver lei 
municipal que estabeleça 
tal  festividade com essa 
finalidade. Destaca ainda 
que o estado da Paraíba 
não possui legislação espe-
cífica versando explicita-
mente que o dia de carna-

Comércio de Campina Grande vai 
funcionar na terça-feira de Carnaval
Chico José
chicodocrato@gmail.com

Congresso avalia Lei Orçamentária 
na volta do recesso após impasse

A partir de 1º de feve-
reiro, o Congresso Nacional 
volta a discutir a Lei Orça-
mentária Anual para 2021 
(LOA — PLN 28/2020). O 
texto não foi analisado em 
2020 devido a um impas-
se na Câmara que impediu 
a escolha do presidente da 
Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) e a instalação 
do colegiado (pelo rodízio 
periódico entre Senado e 
Câmara, a presidência da 
comissão em 2020 caberia 
a um deputado). É na LOA 
que estão detalhadas as fon-
tes de receitas e as despesas 
do governo para o ano. 

Apesar do impasse, a 
Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias (LDO) foi aprovada 
em dezembro diretamente 
pelo plenário do Congres-
so mediante entendimen-
tos entre os parlamentares, 
já que a tramitação é mais 
simples quando compara-
da com a LOA. O texto traz 
a previsão geral de gastos 
do Executivo com despesas 
obrigatórias. A permissão 
da LDO dá ao governo con-
dições de quitar compro-
missos previstos na Cons-
tituição, como custeio da 
Previdência e atenção em 
saúde, por exemplo.

Segundo o consultor 
de Orçamento do Senado, 
Flávio Luz, foi essa preo-
cupação que levou os con-
gressistas a aprovarem a 
LDO antes do final de 2020. 
O consultor explicou que, 

como o texto está em vigor, 
o Executivo tem condições 
de honrar os compromis-
sos. A LOA que será votada 
a partir de fevereiro trará os 
descontos desses gastos já 
efetuados a título de adian-
tamento.

“Existem outras despe-
sas que o Congresso aprova, 
a pedido do Executivo, que 
também pertencem a esse 
grupo de execução provisó-
ria. São os recursos para pre-
venção a desastres, por exem-
plo”, afirmou Flávio Luz.

O PLN 28/2020 che-
gou ao Congresso em 31 de 
agosto. Relatado pelo se-
nador Marcio Bittar (MDB
-AC), o texto prevê a aplica-
ção de R$ 124,6 bilhões em 
ações e serviços públicos de 
saúde. Para alcançar a meta, 

o Poder Executivo consi-
dera que R$ 7,3 bilhões de 
emendas impositivas serão 
necessariamente alocadas 
na área.

A Constituição assegu-
ra que pelo menos metade 
dos recursos das emendas 
individuais (R$ 4,8 bilhões) 
vai para a saúde. Mas não 
há determinação legal para 
que o dinheiro das emen-
das de bancadas estaduais 
seja aplicado na área. Quan-
do a proposta foi entregue 
ao Congresso Nacional, o 
secretário especial de Fa-
zenda, Waldery Rodrigues, 
disse que a matéria não 
contempla a prorrogação do 
estado de calamidade públi-
ca em razão da pandemia de 
coronavírus, encerrado em 
31 de dezembro.

Aline Guedes
Agência Senado

val é feriado municipal ou 
estadual, assim como ou-
tras entidades justificaram.

Por isso, o funciona-
mento do comércio perma-
nece inalterado, do mesmo 
modo que os dias comuns 
não festivos. O Sindicato 
do Comércio Atacadista 
esclarece que os dias 15 e 
16 de fevereiro serão dias 
normais, incluindo a quar-
ta-feira de cinzas.

Entidades justificam 
abertura alegando 
que não existe lei 

municipal ou estadual 
determinando que a 

data seja feriado



Diversidade

Candidato consultar as respostas no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

Os participantes do Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020 poderão confe-
rir hoje (27) os gabaritos ofi-
ciais das provas objetivas do 
exame. O Enem impresso foi 
aplicado nos dias 17 e 24 de 
janeiro. Os participantes re-
solveram questões objetivas 
de matemática, ciências da 
natureza, ciências humanas e 
linguagens. Fizeram também 
a prova de redação, a única 
subjetiva do exame. 

Os gabaritos serão di-
vulgados no portal do Insti-
tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep).

Mesmo com os gabari-
tos em mãos, não é possível 
saber a nota no exame. Isso 
porque o Enem é corrigido 
com base na chamada teoria 
de resposta ao item (TRI), 
que leva em consideração, 
entre outros fatores, a coe-
rência de cada estudante na 
própria prova.

Ou seja, se ele acertar 
questões difíceis, é esperado 
que acerte também as fáceis. 
Se isso não acontecer, o sis-
tema entende que pode ter 
sido por chute. O estudante, 
então, pontua menos que 
outro candidato que tenha 
acertado as mesmas ques-
tões difíceis, mas que tenha 
acertado também as fáceis.  

A previsão para a divul-
gação dos resultados finais é 
dia 29 de março. Nessa data, 
os participantes saberão tam-
bém quanto tiraram na re-
dação. No entanto, somente 
depois da divulgação do re-
sultado, em data ainda a ser 
definida, os candidatos terão 
acesso à correção detalhada 
da prova de redação, apenas 
para fins pedagógicos. 

Ao todo, segundo o Inep, 
cerca de 2,5 milhões de can-
didatos fizeram as provas 
este ano, número que repre-
senta menos da metade dos 
participantes inscritos nas 
provas. O Enem 2020 terá 
ainda uma versão digital, que 
será aplicada nos dias 31 de 

janeiro e 7 de fevereiro.
As notas poderão ser 

usadas para acessar o ensi-
no superior e participar de 
programas como o Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
- que oferece vagas em ins-
tituições públicas - Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni) - que oferece bolsas 
de estudo em instituições 
privadas - e, Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies), 
que oferece financiamento 
em condições mais vantajo-
sas que as de mercado. 

Reaplicação
O Enem ocorreu em 

meio à pandemia do novo co-
ronavírus e, por isso, adotou 
uma série de medidas de se-
gurança, como o uso obriga-
tório de máscaras. Os parti-
cipantes que estivessem com 
sintomas de covid-19 ou ou-
tra doença infectocontagiosa 
não deveriam comparecer 
aos locais de prova.

Esses estudantes pode-
rão fazer o exame na data da 
reaplicação, nos dias 23 e 24 
de fevereiro. Para isso, aque-
les que ainda não o fizeram, 
têm até o dia 29 para solici-
tar a reaplicação na Página 
do Participante. Podem tam-
bém pedir para participar da 
reaplicação os candidatos 
que foram prejudicados por 
questões logísticas, como fal-
ta de água ou luz e aqueles 
que foram impedidos de fa-
zer o exame porque as salas 
estavam lotadas e era preci-
so garantir o distanciamento 
entre os participantes. Se-
gundo o Inep, isso ocorreu 
em pelo menos 37 escolas de 
11 cidades.

As provas foram cance-
ladas no estado do Amazo-
nas, em Rolim de Moura (RO) 
e em Espigão D’Oeste (RO) 
por causa da pandemia. Es-
ses estudantes também de-
verão fazer o exame na data 
da reaplicação. Eles não pre-
cisarão, contudo, solicitar a 
participação. Segundo o Mi-
nistério da Educação, foram 
cerca de 20 ações judiciais 
em todo o país contrárias à 
realização do exame.

Mariana Tokarnia 
Agência Brasil

Enem 2020: gabaritos vão ser 
divulgados nesta quarta-feira
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Financiamento estudantil

Fies está oferecendo 93 mil vagas, e 
inscrições vão até o dia 29 deste mês

Começaram ontem 
(26) e vão até o dia 29 de 
janeiro as inscrições para 
o Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) 2021. De 
acordo com o Ministério 
da Educação (MEC), este 
ano o Fies vai oferecer 93 
mil vagas. 

As inscrições podem 
ser feitas no portal do Fies. 
O resultado da seleção será 
divulgado no dia 2 de fe-
vereiro. Em caso de pré-
seleção para uma vaga na 
chamada única do Fies, o 
candidato terá o período de 
3 a 5 de fevereiro de 2021 
para complementar sua 
inscrição.

Quem não for pré-se-
lecionado vai automatica-
mente para a lista de espe-
ra. A convocação por meio 

da lista de espera ocorrerá 
de 3 de fevereiro até 18 de 
março de 2021.

Pelo regulamento do 
programa, os candidatos 
pré-selecionados na lista 
de espera deverão comple-
mentar a inscrição no prazo 
de três dias úteis, contados 
do dia subsequente ao da 
divulgação de sua pré-se-
leção no FiesSeleção.

Criado em 1999, o Fies 
tem como meta facilitar o 
acesso ao crédito para fi-
nanciamento de cursos de 
ensino superior oferecidos 
por instituições privadas. 
Pode se inscrever no pro-
cesso seletivo do Fies o can-
didato que participou do 
Enem, a partir da edição de 
2010, e tenha obtido média 
aritmética nas provas igual 
ou superior a 450 pontos 
e nota superior a 0 na re-
dação.

Também é necessário 
ter renda familiar mensal 
bruta, por pessoa, de até 
três salários mínimos.

O programa é ofertado 
em duas modalidades des-
de 2018, por meio do Fies 
e do Programa de Financia-
mento Estudantil (P-Fies).

O primeiro é operado 
pelo Governo Federal, sem 
incidência de juros, para 
estudantes que têm renda 
familiar de até três salá-
rios mínimos por pessoa; 
o percentual máximo do 
valor do curso financiado 
é definido de acordo com a 
renda familiar e os encar-
gos educacionais cobrados 
pelas instituições de ensi-
no. Já o P-Fies tem regras 
específicas e funciona com 
recursos dos fundos consti-
tucionais e dos bancos pri-
vados participantes, o que 
implica cobrança de juros.

Fies segundo semestre
Anteontem (25), o 

MEC publicou, no Diário 
Oficial da União, as regras 
para o processo seletivo do 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) referen-
te ao segundo semestre 
de 2021. O cronograma de 
seleção, entretanto, ainda 
será publicado em edital 
específico.

A portaria da última 
segunda-feira trata dos 
procedimentos e regras 
de oferta de vagas pelas 
instituições de educação 
superior, seleção das vagas 
a serem ofertadas, inscri-
ção dos candidatos, classi-
ficação e pré-seleção dos 
candidatos, complemen-
tação da inscrição pelos 
candidatos pré-seleciona-
dos e redistribuição das 
vagas entre os grupos de 
preferência.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As inscrições podem ser feitas no 
portal do Fies. O resultado da seleção 
será divulgado no dia 2 de fevereiro

O Ministério da Justiça 
e Segurança Pública lançou 
ontem o projeto-piloto do 
Centro de Excelência para a 
Redução da Oferta de Dro-
gas Ilícitas (CdE). A estrutu-
ra permitirá a elaboração de 
pesquisas, mapeamento, re-
latórios e o compartilhamen-
to de evidências científicas 
sobre os mercados de ilícitos 
de drogas no país.

Segundo a pasta, os da-
dos gerados a partir do cen-
tro reforçarão as estratégias 
de combate ao tráfico de en-
torpecentes no país. Ainda 
de acordo com o ministério, 
serão realizadas pesquisas e 
análises relacionadas ao com-
portamento das organizações 

criminosas de tráfico nacio-
nal e internacional de drogas. 
O objetivo é gerar subsídios 
para tomada de decisão nas 
políticas públicas de redução 
da oferta de entorpecentes, 
em especial na retirada de 
receitas dessas organizações 
por meio da quebra do fluxo 

financeiro e do confisco de 
seus patrimônios.

O projeto-piloto tem 
duração inicial de 18 meses 
e, após esse período, poderá 
ser implementado efetiva-
mente dentro das atividades 
da Secretaria Nacional de Po-
líticas sobre Drogas.

O centro terá o apoio do 
Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crimes (Uno-
dc), agência da ONU especia-
lizada em controle de drogas 
e prevenção da criminalida-
de, e de escritórios em diver-
sos países, para fortalecer as 
capacidades estatísticas, ana-
líticas e de monitoramento 
da segurança pública, o que 
irá ajudar a traçar estratégias 
de cooperação internacional 
dentro da temática.

De acordo com ministé-
rio, o intercâmbio de infor-
mações deve facilitar diálo-
gos dentro do Brasil e com 
países vizinhos na busca por 
soluções articuladas, coor-
denadas e integradas para 
os problemas associados às 
drogas e ao crime.

Justiça lança projeto-piloto para 
redução da oferta de drogas ilícitas
Agência Brasil

O Ministério da Saúde 
disponibilizou 108 médicos 
para apoiar o atendimento na 
cidade de Manaus. A capital 
e o estado do Amazonas pas-
sam por um colapso no siste-
ma de saúde, com aumento do 
número de casos e de mortes 
em decorrência do novo coro-
navírus, além de filas de espe-
ra para leitos de unidade de 
terapia intensiva (UTIs).

Segundo a pasta, foram 
escolhidos 108 entre 137 can-
didatos analisados. O custeio 
do reforço com esses profis-
sionais é estimado em R$ 22 
milhões. Do total, quase me-
tade é de médicos do próprio 
estado do Amazonas, na faixa 
etária entre 27 e 30 anos.

Foram também creden-
ciadas 180 agentes comuni-

tários, 40 equipes de saúde 
da família, 50 equipes de 
atenção primária e três de 
saúde bucal. O credencia-
mento consiste em um proce-
dimento de autorização para 
a atuação com custeio des-
ses profissionais. Diante da 
situação de crise, o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, 
está na cidade, onde foi ins-
taurado um gabinete de cri-
se. Um dos problemas é a fal-
ta de leitos. O governo estima 
que será necessário transfe-
rir 1,5 mil pacientes.

O ministro Pazuello é 
alvo de processo aberto pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica para apurar suas res-
ponsabilidades no colapso 
da saúde no Amazonas. An-
teontem (25) o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
,Ricardo Lewandovski, auto-
rizou o inquérito.

Saúde seleciona 108 
médicos para Manaus
Jonas Valente
Agência Brasil

Centro permitirá a elaboração de pesquisas sobre os mercados de ilícitos no país

Foto: Divulgação/Operação Hórus
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Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

É hoje!27

João Bosco Teixeira 
Adriane Maria Me-
deiros de Holanda, 
Aleksandra Martins, 
Amarildo de Souza, 

Ana Carla Barros, Dayse Lisboa 
Marques, Erick José de Morais, Felipe 
Ribeiro Coutinho, Felipe Teodoro 
de Sousa, Patrícia 
Meira, Fernanda 
Tavares, George 
Morais, Glaucia 
Cardoso, Isabel 
Henriques, Isabelly 
Mathias Marcelino, 
Jacqueline Chacon 
de Almeida,  João Guilherme Araújo, 
João Paulo Targino, José Tarcisio Fer-
nandes, Joselia Melo, Junior Queiroz, 

Nébia Medeiros, 
Paula Frassinete 
Lins Duarte, Priscilla 
de Araújo Gambarra, 
Rejane Lourdes Go-
mes de Lima, Vitória 
Carvalho

Aniversariando

“A maior felicidade é 
quando a pessoa sabe 
porque é que é infeliz”.

Fiódor Dostoiévski

Fale com Abelardo

CERES LEÃO, apresentadora da TV Master e profis-
sional competente na comunicação da Paraíba

Não são apenas os itens de super-
mercado – alimentação, material 
de limpeza e gêneros de primeira 
necessidade – que aumentaram 
significativamente de preço. As 
frutas também estão com preços 
nas alturas e as compras nas feiras e 
mercados públicos estão custando 
quase o dobro do que custavam há 
algumas semanas. As queixas são 
generalizadas.

Para onde vai?

A propósito da informa-
ção sobre a mudança a 
ser operada no Palácio 
da Redenção, que seria 
transformado em Museu 
do Estado, há que se per-
guntar para onde iria a 
sede do Governo. Houve um tem-
po em que o Palácio dos Despa-
chos, construído pelo governador 
Ernani Sátiro, no Centro Adminis-

trativo, em Jaguaribe, 
era utilizado para au-
diências do chefe do 
Poder Executivo. 
Hoje, diante da de-
preciação do imóvel, 
subutilizado pelas 
gestões anteriores, 
restaria apenas a 
Granja Santana como 

residência oficial e local para des-
pachos administrativos do gover-
nador João Azevêdo.

- A orientação é agir com 
rigor e usar a força, quando 
necessário. O objetivo é fazer 
da Guarda Municipal um 
fator relevante no combate 
à criminalidade como um 
órgão a serviço da sociedade, 

do patrimônio público e dos 
cidadãos de bem, que pagam 
seus impostos e precisam 
ser protegidos da ação dos 
criminosos. A declaração, 
do secretário de Segurança 
e Cidadania de João Pessoa, 

João Almeida, leva a crer que 
os bandidos e vândalos não 
terão vez na nova gestão da 
prefeitura da Capital.
Agente da Polícia Rodoviária 
Federal, acostumado aos 
confrontos com meliantes de 

alta periculosidade, o secre-
tário João Almeida revela-se 
um homem preparado para a 
função e mostra-se entusias-
mado no exercício do cargo 
para o qual foi convocado 
pelo prefeito Cícero Lucena.

Linha dura na segurança pública de João Pessoa
Secretário João Almeida

JOÃO LEUSON, reitor da Unifip, com Dione Me-
deiros, em jantar no Rubayat, em Brasília.

Definição
Aproxima-se a data fatídica que irá 
definir o destino do Hotel Tambaú, 
a mais emblemática referência do 
turismo paraibano, fechado há quase 
um ano em razão de dívidas trabalhis-
tas contraídas por empresas do antigo 
grupo Varig, que entrou em falência 
levando consigo a Cia. Tropical de 
Hotéis. O leilão do imóvel está marca-
do para o dia 4 de fevereiro com lance 
mínimo de R$ 40 milhões.

O Instagram da paraibana Juliette 
Freire, que estreou ontem na 
nova edição do Big Brother Brasil, 
aumentou em 30 vezes o número 
de seguidores no Instagram, desde 
que teve o seu nome confirmado 
nesta edição do programa que é 
recordista de audiência na grade 
da emissora e levou ao estrelato 
pessoas anônimas que participaram 
de edições anteriores.

REGINA SERRANO – pro-
dutora de moda, proprietá-
ria da Pannu & Luz - Con-
cordo em grau e gênero 
com Carlos Batinga, Heber 
Pimentel e tantos outros, os 
quais  comentaram como 

você se reinventa como jornalista numa 
época difícil como essa, pandemia, corona-
vírus e o término de um grande jornal que 
era o Correio da Paraíba! Parabéns amigo, 
pela disciplina, coragem, e pelo conteúdo 
que traz em sua coluna, nos deixando infor-
mados e atualizados.

 ALBERTO JORGE SALES 
- presidente da Academia 
Paraibana de Letras Jurídi-
cas -  Sua visualizada colu-
na vem juntar-se ao cente-
nário Jornal A União, hoje 
dirigida pela competente 
Naná Garcez, de certo con-

quistará número ainda maior de leitores que 
apreciam sua itinerante e versada redação.
LINTON BARROS - 46 anos de credibilida-
de, informando notícias da Paraíba e do 
Brasil com precisão suíça. Saiu do jornal 
impresso para o digital sem perder a iden-
tidade nem a credibilidade. Parabéns !

Mudança de rumo
O presidente Jair Bolsonaro mudou o 
tom em relação ao Governo da China, 
tratando-o como aliado no combate 
à pandemia brasileira, num compor-
tamento completamente diferente, 
de algumas semanas atrás, quando 
acusava os chineses de responsáveis 
pela disseminação do vírus e duvidava 
da eficácia da vacina produzida pela 
fábrica chinesa Sinovac, em parceria 
com o Instituto Butantan.
Pode isso, Arnaldo?

Homenagem aos 
heróis de branco
Na assembléia de hoje do Rotary 
Club João Pessoa Norte será prestada 
significativa homenagem aos médicos 
rotarianos que têm sido incansáveis na 
luta contra a pandemia. Entre eles es-
tão Alda Lucia Santos, Alexandre Ara-
runa, Alvaro Pontes, Josemar Santos, 
Marcílio Cartaxo, Marcos Honorato, 
Wanicleide Leite, Celso Melo e Cosmo 
Feliciano, este último radicado em São 
Paulo. O evento será remoto, transmiti-
do pelo aplicativo Zoom.

DÁ gosto ver a tradicional loja de Ibrail-
do na Rua Maciel Pinheiro, sempre mui-
to bem cuidada em sua fachada e em 
seu interior.

O MERCADO de Artesanato Paraibano, 
construído pelo governador Tarcisio 
Burity por inspiração de dona Glauce, 
está comemorando 30 anos de inaugu-
ração. O projeto é de Régis Cavalcanti e 
Amaro Muniz.

O SALÃO Cabelo Cortado, de Toinho 
Matos e Ricardo Pinheiro, com agenda 
cheia em seu tradicional endereço no 
Victory Flat, em Tambaú. A dupla é refe-
rência no setor.

A PIZZARIA Pimenta Nativa sendo consi-
derada por muitos a melhor da cidade.

Do mé-
d i c o 
J o ã o 

M e d e i r o s 
Filho, refe-
rência na 
pediatria pa-
raibana e um 
dos mais res-

peitados profissionais da me-
dicina paraibana:
- Um grande número de pesso-
as tem procurado espontanea-
mente os referidos laboratórios, 

muitas das quais oligossin-
tomáticas ou que apresenta-
ram recentemente “quadro 
gripal”. Tomei conhecimento 
de que muitas delas têm apre-
sentado níveis elevados de 
IgG, atestando que já tiveram 
a doença, e que, consequen-
temente , estão imunes. Será 
que esses casos estão sendo 
devidamente notificados? Se-
ria certamente uma contri-
buição importante para nos-
sos dados epidemiológicos.

Imunização
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Dirigentes das equipes se 
reúnem remotamente para 
acertar as cotas dos clubes em 
todas as fases da Copa Nordeste

A Liga Nordeste fará uma reunião hoje 
com os clubes que vão participar da Copa 
do Nordeste 2021. Será através de video-
conferência e não presencial, por causa 
da pandemia do coronavírus. O principal 
objetivo da reunião é definir a premia-
ção que será distribuída com os clubes na 
competição. No ano passado, a premiação 
total foi de R$ 3,8 milhões. O Botafogo, que 
pertence ao grupo 3, recebeu R$ 1,5 milhão, 
na primeira fase do torneio. Para este ano, o 
vice-presidente da Liga Nordeste e responsá-
vel pelo marketing, Constantino Júnior, tem a 
expectativa que seja uma premiação parecida 
com a de 2020.

“Nós ainda estamos fechando alguns 
acordos comerciais, mas já estão em fase de 
conclusão, e a expectativa é que a premia-
ção seja mais ou menos a que foi no ano pas-
sado. Nós tivemos uma perda muito grande, 
com a saída do grupo Turner, mas temos aí o 
interesse da Sky e da Net, com transmissão 
em pay-per-view, e outros parceiros. Até 
esta quarta-feira, fechamos com os clubes 
essa premiação, em reunião que vamos rea-
lizar via aplicativo”, disse Constantino.

No dia 4 de fevereiro, às 11 horas, será 
realizado o sorteio para definir os grupos da 
Copa do Nordeste, na sede da CBF no Rio de 
Janeiro. A competição terá início no dia 27 
de fevereiro e vai continuar com a mesma 
forma de disputa do ano passado, com 16 
clubes divididos em 2 grupos de 8, preser-

vando os clássicos estaduais, com os rivais 
ficando em grupos diferentes. Se classificam 
para a fase seguinte, os primeiros 4 coloca-
dos de cada grupo.

A Paraíba terá a participação de dois 
clubes, Treze e Botafogo. Até o momento, 
já estão confirmados 14 equipes, restando 
apenas a definição das duas últimas vagas, 
que vão sair de dois confrontos pela fase 
preliminar da competição, entre  Santa Cru-
z-PE x Moto Clube-MA e CSA-AL x Itabaia-
na-SE. Os clubes já garantidos na fase prin-
cipal da Copa do Nordeste são os seguintes: 
CRB-AL, Bahia e Vitória-BA, Ceará e Forta-
leza-CE, Treze e Botafogo-PB, Sampaio Cor-
rêa-MA, ABC-RN, Confiança-SE, Salgueiro e 
Sport-PE e Altos e 4 de Julho-PI.

O Treze se classificou direto para a fase 

principal da Copa do Nordeste, porque foi o 
campeão paraibano de 2020. Já o Botafogo, 
clube melhor ranqueado do futebol parai-
bano, teve de passar por uma fase prelimi-
nar, quando enfrentou e venceu o Atlético 
de Alagoinhas-BA. As duas equipes irão se 
enfrentar na primeira fase da competição, 
que privilegia os clássicos estaduais. Ainda 
não saiu a tabela da copa, mas tudo indica 
que o clássico tradição será disputado logo 
nas primeiras rodadas, como forma de di-
minuir os custos e evitar despesas com via-
gens e hotéis. 

O Botafogo está no pote 3 e se a premia-
ção do ano passado for mantida, o Belo vai 
receber R$ 1,5 milhão por participação na 
primeira fase da competição. Já o Treze per-
tence ao pote 4 e deverá receber R$ 750 mil.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

PrEmiação 
em discussão

atletismo
Nova gestão projeta mudança na estrutura da 
modalidade na Paraíba, com ênfase maior no 
trabalho de base a médio prazo. Página 22
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Treze quer realizar amistoso entre os dias 10 e 13 do próximo mês

Por enquanto o número de 
jogadores ainda é pequeno no 
Estádio Presidente Vargas. No 
primeiro dia de pré-temporada 
apenas 10 atletas compareceram. 
Mas a expectativa da diretoria do 
Treze é que até o final de sema-
na, o elenco já tenha 22 atletas 
treinando. o clube ainda não 
fechou o elenco e deverá fazer 
ainda mais 2 ou 3 contratações 
nos próximos dias.

No momento, estão sendo 
feitas muitas avaliações físicas e 
clínicas dos atletas e pouco con-
tato com a bola. os treinamentos 
técnicos e táticos só vão começar 
para valer a partir da próxima 
segunda-feira. o técnico Marceli-
nho Paraíba tem pressa e já pediu 
à diretoria um amistoso para ver 
os jogadores em ação. deverá 
acontecer entre os dias 10 e 13 
do próximo mês.

o Galo terá um calendário 
cheio este ano. No início do 
primeiro semestre, terá a copa 
do Nordeste, copa do Brasil e 
campeonato Paraibano. A partir 
de maio, o Alvinegro vai partici-
par do campeonato Brasileiro da 
série d, tentando voltar à série c.

Botafogo
A exemplo do Galo, o Belo 

também começou as atividades 
na última segunda-feira. o nú-
mero de jogadores na Maravilha 
do contorno ainda é pequeno, 
mas aos poucos vão chegando 
atletas. É que a logística é um 
pouco complicada e tem atleta 
que ainda está em atividade, de-
vendo ganhar uns dias de férias 
para se apresentar. o volante 
Pablo contraiu covid-19 e está se 
recuperando, devendo chegar na 
próxima semana.

segundo o diretor executi-
vo sales Júnior, o clube já está 
acertado com 24 atletas. Ainda 

não foram anunciados os laterais 
direitos, falta um também para a 
lateral esquerda e talvez mais um 
volante. depois de muitas avalia-
ções clínicas e físicas, os atletas já 
começaram os treinos misturando 
físico e técnico com bola. Para 
esta quarta, está previsto apenas 
treino na parte da tarde. Na pró-
xima semana serão intensificados 
os treinos táticos e não há ainda 
uma data para a realização dos 
primeiros jogos-treinos da pré-
temporada.

Este ano, o Belo terá apenas 
o campeonato Paraibano e a 
copa do Nordeste nos primeiros 
meses de 2021. A partir de maio, 
o clube começará a sua oitava 
participação no Brasileiro da série 
c, em busca do grande sonho que 
é o acesso à série B.

atlético
o Atlético de cajazeiras só 

dará início à pré-temporada na 
próxima semana, mas as contra-

tações andam em ritmo acelera-
do, todas sob a responsabilidade 
da empresa H9 soccer, que fez 
uma parceria com o clube para 
administrar o departamento de 
futebol. Até o momento, já foram 
contratados, além do técnico 
dudu sales, sete atletas.

Já assinaram com o Trovão 

Azul, o goleiro Robson Nasci-
mento, o lateral direito Bruno da 
silva, os zagueiros diego Baiano 
e Patrick carvalho, o volante 
Adriano de Jesus e os atacantes 
diego Higino e Alexandre segatti. 
Este ano, o Atlético só disputará 
o campeonato Paraibano, que 
vai começar no dia 17 de março.

Foto: instagram/Treze

Jogadores do Treze participando do primeiro treinamento com bola da temporada

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Josemarfhotopress

Botafogo e Treze são os 
representantes da Paraíba em mais 
uma edição da Copa do Nordeste, 
prevista para começar em fevereiro
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José Fernandes Neto, presidente da FPBA, diz que o importante é a reestruturação do esporte através de parcerias

A Federação Paraibana 
de Atletismo (FPBA), des-
de outubro do ano passado, 
conta com uma nova gestão, 
no entanto, por conta das 
restrições geradas pela pan-
demia, a entidade segue com 
dificuldades para estruturar 
um planejamento focado na 
temporada de 2021. Porém, 
além de focar nas competi-
ções para este ano, o objetivo 
central da entidade, nesse 
momento, é organizar um 
plano estratégico que permi-
ta o desenvolvimento de um 
trabalho de base para médio 
e longo prazo, cujo objetivo 
central seja a revelação de 
novos talentos e a difusão 
das diversas modalidades 
presentes no atletismo.

Ao longo dos últimos 
anos, o paratletismo tem sido 
o grande promotor de resul-
tados, especialmente atra-
vés do trabalho desenvolvido 
na UFPB sob o comando de 
Pedrinho Almeida que ge-
rou para a Paraíba e o Brasil, 
por exemplo, nomes como 
Petrúcio Ferreira e Cícero 
Valdiran, campeões e recor-
distas mundiais nas provas 
de velocidade e arremesso 
de dardos, respectivamente.

No entanto, ao mesmo 
tempo em que as disputas 
paralímpicas se desenvolve-
ram, o atletismo olímpico foi 
perdendo espaço por falta 
de insumos, estruturação e o 
distanciamento com as cate-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Nova gestão do atletismo
foca no trabalho de base

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2021

As redes sociais estão agitadas com anúncio de 
contratações de jogadores e membros das comissões 
técnicas dos oito participantes do Campeonato Parai-
bano de 2021, uns de forma lenta e outros velozes como 
Botafogo e Treze que praticamente fecharam o elenco 
para as disputas da Copa do Nordeste, a partir do pró-
ximo mês, bem como o início do Estadul, em março. A 
pandemia afetou os cofres dos clubes e os reforços não 
têm causado tanto impacto, mesmo assim todos estão 
indo às compras.

Nenhum dirigente se faz de ousado nesse momento 
de incerteza de receitas até porque a presença de pú-
blico nos estádios segue descartada, diante do aumen-
to dos números de infectados e mortes pela covid-19. 
O cenário não é de terra arrasada, convenhamos, mas 
ainda tenebroso, principalmente para as equipes fora 
do calendário nacional de disputas, já que apenas Bota-
fogo, Campinense, Sousa e Treze estão em mais de uma 
competição.  

Atlético, Perilima, Nacional e São Paulo Crystal sa-
bem que terão poucos jogos nesse primeiro semestre 
podendo ser um mínimo de sete ou um máximo de 10 
se chegarem às finais do Paraibano. Esses clubes de me-
nor expressão estão mais preocupados em seguir esse 
pequeno calendário do que sonhar alto na competição. 
Daí buscar refugos já bem rodados no futebol parai-
bano, talvez apostando no bom e barato em busca de 
surpreender. Será? Pelo que se desenha teremos uma 
competição de nível técnico sofrido e muita reclamação 
no tocante às despesas que não serão poucas como os 
constantes exames de covid-19, taxas de administração 
de estádios, pessoal de apoio, entre outras. A gente só 
espera que a federação consiga diminuir os custos para 
os participantes nesse momento tão difícil de nosso fu-
tebol.

Nível técnico
preocupante

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

O futebol nordestino está ameaçado 
de perder uma vaga na Série A do 
Campeonato Brasileiro de 2021, onde 
Fortaleza, Sport e Bahia lutam deses-
peradamente para se manterem. Para 
isso precisam derrubar o Vasco já que 
Goiás, Coritiba e Botafogo estão pra-
ticamente confirmados na Série B de 
2021. Na Série B, o Náutico conseguiu 
se manter na disputa na penúltima 
rodada. A boa é o CSA que ainda 
tem chances de chegar à Série A. Na 
Série C, Santa Cruz, Remo e Paysan-
du chegaram à segunda fase, mas o 
acesso coube apenas ao Remo que está 
decidindo o título com o Vila Nova e já 
levou de 5 a 1 no jogo de ida. 

Nordeste em baixa

Humildade
O técnico Abel está 
de parabéns por ter 
dado a volta por cima. 
Humildade tem sido 
a maior arma do time 
gaúcho contra a arro-
gância de dirigentes 
de Atlético-MG, São 
Paulo, Flamengo e 
Grêmio, que se acha-
vam os melhores.

Floresta
Ninguém dava nada 
pelo Floresta, do Cea-
rá, na primeira fase do 
Campeonato Brasileiro 
da Série D jogando com 
os paraibanos Campi-
nense e Atlético. Co-
mendo pelas beiradas, o 
time cearense vai decidir 
o título com o Mirassol
-SP nos dias 30/1 e 6/2.

Todas as atenções do mundo do futebol  estarão 
no Maracanã no próximo sábado quando Palmeiras 
e Santos estarão decidindo a Taça Libertadores de 
2020, em jogo único, mantendo assim a hegemonia 
do Brasil na competição pelo fato do Flamengo ter 
sido o campeão de 2019. Os finalistas eliminaram 
os argentinos River Plate e Boca Juniros e buscam a 
glória eterna no mais importante torneio da América.

Final da Libertadores

gorias de base que deixaram 
de garantir espaço para no-
vos talentos, especialmente 
àqueles originados nas faixas 
socialmente vulneráveis da 
população.

É diante desse diagnósti-
co que José Florentino Neto, o 
Zeca, presidente da FPBA, en-
tende que será necessário re-
pensar a lógica do atletismo 
na Paraíba e passar a focar 
não apenas na realização de 
competições, mas principal-
mente no desenvolvimento e 
descentralização do trabalho 
de base em todo o estado. 

Originário das provas de 

rua, o mandatário da fede-
ração acredita que a única 
saída para voltar a colocar o 
estado como uma referência 
dentro do alto rendimento 
também nos esportes olímpi-
cos é garantir a estruturação 
do esporte, através de parce-
rias com empresas e projetos 
sociais que possam garantir, 
além da revelação de novos 
talentos, condições para que 
estes possam permanecer 
dentro do esporte.

“Os atletas, de um modo 
geral, são oriundos de famí-
lias de baixa renda e que en-
contram muitas dificuldades 

para terem regularidade nos 
treinamentos, algo que é fun-
damental para o desenvolvi-
mento de seus talentos. Tam-
bém lidamos com dificuldades 
estruturais em relação aos 
equipamentos e locais de trei-
namentos e isso limita a nossa 
ação. Nos próximos anos, va-
mos investir nas parcerias para 
fomentar e fortalecer projetos 
sociais que tenham o espor-
te como referência para que 
juntos possamos suprir essas 
dificuldades e voltar a ter re-
sultados importantes também 
nas competições olímpicas”. 
afirmou. 

Foto: Alê Abral/CPB

O paratletismo tem conquistado mais espaço e revelado grandes nomes, como Cícero Valdiram, do arremesso de dardo

Marcius Azevedo
Agência Estadso

Covid-19 na NBB

Liga de Basquete realizou 4.608 
testes e registrou 61 casos positivos

A Liga Nacional de 
Basquete divulgou nessa 
segunda-feira o relatório 
final do primeiro turno do 
Novo Basquete Brasil em 
relação ao protocolo de 
saúde. Ao todo foram 61 
casos de covid-19, sendo 
37 atletas, 15 membros de 
comissão técnica e nove 
árbitros, com 4.608 testes 
realizados.

Os números implicam 
uma média de 0,9 casos 
positivos por dia e uma 
porcentagem de 1,32% 
de pessoas contaminadas 
com o coronavírus. Foram 
120 jogos em 68 dias.

Até o momento, 13,2% 
dos atletas do NBB foram 
contaminados pela co-
vid-19 (37 casos positivos 
em 280 atletas testados); 
12,5% dos membros de co-
missão técnica dos times 
(15 em 120); e 25,7% dos 
árbitros (9 em 35).

O relatório final do pri-
meiro turno mostra uma 
evolução em comparação 
ao levantamento inicial 
realizado no primeiro mês 
da competição. Naquela 
oportunidade foram 26 
casos positivos em 21 dias.

"As equipes entende-
ram a necessidade de ter 
uma rigidez maior nos pro-
cedimentos e, agora, com 
os casos aumentando no 
país de uma maneira geral, 
temos que estar mais aten-
tos ainda", afirmou Pau-
lo Bassul, diretor técnico 
operacional da LNB, ao site 
da Liga.

A cada etapa realiza-
da, os atletas, comissão 
técnica e árbitros são sub-
metidos a alguns testes de 
covid. No máximo 72 ho-
ras antes do início de cada 
sede, todos os membros de 
equipes devem fazer um 

PCR ou 2 antígenos (com 
espaço de 48 horas entre 
um e outro). Os resultados 
são protocolados e arma-
zenados no banco de dados 
da LNB.

Quando as equipes 
chegam à sede, o proto-
colo exige um teste de an-
tígeno aplicado na manhã 
do dia do primeiro jogo 
da equipe, além de outros 
antígenos subsequentes 
conforme a sequência de 
jogos de cada time. No pri-
meiro turno do NBB, foram 
realizados em média 10,6 
testes por pessoa (4.608 
testes em 435 pessoas).

"O protocolo criado 
para o NBB nos passa mui-
ta segurança. Os frequen-
tes testes que passamos 
na temporada fazem com 
que os infectados sejam ra-
pidamente diagnosticados 
e, assim, diminuem muito 
as chances de contami-
nação em jogos", afirmou 
Guilherme Teichmann, 
presidente da AAPB (As-
sociação dos Atletas Pro-
fissionais de Basquete).

"Hoje os atletas já es-
tão adaptados e confiantes 
que estamos seguros para 
entrar em quadra", com-
pletou o pivô do Pinheiros.

Entre os atletas, 13,2% testaram positivo para covid: dos 280 jogadores testados, 37 estavam com a doença

Foto: Divulgação/NBB
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Palmeiras, Atlético Mineiro e Grêmio são os clubes que têm direito a receber dinheiro por negociação de jogadores

Em grave crise financei-
ra por causa da pandemia do 
novo coronavírus, a diretoria 
do Barcelona publicou na se-
gunda-feira a sua prestação 
anual de contas em seu site 
oficial e revelou que tem al-
tos valores em dívidas por 
transferências de jogadores 
nas últimas temporadas.

O Barcelona tem a quitar 
uma dívida de 126 milhões 
de euros (R$ 831 milhões) a 
curto prazo e 197 milhões de 
euros (R$ 1,3 bilhão) a longo 
prazo - total de 323 milhões 
de euros (R$ 2,13 bilhões), 
como informou o relatório. 
Entre as transações listadas 
aparecem sete brasileiros - 
alguns deles já foram vendi-
dos e saíram do clube.

O meia Philippe Cou-
tinho, contratado junto ao 
Liverpool em 2018, é o joga-
dor que gera a maior dívida 
a curto prazo: 29 milhões 
de euros (R$ 191 milhões). 
O atacante Malcom e o meia 
Matheus Pereira (ex-Corin-
thians) e o goleiro Neto (ex
-Athletico-PR) também inte-
gram a lista.

Palmeiras, pelo volan-
te Matheus Fernandes (R$ 
30,2 milhões), Grêmio, pelo 
também volante Arthur (R$ 
140,6 milhões), e Atléti-
co-MG, pelo lateral-direito 
Emerson (R$ 39,4 milhões), 
são os clubes do Brasil que 
têm quantias a receber.

Os meias Frenkie De 
Jong, transferido do Ajax, e 
Miralem Pjanic, da Juventus, 
são os atletas que geram as 
maiores dívidas a longo pra-
zo. A transação com a equi-
pe italiana, porém, também 
envolve valor a receber por 
conta da saída de Arthur.

O alto valor a ser quita-
do por jogadores que já estão 
no elenco - ou até que já saí-
ram - faz com que o Barcelo-
na encontre dificuldades nas 
próximas janelas de transfe-
rências. Os últimos reforços 
foram o lateral-direito Dest, 
ex-Ajax, e o atacante Trincão, 
ex-Braga.

Agência Estado

Barcelona deve R$ 2,13 bi e 
times brasileiros estão na lista
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Fla recusa proposta por Léo Pereira

Mano será ouvido de forma remota

São Paulo critica
soltura de presos 

Geromel está fora das finais da Copa do Brasil de 2020

O Flamengo vive semana de decisão 
em relação ao zagueiro Léo Pereira. O 
clube recebeu uma proposta de em-
préstimo do Besiktas, da Turquia, pelo 
jogador, não se agradou com os moldes 
oferecidos, recusou e agora espera uma 
nova proposta com algumas melhorias 
por parte do time turco.  A intenção do 
Besiktas é ter Leo Pereira por emprésti-
mo até junho de 2022, com opção de 
compra com valor fixado em contrato. 

O Flamengo, no entanto, deseja fazer 
negócio em definitivo ou ao menos que 
haja uma boa compensação financeira 
no ato do empréstimo. Além disso, o 
time carioca também gostaria de es-
tabelecer em contrato obrigatoriedade 
de compra caso algumas metas sejam 
atingidas.  A diretoria rubro-negra en-
tende que precisa fazer caixa e, por isso, 
não pode emprestar um atleta sem ter 
certeza do retorno financeiro.

O auditor Mauricio Neves Fonseca, 
relator do inquérito que investi-
ga a denúncia de injúria racial de 
Ramirez, do Bahia, contra Gerson, 
do Flamengo, deferiu o pedido do 
técnico Mano Menezes e do atleta 
Ramirez para serem ouvidos de 
forma virtual. Com isso, os dois 
vão prestar depoimento no próximo 
dia 3. Mesma data em que os fla-
menguistas Gerson, Natan e Bruno 

Henrique serão ouvidos presencial-
mente na sede do STJD, no Rio. 
Mauricio Neves Fonseca iniciou as 
oitivas para apuração da denúncia 
de injúria racial, nea última segun-
da-feira, quando foram ouvidos o 
árbitro Flávio Rodrigues de Souza, 
os auxiliares Marcelo Carvalho Van 
Gasse e Danilo Ricardo Simon Ma-
nis, além do Delegado da partida, 
Marcelo Carlos Nascimento Vianna.

A diretoria do São Paulo utilizou as 
redes sociais e seu site oficial no início 
da madrugada dessa terça-feira para 
discordar da determinação do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo em 
liberar nove dos 14 presos responsáveis 
pelo ataque ao ônibus do clube no úl-
timo sábado, antes da partida contra o 
Coritiba, no Morumbi, pelo Campeona-
to Brasileiro. Em uma emboscada, cer-
ca de 30 torcedores apedrejaram e dis-
pararam rojões em direção ao ônibus 
do São Paulo no final da ponte Eusébio 
Matoso, sentido bairro, na zona oeste 
de São Paulo Ninguém da comissão 
técnica ou jogadores ficou ferido. Em 
nota oficial, o São Paulo alega “que o 
artigo 251 do Código Penal, que tipi-
fica o crime de ‘expor a perigo a vida, 
a integridade física ou o patrimônio de 
outrem, mediante explosão, arremesso 
ou simples colocação de engenho de 
dinamite ou substância de efeitos aná-
logos’, não foi considerado”.

O zagueiro Geromel sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo no Gre-Nal de domingo e está fora da final da Copa do 
Brasil que acontece na primeira quinzena de fevereiro. O anúncio foi feito, nessa segunda-feira, em um comunicado do clube 
gaúcho. “O Grêmio comunica que o zagueiro Pedro Geromel sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. O atleta estará 
sob os cuidados do departamento médico e fica fora das atividades no campo por um período de seis a oito semanas”, disse o 
boletim do Grêmio, nas redes sociais. Geromel se machucou aos 38 minutos do primeiro tempo na derrota, de virada, por 2 a 1, 
para o Internacional,  domingo passado, no Beira-Rio, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

Curtas
Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O volante Matheus Fernandes, do Palmeiras, o lateral direito Emerson, do Atlético Mineiro, e o também volante Arthur, do Grêmio, foram comprados, mas ainda não foram quitados pelo Barcelona

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Foto:Bruno Cantini/Atlético-MG Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Em uma rodada que 
poderia diminuir para três 
pontos a diferença para o 
G6 do Campeonato Bra-
sileiro - grupo que hoje 
integra a zona de classi-
ficação à próxima edição 
da Copa Libertadores -, o 
Corinthians desperdiçou 
essa oportunidade com a 
derrota para o Red Bull 
Bragantino por 2 a 0, em 
casa, nessa segunda-feira. 
Agora tem mais sete jogos 
para atingir o objetivo e 
o técnico Vagner Mancini 
quer "reequilibrar" o time 
para isso

"Vencendo as parti-
das. Temos que ser rea-

listas, tem que ganhar os 
jogos que faltam se quiser 
sonhar. Fugimos do Z4 
(zona de rebaixamento) e 
agora a meta é outra, mais 
difícil, se não tivermos 
as vitórias fica difícil. Os 
pontos não voltarão mais, 
sentimos, mas não pode-
mos nos abater. Temos 
exemplos de quem jogou 
em casa, perdeu e buscou 
fora. Essa é nossa missão, 
buscar fora de casa pra 
reequilibrar a campanha", 
afirmou Mancini.

Com o vencedor da 
Copa do Brasil - Palmei-
ras ou Grêmio -, o G6 do 
Brasileirão deve se tornar 

G7. Contudo, as chances 
podem ser maiores caso o 
vencedor da Copa Liberta-
dores - Palmeiras ou San-
tos - já esteja dentro da 
zona de classificação.

Questionado sobre se 
torceria para o Palmeiras, 
maior rival do Corinthians, 
vencer a Libertadores para 
que seu caminho até a 
competição fosse encurta-
do, o treinador deixou cla-
ro que sua única torcida é 
para sua equipe.

"Nós mudamos a meta, 
sim, porque atingimos a 
primeira, mas a segunda é 
mais difícil. Os adversários 
vêm bem, não da para achar 

que vai chegar, tem que me-
recer. E ficamos distantes. 
Mas não vamos nos abater 
ou jogar a toalha. Podemos 
jogar mais, sabemos que 
foi atípico do que a gente já 
viu, então é hora de ajustes, 
aprender com os erros e 
melhorar, alcançar o segun-
do objetivo. Eu torço para o 
Corinthians, não para mais 
ninguém. Sou fundamen-
tado no meu trabalho, que 
faço diariamente, para ver 
uma equipe evoluindo", fi-
nalizou o treinador.

O próximo jogo será 
amanhã, em Salvador, con-
tra o Bahia, em partida 
atrasada da 30.ª rodada. 

Os meias Léo Natel e Otero, 
que substituíram Gustavo 
Mosquito e Mateus Vital 
contra o Red Bull Bragan-
tino, foram advertidos com 
o terceiro cartão amarelo e 
serão desfalques.

Mancini tenta “reequilibrar” Corinthians

Amanhã, em Salvador, 
na Fonte Nova, o 

Corinthians vai medir 
forças contra o Bahia, 
que está na zona de 

rebaixamento
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Cerca de onze mil fenômenos meteorológicos extremos foram registrados entre 2000 e 2019 pela ong GermanWatch

Desastres climáticos deixaram 
475 mil mortos em 20 anos

Quase meio milhão de pessoas 
morreram em desastres naturais 
relacionados com as alterações cli-
máticas nos últimos 20 anos, de 
acordo com a organização não go-
vernamental GermanWatch, que 
considerou Moçambique o país 
mais vulnerável.

Segundo a ong, que divulgou 
na segunda-feira (25) o Índice de 
Risco Climático Global, publicado 
anualmente, Moçambique ocupa o 
primeiro lugar na lista dos países 
mais vulneráveis às alterações cli-
máticas, depois de ter sido afetado 
em 2019 (último ano analisado) 
por dois dos maiores ciclones que 
já se abateram sobre o país (Idai 
e Kenneth), que fizeram cerca de 
700 mortos.

O Zimbábue, também afetado 
pelo ciclone Idai, ocupa o segundo 
lugar na lista de países com mais 
mortos e danos em 2019, ficando o 
Malawi, igualmente vítima da tem-
pestade tropical, em quinto lugar.

O Idai “converteu-se rapida-
mente no ciclone tropical mais des-
truidor e com maiores custos do su-
doeste do Oceano Índico, causando 
danos econômicos de US$ 2,2 mi-
lhões” e provocando mil mortos nos 
três países, informou a ong.

As Bahamas (terceiro) e o Ja-
pão (quarto) completam os cin-
co primeiros lugares do Índice 
de 2021, que relaciona os países 
mais vulneráveis aos desastres 
naturais provocados pelas altera-
ções climáticas.

Porto Rico, Myanmar (antiga 
Birmânia) e Haiti foram os três paí-
ses mais afetados nos últimos 20 
anos, seguidos das Filipinas (4º) e 
Moçambique (5º), numa lista que 
soma 475 mil mortes causadas por 
mais de 11 mil fenômenos meteoro-
lógicos extremos, registrados entre 
2000 e 2019 pela GermanWatch.

De acordo com o Índice Global 
de Risco Climático, desde o início do 
século as catástrofes naturais custa-
ram US$ 2,56 bilhões.

Segundo a ong, são os países 
mais pobres que pagam o preço 
mais elevado pelas tempestades, 
inundações ou vagas de calor pro-
vocadas pelo aquecimento global.

“Os países pobres são mais 
afetados porque são mais vulne-
ráveis aos efeitos devastadores 
dos perigos e têm menos capaci-
dades para os ultrapassar”, disse 
Vera Keunzel, uma das autoras do 
relatório, à agência de notícias 
France-Presse (AFP).

Países como o Haiti, as Filipinas 
ou o Paquistão são atingidos por ca-
tástrofes climáticas com tanta fre-
quência que não têm tempo para 
se recuperar totalmente antes da 
seguinte, acrescentou.

Os países ricos tinham prome-
tido aumentar a ajuda climática aos 
países em desenvolvimento para 
US$ 100 bilhões por ano a partir de 
2020, o que ainda não foi cumprido.

Aforismo
“Quando eu morrer então nunca terei 

nascido e vivido: a morte apaga os 
traços de espuma do mar na praia.”

(Clarice Lispector)

98 — Nerva, imperador romano
672 — Papa Vitaliano
847 — Papa Sérgio II
1901 — Giuseppe Verdi, 
compositor de óperas italiano
1960 — Osvaldo Aranha, 
político e diplomata brasileiro
1982 — Gratuliano da Costa Brito, 
político (PB)
1978 — José D’Ávila Lins, 
engenheiro e político (PB)
2016 — Joseano dos Santos Felipe, 
atleta paralímpico (PB)
2016 — Manoel Joaquim Barbosa, 
enfermeiro e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Carlos antunes
23/1/2021 – Aos 82 anos, 
em Lisboa (Portugal), de co-
vid-19. Militante antifascista 
e líder das Brigadas Revo-
lucionárias. Estava hospita-
lizado desde o dia 29 de de-
zembro, depois de ter sido infectado com o novo 
coronavírus e enfrentava uma pneumonia viral 
e bacteriana. Nascido em junho de 1938, foi com 
Isabel do Carmo, sua ex-companheira, um dos 
rostos da oposição ao Estado Novo português. 
Aderiu ao Partido Comunista Português (PCP) 
em 1955 e foi o responsável pela organização 
clandestina do partido no Minho, passando à 
clandestinidade em 1959. Em 1963 tornou-se 
membro da direção da Rádio Portugal Livre, ins-
talada na Roménia, onde viveu até 1966, partin-
do depois para Paris, onde foi o responsável pela 
organização do PCP no estrangeiro.

Foto: Divulgação

antenor Marques Filho
(Gordinho do Surdo)
23/1/2021 – Aos 75 anos, 
no Rio de Janeiro (RJ), em 
decorrência de complica-
ções da covid-19. Músico 
percussionista conhecido 
no mundo do samba carioca, começou a car-
reira como integrante do grupo Nosso Samba, 
passou a fazer parte do ExaltaSamba e, atual-
mente, tocava na banda do cantor Thiaguinho. 

Foto: Reprodução

Sueli Dias da rocha
23/1/2021 – Aos 54 anos, 
em Brasília (DF), de parada 
cardíaca. Publicitária com 
20 anos de serviços presta-
dos ao jornal Correio Brazi-
liense no Departamento Co-
mercial. Morreu no Hospital 
de Base do Distrito Federal (HBDF) onde tinha 
passado por uma traqueostomia no mesmo 
dia na unidade.

Foto: Instagram

Déa Lúcia Pimenta
Felício dos Santos
23/1/2021 – Aos 88 anos, 
em Brasília (DF), de leuce-
mia e pneumonia. Pionei-
ra da capital federal, era 
casada com Carlos Murilo 
Felício dos Santos (morreu no último dia 
11 de janeiro, de pneumonia), ex-deputado 
federal e estadual e primo de Juscelino Ku-
bitschek. Eles foram casados por 65 anos e 
deixam três filhos. Nascida em Barra Mansa 
(RJ), Déa sempre esteve entre nomes impor-
tantes da política e da sociedade mineira e 
brasileira. Ela era filha de Dermerval José 
Pimenta, secretário de Viação e Obras Pú-
blicas em Minas Gerais entre 1943 e 1945 e 
presidente da Companhia Vale do Rio Doce 
de 1946 a 1951. Era sobrinha de Israel Pi-
nheiro. E o irmão Dermerval Filho foi depu-
tado estadual de 1959 a 1971.

Foto: Metropoles

Jonas Gwangwa
23/1/2021 – Aos 83 anos, 
local e causas da morte não 
foram divulgados. Trombo-
nista e compositor de jazz 
sul-africano, cuja música 
impulsionou a luta contra o 
apartheid. Foi indicado ao Oscar pela música 
tema do filme de 1987 ‘Um Grito de Liberda-
de’. Nasceu em outubro de 1937 em Soweto, na 
África do Sul, e teve uma carreira de 40 anos.

Foto: Divulgação

Agência Brasil 

Carlos augusto Manhanelli
23/1/2021 – Em São Paulo 
(SP), de covid-19. Publici-
tário e marketeiro mara-
nhense radicado na capi-
tal paulista, para onde foi 
para comandar a TV Timon 
nas décadas de 1980 e 1990. Com mais de 

Foto: Divulgação

40 anos de profissão, esteve à frente da As-
sociação Brasileira de Consultores Políticos 
(Abcop), entidade criada por ele. Atualmen-
te, presidia a diretoria da Manhanelli & As-
sociados e coordenava campanhas eleitorais 
em todo o país. Jornalista, radialista e admi-
nistrador de empresas com especialização 
em Propaganda e Marketing pela ESPM, MBA 
em Marketing pela USP, era pós-graduado 
em Ciência Política pela Fundação Escola de 
Sociologia e Política de São Paulo e mestre 
em Comunicação Social pela Universidade 
Metodista de São Paulo.

Song Yoo-jung
23/1/2021 – Aos 26 anos, de 
causas não reveladas. Atriz e 
modelo sul-coreana que par-
ticipou de k-dramas como 
‘Golden Rainbow’ e ‘Make a 
Wish’. Ela também apareceu 
nas séries ‘School 2017’ e ‘Dear My Name’. Antes 
de começar a atuar, ela era uma popular modelo 
de marcas de cosméticos na Coreia do Sul.

Foto: Divulgação

Walter Bernstein
23/1/2021 – Aos 101 anos, 
de pneumonia, nos Estados 
Unidos. Roteirista é autor 
do roteiro do filme ‘Testa-
de-Ferro por Acaso’ (‘The 
Front’, 1976), quase um tes-
temunho das agruras que ele e o diretor so-
freram durante o macarthismo. Dirigido por 
Martin Ritt, com Woody Allen e Zero Mostel 
nos principais papéis, o filme conta a histó-
ria de um roteirista (Zero) que entra para a 
“lista negra” promovida pelo senador Mc-
Carthy e fica proibido de assinar roteiros em 
Hollywood nos anos de 1950, recorrendo a 
um amigo que trabalha num restaurante (Al-
len) para assumir o papel de testa-de-ferro. 
Walter Bernstein teve de recorrer ao mesmo 
expediente para sobreviver na era McCarthy. 
Autoclassificado como um judeu secular de 
tendência esquerdista, chegou a receber uma 
indicação para o Oscar por esse filme.

Foto: Reprodução

alcides tomasetti Júnior
24/1/2021 – Aos 69 anos, 
de causa não divulgada. 
Professor aposentado de 
Direito Civil da Faculdade 
de Direito da Universidade 

Foto: Hugo Harada

Eduardo Chuahy
24/1/2021 – Aos 87 anos, 
de infarto. Ex-deputado es-
tadual pelo PDT e ex-pre-
sidente da Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj), presidida por ele 
em 1986. Em 1964, foi cassado pela ditadu-
ra militar quando era capitão do Exército. 
Apoiador do ex-governador do Rio de Janeiro, 
Leonel Brizola, foi secretário da Fazenda na 
prefeitura carioca, no mandato de Marcello 
Alencar, e presidente do Detran. Escreveu, em 
parceria com o diretor-geral da Alerj, Wagner 
Victer, o livro ‘Construção e a Destruição do 
Setor Elétrico Brasileiro’.

Foto: Reprodução

Gilberto augusto
24/1/2021 – Aos 44 anos, 
de covid-19. Um dos mais 
famosos covers de Elvis 
Presley no Brasil. Ele se 
tornou fã de Elvis Pres-
ley quando tinha apenas 
7 anos de idade, assistindo a uma exibição 
do filme ‘G.I. Blues’. Aos 15 anos, já tinha sua 
própria banda e já era a atração principal em 
festas e eventos, com um repertório que pri-
vilegiava as canções de Elvis. Em 1993 ven-
ceu o prêmio de “Melhor Elvis do Brasil”, no 
Programa Raul Gil.

Foto: Instagram

Walter Waltenberg 
Silva Júnior
24/1/2021 – Aos 62 anos, 
em Brasília (DF), vítima de 
covid-19. Desembargador e 
ex-presidente do Tribunal de 
Justiça de Rondônia (TJRO). 
Estava internado em um hospital particular de 
Porto Velho (RO) e no dia 8 de janeiro foi trans-
ferido para continuar o tratamento em Brasília. 
Era natural Juiz de Fora (MG).

Foto: TJRO

Hélio Pires
24/1/2021 – Em João Pes-
soa (PB), vítima de uma 
parada cardíaca. Empresá-
rio na cidade de Cajazeiras 
(PB). Ele estava internado 
depois de fazer uma cirur-
gia na medula. Deixa dois filhos do primeiro 
casamento e a atual mulher, Carla Pires com 
um filho. Era proprietário do grupo Catex Caja-
zeiras Têxtil e Galdino Pires. Foi sepultado na 
segunda-feira (25). 

Foto: Polêmica Paraíba

de São Paulo (USP), instituição onde se gra-
duou entre 1970 e 1974 e obteve o doutora-
do entre 1975 e 1982. Ingressou como do-
cente no Departamento de Direito Civil em 
1975 e, na pós-graduação, em 1988. Foi pro-
fessor, escritor e editor. No período de 1976 
a 1982, foi coordenador, ao lado de Rubens 
Limongi França, e redator de diversos ver-
betes da Enciclopédia Saraiva de Direito. Foi 
também diretor editorial da Revista dos Tri-
bunais, centenária editora jurídica do país. 

18 Veno (Paul Harts)
24/1/2021 – Aos 19 anos, 
em York County (Estados 
Unidos), assassinado. 
Rapper em ascensão na 
cena do hip hop da Caro-
lina do Sul, nos Estados 
Unidos. Morreu baleado. A polícia iniciou 
uma investigação para apurar os possí-
veis autores dos disparos. Passou por um 
ano crucial na carreira em 2020, lançan-
do tanto o seu primeiro EP oficial (‘R4Z’) 
quanto o seu primeiro álbum completo 
(‘Pablo’). Inspirado por outros artistas do 
Sul dos Estados Unidos, como Gucci Mane 
e Yo Gotti, ele promovia o hip-hop local em 
suas próprias músicas, fazendo parcerias 
com PG RA, Neeko Baby e outros jovens 
artistas regionais.

Foto: Instagram

Países mais pobres são mais afetados e 
vulneráveis aos efeitos devastadores
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Grupo ligado ao presidente do partido, ACM Neto, declarou apoio a Arthur Lira (PP), apoiado por Bolsonaro

Para manter cargos, DEM 
se divide em apoio a Rossi
Felipe Frazão 
e Vinícius Valfré 
Agência Estado

Pedro Caramuru 
e Emilly Behnke
Agência Estado

Vinicius Neder
Agência Estado

Edição: Nara Valusca      Editoração: Paulo Sergio

Com medo de perder 
cargos, a bancada baiana do 
DEM declarou apoio ao de-
putado Arthur Lira (PP-AL) 
na disputa à presidência da 
Câmara. O grupo é ligado ao 
ex-prefeito de Salvador e pre-
sidente nacional do partido, 
ACM Neto. Há movimentos se-
melhantes no PSDB e no PDT 
a favor do líder do Centrão e 
candidato do presidente Jair 
Bolsonaro. Oficialmente, as 
legendas apoiam Baleia Rossi 
(MDB-SP), candidato de Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), atual 
presidente da Câmara.

Os democratas e tucanos 
têm apadrinhados na Supe-
rintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene), 
na Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba (Co-
devasf) e no Departamento 
Nacional de Obras Contra as 
Secas (Dnocs), órgãos federais 
de orçamentos robustos.

Depois de ensaiar um dis-
curso de renovação e se afastar 
do bloco do Centrão, os inte-
grantes do DEM começam a se 
aliar ao bloco símbolo do fisio-
logismo. Os apoios a Lira vieram 
justamente dos cinco deputados 
da bancada da Bahia, a maior do 
partido, onde quem comanda é 
ACM Neto, herdeiro político do 
Carlismo.

Rodrigo Maia, também 
considerado um líder nacio-
nal do partido, trabalha ativa-
mente para emplacar Baleia 
como sucessor. Ele atribuiu a 
dissidência a uma tentativa da 
candidatura patrocinada pelo 
Palácio do Planalto de “criar 
conflito interno” nos partidos.

Maia calculou que dos 32 
votos do DEM, 22 devem ficar 
com Baleia Procurado, ACM 
Neto não retornou os conta-
tos. Além do quinteto baiano 
no DEM, partidários de Lira na 
sigla fazem circular nos basti-
dores uma lista de apoio que 
inclui outros nove deputados, 
num total de 14 votos.

Dona de cargos cobiça-
dos no governo e majorita-
riamente governista, a ban-
cada baiana do Democratas 
almoçou e posou para fotos 
com o candidato do Planalto 
durante encontro em Salva-
dor (BA) nesta segunda, 25. 
Aparecem na foto abraçados a 
Arthur Lira os deputados Ar-
thur Maia, Elmar Nascimento, 
Paulo Azi, Leur Lomanto Jr e 
Igor Kannário. Azi é presiden-
te regional da sigla e aliado de 
primeira hora de ACM.

Enquanto a bancada do 
DEM na Bahia confraternizava 
com Lira em Salvador, em Bra-
sília Maia dizia que ACM Neto 
comunicaria algo diferente 
ao candidato bolsonarista: 
“ACM Neto vai recebê-lo para 
informá-lo que o Democra-
tas vai apoiar a candidatura 
do deputado Baleia seja na 
Bahia ou nos outros estados. 
Certamente daremos a maior 
parte dos votos do DEM para 
Baleia”. Neto se reuniu à tarde 
com Lira e não falou com a 
imprensa no domingo.

Preterido
A dissidência no DEM era 

iminente. Ex-líder da bancada, 
Elmar Nascimento (BA) de-
sejava disputar a sucessão de 
Maia, mas foi preterido e sur-
giu como um dos próceres do 
movimento divergente. Elmar 
é o padrinho político de Mar-
celo Andrade Moreira Pinto, 
diretor-presidente da Code-
vasf. “Não tem nada a ver (o 
apoio com a manutenção dos 
cargos). A responsabilidade lá 
(na Codevasf) é só minha. Eu 
já estou apoiando o Arthur há 
tempos”, disse Elmar

O PDT foi um dos parti-
dos que tiveram sondagem 
do Palácio do Planalto, as-
sim como o PSB. O núcleo 
de Pernambuco, mais forte 
no partido, tem dissidentes. 
Em dezembro, deputados de 
oposição nestas duas legen-
das foram assediados pelo 
Planalto e estiveram em reu-
nião na Secretaria de Gover-
no, do ministro Luiz Eduardo 
Ramos. 
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COMARCA DA CAPITAL. 9ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS.  AÇÃO DE 
EXECUÇÃO. PROCESSO PJe0006381-61.2011.8.15.2001. O MM. Juiz de Direito da vara supra, 
em virtude da lei, etc. FAZ SABER : que tramita perante este Juízo os autosacima ajuizada pelo 
EXEQUENTE: UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , EM FACE DE: 
EXECUTADO: MARCELO NUNES DE SANTANA CPF: 733.710.174-00 , por se encontrar este último 
em local incerto e não sabido, ficando o mesmo CITADO para o pagamento da dívida em até 03 dias, 
em consonância com os artigos 829, CPC/2015 naimportância de R$ $ 3.106,75 (três mil cento e 
seis reais e setenta e cinco centavo ) , bem comoacrescido dos acessórios vencidos e vincendos, 
multa legal, custas e honorários advocatícios, sob pena depenhora de bens (art.830,NCPC/2015), 
devendo o executado apresentar a sua defesa no prazo legal. Nãoembargada apresente ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Ficaadvertido, desde 
já, que será nomeado curador especial em caso de revelia. No caso de pagamentointegral, no 
prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 827, parág.1º, NCPC).O 
prazo para embargar a execução será de 15 dias, a contar do presente edital. No prazo para 
embargos,reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30%, inclusive custas e honorários 
advocatícios,poderá o executado requerer que seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 
parcelas mensais,acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art. 915, CPC/2015). 
Para que não se alegueignorância, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei 
art. 257 e ss. do CPC/2015, seránomeado curador especial em caso de revelia. Cumpra-se. Dado 
e passado nesta cidade de JoãoPessoa/PB. 28 de setembro de 2020. Adriana Barreto Lossio de 
Souza, Juíza de Direito. Para que a notícia chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 
edital, indo publicado na forma da lei.

Eu Fagner Vieira Alves, Técnico Judiciário, o digitei e assino.
Adriana Barreto Lossio de Souza

Juíza de Direito

PROCESSO Nº: 0815134-95.2016.8.15.2001
EXEQUENTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
EXECUTADO: MEIRA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 30 DIAS
Edital de Citação. Prazo: 30 dias. O (A) MM (a). Juiz (a) de Direito do (a) 9ª Vara Cível da 

capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a todos os interessados, que tramitam perante este 
Juízo os autos da ação de Execução 0815134-95.2016.8.15.2001. ajuizada pelo EXEQUENTE: 
UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO , em face de MEIRA FILHO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME CNPJ: 18.726.071/0001-31, por se encontrar 
este último em local incerto e não sabido, ficando o mesmo CITADO para o pagamento da dívida 
em até 03 dias, em consonância com os artigos 829, CPC/2015 na importância de R$ 2.577,64 
(dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e quatro centavos, bem como acrescido 
dos acessórios vencidos e vincendos, multa legal, custas e honorários advocatícios, sob pena de 

penhora de bens (art.830,NCPC/2015), devendo o executado apresentar a sua defesa no prazo 
legal. Não embargada apresente ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo autor. Fica advertido, desde já, que será nomeado curador especial em caso de revelia. No 
caso de pagamento integral, no prazo fixado, os honorários advocatícios serão reduzidos à me-
tade (art. 827, parág.1º, NCPC). O prazo para embargar a execução será de 15 dias, a contar do 
presente edital. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 
30%, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer que seja admitido a 
pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% ao mês (art. 915, CPC/2015). Para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, 
indo publicado na forma da lei art. 257 e ss. do CPC/2015, será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa/PB. 2 de julho de 2020. 
Adriana Barreto Lossio de Souza, Juíza de Direito. Para que a notícia chegue ao conhecimento de 
todos, é expedido o presente edital, indo publicado na forma da lei. Eu Fagner Vieira Alves, Técnico 
Judiciário, o digitei e assino.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE: 20 DIAS
O M.M. Juiz de Direito Manuel Maria Antunes de Melo, em virtude da lei, etc.
PROCESSO 0839450-70.2019.8.15.2001 - 11ª VARA CÍVEL - F A Z S A B E R a todos quantos 

virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que tramita no juízo da 11ª Vara Cível da 
Capital a Ação de Execução por Título Extrajudicial, Processo Judicial Eletrônico (PJE) 0839450-
70.2019.8.15.2001, movida por UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
(EXEQUENTE) em face de COSMA CLEIDE ESTRELA MATIAS - ME (EXECUTADO).

Em razão das tentativas frustradas de citação do executado nos endereços informados, e 
desconhecimento de seu atual paradeiro pelo exequente, tem-se por considerado em local incerto 
ou ignorado, pelo que determinou-se a expedição do presente Edital, nos termos do art. 256, II e 
§ 3º, do CPC/2015, e por meio do qual FICA CITADA COSMA CLEIDE ESTRELA MATIAS – ME, 
CNPJ sob o n°146.980.063/0001-78, para pagar a dívida em execução no valor de R$ 5.630,88 
(cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e oito centavos),atualizada com correção monetária e 
juros de mora, mais custas da execução e honorários advocatícios, estes fixados 10% do valor do 
débito, no prazo de 03 dias. Havendo o pagamento integral do débito nesse prazo, os honorários 
serão reduzidos pela metade. Poderá opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de 15 
(quinze) dias, independentemente de penhora, depósito ou caução para garantir o juízo. No prazo 
para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento 
do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 
requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. O prazo para defesa começará a fluir 
do primeiro dia útil após o término do prazo de validade do Edital, que possuiu prazo de 20 dias, 
iniciado na data de sua publicação. Caso o executado não atenda ao chamado para responder à 
ação será considerado revel, sendo-lhe nomeado curador especial na figura de Defensor Público 
para sua defesa (art. 72, II e 257, IV, doCPC). Deste modo, atendidas as formalidades legais exi-
gidas para a citação ficta editalícia, com a publicação do presente edital em jornal local de ampla 
circulação afasta-se a alegação de desconhecimento da ação ajuizada. Dado e passado na cidade 
de JoãoPessoa/PB, aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2020. Eu, Simon Abrantes Pinheiro 
Barbosa, Analista Judiciário, o redigi. 

Manuel Maria Antunes de Melo
Juiz de Direito em substituição na 11ª Vara Cível da Capita

Rossi é o candidato do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), que faz oposição ao presidente Bolsonaro

A investidores

Bolsonaro defende teto, 
reformas e privatizações

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, fez uma 
defesa ontem de temas que 
têm gerado preocupação de 
empresários e investidores 
quanto às ações do governo 
para a retomada econômica 
com responsabilidade fiscal, 
como o respeito ao teto de gas-
tos (a regra que impede que as 
despesas cresçam em ritmo 
superior à inflação), a agenda 
de privatizações e o andamen-
to de reformas fiscais.

“No âmbito fiscal, man-
teremos firme compromisso 
com a regra do teto de despe-
sas como âncora de susten-
tabilidade e de credibilidade 
econômica. Não vamos dei-
xar que medidas temporárias 
relacionadas com a crise se 
tornem compromissos per-
manentes de despesas. Nosso 
objetivo é passar da recupe-
ração baseada no apoio ao 
consumo para o dinamismo 

do setor privado”, afirmou o 
presidente, em discurso lido, 
durante evento promovido 
pelo banco Credit Suisse so-
bre investimentos promovi-
dos na América Latina.

Propostas paradas
O presidente reforçou 

ainda o apoio à tramitação 
de reformas econômicas, 
paradas no Congresso Na-
cional. “Vamos avançar na 
tramitação de propostas das 
reformas fiscal, tributária e 
administrativa em parceria 
com o Congresso Nacional e 
a sociedade brasileira”, disse.

O governo enviou no ano 
passado a proposta de refor-
ma administrativa - que rees-
trutura o RH do Estado, com 
mudanças na forma como os 
servidores são contratados, 
promovidos e demitidos - e 
a primeira parte da reforma 
tributária, com a unificação 
do PIS/Cofins. Antes, em 
2019, já tinha enviado três 
propostas de emenda à Cons-
tituição (PECs) com medidas 

para desengessar o Orça-
mento público e redistribuir 
as verbas com estados e mu-
nicípios.

Acelerando
Um dia após a saída de 

Wilson Ferreira Júnior do 
comando da Eletrobras pela 
dificuldade do governo em 
aprovar a privatização da 
estatal no Congresso, o pre-
sidente disse que o governo 
pretende acelerar leilões de 
concessões e privatizações. 
Nos dois primeiros anos, se-
gundo ele, foram incluídos 
65 projetos no Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(PPI), um dos primeiros pas-
sos para os leilões.

Bolsonaro defendeu 
também “regulamentos mais 
simples” e “menos onerosos” 
a fim de garantir a admissão 
do país na Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), 
segundo o presidente, “meta 
prioritária da política exter-
na brasileira”.

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
firmou acordos com seis 
estados para preparar a 
concessão à iniciativa pri-
vada de 26 parques de con-
servação, informou a insti-
tuição de fomento em nota 
divulgada ontem.

No total, o BNDES ma-
peou, ainda em 2020, em 
torno de 100 unidades de 
conservação, entre federais 
e estaduais, com potencial 
de serem concedidas. 

Os seis estados que 
firmaram parcerias no fim 
do ano passado são Bahia, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pernambuco, Rio 
Grande do Sul e Tocantins. 
O acordo para modelar a 
concessão de sete unidades 
em Minas Gerais, incluindo 
os parques de Serra do Rola 
Moça e Ibitipoca, já havia 
sido anunciado em dezem-
bro. Em Tocantins, o des-
taque é o Parque Estadual 
do Jalapão, que já estava no 
radar em outubro.

As licitações começa-
rão pelos parques nacio-
nais do Iguaçu (PR), de Jeri-
coacoara (CE) e dos Lençóis 
Maranhenses (MA), incluí-
dos no Programa Nacional 
de Desestatização (PND) 
em dezembro de 2019. Es-
sas concessões já estavam 
sendo desenhadas pelo 
BNDES em outubro do ano 
passado, quando Monteza-
no anunciou o mapeamen-
to de 100 unidades.

As cerca de 100 unida-
des foram mapeadas levan-
do em conta parques que já 
possuem plano de manejo 
e estão com a situação fun-
diária regularizada.

Estados vão 
privatizar 
unidades de 
conservação

Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS/FEDERAIS. VIGÊNCIA: até 20/04/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00010/2021 - 20.01.21 
- HELDER DE LIMA VIANA - R$ 16.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
 AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DA PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Aguiar – PB, vem através deste AVISO, tornar público 

para os interessados, o resultado de julgamento da proposta de preços e habilitação, do Pregão 
Presencial nº 00001/2021, cujo objeto: Aquisição de combustíveis destinados ao abastecimento de 
veículos em trânsito, durante o exercício de 2021:

POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA – CNPJ nº 35.419.936/0001-36;
VALOR GLOBAL R$ 302.700,00 (trezentos e dois mil e setecentos reais).
           Aguiar-PB, 26 de Janeiro de 2021.

MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 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 10 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
FROTA VEICULAR 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, 26 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 13:00 horas do dia 09 de Fe-
vereiro de 2021, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS DESTE MUNICÍPIO, Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; 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) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 26 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro 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 10 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 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, 26 de Janeiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 
horas do dia 09 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, DESTINADO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/
PB, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I DESTE EDITAL. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 25 de Janeiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:00 
horas do dia 09 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de medicamentos de 
Referencia (ÉTICOS), genéricos e similares com base no maior desconto percentual, constantes 
na tabela CMED/ANVISA de preços de medicamentos – Preço de Fábrica (PF) e ICMS 18%, para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. 
E-mail: prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 26 de Janeiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 10:30 
horas do dia 09 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA, DESCARTAVEIS E DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@bomsucesso.
pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 26 de Janeiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA. 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 0005/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 12:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: 
www.barradesaomiguel.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 26 de Janeiro de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM DO BREJO DO CRUZ

ADIAMENTO
O Presidente da CPL da câmara municipal de Belém do brejo do cruz-pb, comunica o adiamento 

do Pregão Presencial nº 0001/2021. Data e Local, às 10:00 horas do dia 29/01/2021, na sala de 
Reuniões da CPL, Salvador Locio da Cunha, s/n - Centro - Belém do Brejo do Cruz - PB.

Belém do Brejo do Cruz - PB, 26 de janeiro de 2021.
LEOMAR JANIO DE MEDEIROS MAIA.

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DO LIXO DOMÉSTICO PRODUZIDO NO MUNICÍPIO DE BA-
NANEIRAS–PB, CONFORME ANEXO I. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 005/17; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 991557660. E-mail: pmblicita2021@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.bananeiras.pb.gov.br. 

Bananeiras - PB, 20 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DERETIFICAÇÃO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS 

Nº 013/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através do seu Presidente da CPL, torna público para conhe-

cimentos dos interessados a retificação do resultado do julgamento daspropostas da Tomada de 
Preços Nº 013/2020. Objeto: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços diariamente 
na coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da sede da cidade de Coremas/PB, e ainda 
os resíduos coletados deverá ser transportado para um local com uma distância de até 30 (Trinta) 
quilômetros sendo de ida e volta da sede do município de Coremas/PB, nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2020.Contudo esta CPL ancorada no julgamento da autoridade compe-
tente vem retificar o julgamento das propostas de preços: Licitantes com as propostas de preços 
classificadas: Em 1º) Lugar: Obraplan empresa de limpeza e conservação urbana Ltda, CNPJ nº 
26.764.981/0001-37, com o valor total de R$ 365.846,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos 
e quarenta e seis reais); Em 2º) Lugar: Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de Resíduos Ltda, CNPJ: 
10.507.466/0001-31, com o valor total de R$ 376.586,44 (Trezentos setenta e seis mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais, quarenta e quatro centavos); Em 3º) Lugar: Covale Construções e Serviços Eireli, 
CNPJ: 11.170.603/0001-58, com o valor total de R$ 398.008,37 (Trezentos e noventa e oito mil, oito 
reais, trinta e sete centavos); Em 4º) Lugar:  JMSV Construções, CNPJ: 30.999.688/0001-26, com 
o valor total de R$ 402.583,18 (Quatrocentos e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito 
centavos); Em 5º) Lugar: NSEG Construções-ME, CNPJ: 16.715.147/0001-06, com o valor total de 
R$ 419.490,36 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa reais, trinta e seis centavos); 
d) Esperamos que este julgamento venha trazer mais transparência e respeitando os princípios 
gerais de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse 
e conveniência pública. Cópia doparecer: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. 

Coremas/PB, 22 de janeiro de 2021
GildemarcosDiogenes Gurgel 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

Processo Administrativo Nº 129/2020.A Prefeitura Municipal de Coremas-PB, vem através de sua 
Gestora a Sra. Francisca das C. A. de Oliveira tornar público para conhecimento dos interessados, 
a decisão desta autoridade sobre o julgamento do recurso administrativo protocolado licitante 
Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de Resíduos Ltda, CNPJ: 10.507.466/0001-31, Rua Ananias 
Gadelha, Nº 95, Sala 01-B, Bairro Centro, Cidade: Sousa/PB, no dia 20/11/2020 contra o julgamento 
da Comissão de Licitação onde inicialmente desclassificou a sua proposta de preços, referente a 
Tomada de Preços Nº 013/2020, tendo como objeto a Contratação de uma pessoa jurídica para 
prestar serviços diariamente na coleta dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da sede da 
cidade de Coremas/PB, e ainda os resíduos coletados deverá ser transportado para um local com 
uma distância de até 30 (Trinta) quilômetros sendo de ida e volta da sede do município de Coremas/
PB. Decisão desta autoridade: Com base na decisão da comissão julgadora de licitação (CPL) e 
nas informações prestada pela assessoria jurídica especializada, por meio de parecer jurídico do 
Dr. José Maviael Elder Fernandes de Sousa (Advogado OAB nº 14422/PB) assessor jurídico do 
município de Coremas-PB) datado de 30/12/2020, julgamos da seguinte forma: Diante do exposto 
nos autos, esta autoridade declarar tempestivo o recurso administrativo interposto pela licitante 
Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de Resíduos Ltda;Tomando como base o parecer jurídico esta 
autoridade pede todas as venhas a licitante e julga Indeferidoo pedido formalizado pela Limpcar 
para modificar o ato administrativo (Julgamento das propostas)referente a Tomada de Preços Nº 
013/2020;Contudo esta autoridade autoriza a CPL que adote as providencias cabíveis visando a 
publicação da retificação do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 013/2020, 
onde deverá ficar da seguinte forma: Licitantes com as propostas de preços classificadas:Em1º) 
Lugar: Obraplan empresa de limpeza e conservação urbana Ltda, CNPJ nº 26.764.981/0001-37, 
com o valor total de R$ 365.846,00 (Trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis 
reais);Em2º) Lugar: Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de ResíduosLtda, CNPJ: 10.507.466/0001-
31, com o valor total de R$ 376.586,44 (Trezentos setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis 
reais, quarenta e quatro centavos); Em 3º) Lugar: Covale Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 
11.170.603/0001-58, com o valor total de R$ 398.008,37 (Trezentos e noventa e oito mil, oito reais, 
trinta e sete centavos);Em 4º) Lugar:  JMSV Construções, CNPJ: 30.999.688/0001-26, com o valor 
total de R$ 402.583,18 (Quatrocentos e dois mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezoito centa-
vos); Em 5º) Lugar: NSEG Construções-ME, CNPJ: 16.715.147/0001-06, com o valor total de R$ 
419.490,36 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa reais, trinta e seis centavos); d) 
Esperamos que este julgamento venha trazer mais transparência e respeitando os princípios gerais 
de direito público, as prescrições do Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, em defesa do interesse e 
conveniência pública.

Coremas-PB, 22 de janeiro de 2021
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
E LUBRIFICANTES. 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 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: 
http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 26 de Janeiro de 2021
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de mesas e bancos de madeira para 
as Unidades de Acolhimento Institucionais 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: 
licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.
tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Feve-
reiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO 
BAIRRO DE PONTA DE MATOS. Recursos: Próprios. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios– 
PERECÍVEIS, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2020

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00071/2020, cujo 
objeto é 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, fica 
adiado até ulterior deliberação, para readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 26 de Janeiro de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
PregoeiraSubstituta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
TERMO DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB, convoca a empresa PLANENG ENGENHARIA 
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.700.986/0001-69, para corrigir as INCONFORMIDADES 
de serviços realizadas através do Termo de Contrato nº 55/2018, decorrente da Licitação TOMADA 
DE PREÇOS nº  004/2018, cujo objetivo é a execução dos serviços de construção de PASSAGEM 
MOLHADA no sítio malhada, Cuitegi/PB, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação 
deste no Diário Oficial do Estado da Paraíba, sob pena de aplicações das penalidades cabíveis 
conforme preceitos contidos no instrumento convocatório, Termo de Contrato celebrado entre as 
partes e demais legislações pertinentes 

Cuitegi/PB, 26 de janeiro de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS – PB
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº. 02201/2019

ERRATA
A Prefeitura Municipal de Caraúbas - PB, mediante a Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação, designado pela Portaria nº 0014/2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público, para 
conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve umEQUÍVOCO na sequência numérica 
do Termo Aditivo do contrato em epígrafe, publicado no Diário Oficial Do Estado e Jornal da União 
do dia 22/01/2021, páginas 21 e 25, contendo a seguinte alteração:

Onde se lê:
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2019
Leia-se:
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02201/2019

Caraúbas – PB,26 de janeiro de 2021.
Maria do Socorro Andrade Araújo

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/21

A PREFEITURA DE CABACEIRAS, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público a todos os 
interessados que no dia 08/02/21 às 09h00min, fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, tendo por objeto a: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, tipo menor preço 
por item, para atender a necessidade da Secretaria de Saúde, conforme consta do Edital durante 
o exercício de 2021. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do 
telefone (83) 3356-1117, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO 
– Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: cpl.cabaceiraas17@hotmail.com das 
09h00min às 12h00min e/ou do portal http://www.comprasgovernamentais.gov.br. Publicado na 
íntegra no Diário Oficial da FAMUP do dia 27.01.2021. 

Cabaceiras PB, 26/01/2021
JOSÉ DJANILSON GALDINO DE FARIAS

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Luiz 
Gustavo, S/n – Centro – Cubatí, S/N - Centro - Cubatí.. - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo 
Disel Comum e Óleo S10), DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO. 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 0001/13; 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) 33851110. E-mail: pmcubati@
hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cubatí.. - PB, 26 de Janeiro de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DE ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DA PREFEITA

Decreto Nº 003/2021, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.
DISPÕE sobre a Declaração de situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMER-

GÊNCIA, neste Município instituindo medidas temporárias para enfrentamento da emergência de 
saúde pública, de importância Internacional, decorrente da COVID – 19, conforme previsto na Lei 
Federal 13.979/20 e dá outras providências administrativas. 

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO 
DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, bem como 
preconizado na nossa Constituição Federal do Brasil. 

CONSIDERANDO, O Início da Nova Gestão Municipal sendo necessário novas medidas e todos 
os ajustes Administrativos a serem implantados no Município;

CONSIDERANDO, A competência da representante do executivo municipal para reorganizar e 
redefinir a prestação dos serviços públicos, e manutenção das atividades administrativas. 

CONSIDERANDO, Que a Organização Mundial da Saúde – OMS, classificou em 11 de março 
de 2020, que a COVID – 19, nova doença causada pelo mesmo supracitado, (denominado SARS-
-CoV-2), é uma pandemia. 

CONSIDERANDO, O que estabelece a Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medi-
das para o enfrentamento da emergência na saúde pública de importância mundial, mediante as 
medidas cabíveis para combater o COVID – 19 e o DECRETO ESTADUAL N° 40.652 de 19 de 
Outubro de 2020.

D E C R E T A
Art. 1º Fica decretado ESTADO DE EMERGÊNCIA, no âmbito do Município de Cruz do Espírito 

Santo por (90) noventa dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período e edita medidas tem-
porárias administrativas no âmbito do Município, para prevenção da propagação do Covid – 19. 

Art.2º A adoção das medidas para viabilizar o controle e inviabilizar a propagação do Covid – 19, 
deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de emergência. 

Art.3º Está Permitido a Atendimento Presencial, desde que seja feito de forma organizada, com 
todos os cuidados de higiene recomendados pelos órgãos de saúde, não será admitindo de forma 
de alguma, aglomerações de servidores nas dependências públicas, devendo ser feito escalas 
para trabalhos em que não acumule funcionários (mais de três) na mesma sala, com exceção nos 
casos essenciais (saúde). 

Art.4º Fica suspenso todos os processos licitatórios sobre as modalidades presenciais de, Pregões 
Presenciais, Concorrência Pública, Carta Convite, Tomada de Preços, que envolva aglomerações 
de pessoas, principalmente na maioria dos casos de participantes de outros estados.

Parágrafo Único: os processos em andamento, terão suas aberturas suspensas até a estabi-
lidade de estado de emergência em que passa nosso Município e Estado, quando o COVID – 19 
não mais for ameaças a população.

Art.5º Fica a gestão obrigado a atender aos critérios previstos no que dispõe o art. 24 da Lei 
Federal 8.666/93, para o ponto atendimento aos serviços e aquisições indispensáveis ao funcio-
namento da gestão pública. 

Art.6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
GABIENTE DA PREFEITA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

ALINY CIBELY CUNHA DA SILVA FARIAS
P R E F E I T A

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:30 horas do dia 09 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 parcelada de hortifru-
tigranjeiros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento e Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Portaria 
nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3377-1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 26 de Janeiro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DONA INÊS

NOTIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020

O Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: 
CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI - RUA JOSE AGRIPINO E SILVA, S/N - FRANCISCO INACIO 
DA SILVA - BARRA DE SANTA ROSA - PB, CNPJ nº 31.615.295/0001-34, Vencedora da Tomada 
de Preços nº 001/2020, Contrato nº0020/2020-CPL, cujo objetivo é a Contratação de empresa 
do ramo de construção civil para executar a obra de construção de uma Academia de Saúde, no 
Sítio Cozinha, Município de Dona Inês. RECURSOS CONVÊNIO: 11420.4560001/18-001, pois a 
referida obra não foi  iniciada pela empresa contratada no prazo da ordem de serviços. Diante do 
exposto, fica a empresa notificada para iniciar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a execução da 
obra contratada sob pena de rescisão contratual, nos termos do art. 78, I e IV da Lei nº 8.666/93.

Publique-se.
Dona Inês/PB, 26 Janeiro de 2020.

SOFIA ULISSES SANTOS
Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de gêneros alimen-
tícios diversos – perecíveis e não perecíveis – destinados à merenda escolar, mediante requisição 
diária e/ou periódica, para a Secretaria de Educação deste Município. Abertura da sessão publica: 
13:30 horas do dia 19 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradeduasestradas.
pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 26 de Janeiro de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021- SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 14h15min, do dia 10 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de Registro de Preços 
para Aquisições parceladas de Botijão de Gás GLP, destinados a Administração Municipal para o 
exercício de 2021.. Recursos: previstos no orçamento vigente. 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. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 
3271-1946.

Guarabira - PB, 26 de Janeiro de 2021
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 399, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h15min, do dia 11 de Fevereiro 
de 2021, , licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de 
Registro de Preços para: Prestação de Serviços de Recarga de Cartuchos e Tonners diversos, a fim 
de atender as necessidades de todos os setores da Administração Municipal até o fim do exercício 
de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 26 de Janeiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021 -  SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 11 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema de 
Registro de Preços para: Aquisições parceladas de Pães, Bolos de Ovos e Bolachas diversas, 
destinados a Merenda Escolar dos Alunos do Ensino Fundamental, Creches Municipais, Secre-
taria de Urbanismo, Meio Ambiente e Saneamento, Gabinete do Prefeito e demais setores da 
Administração Municipal até o fim do exercício de 2021.Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.
pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 26 de Janeiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 - SRP
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h15min, do dia 10 de fevereiro 
de 2020, , licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando forma Sistema 
de Registro de Preços para Aquisições parceladas de água mineral, destinados a Administração 
Municipal para o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 
18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: 
(083) 3271-1946. Horário de expediente: 14h00min as 18h00min.

                                                                                 Guarabira - PB, 26 de janeiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00083/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00083/2020, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular Própria e/ou locada a Edilidade para o 
exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: LUZIA 
MARQUES DA SILVA - R$ 2.891.300,00.

Guarabira - PB, 20 de Janeiro de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular Própria 

e/ou locada a Edilidade para o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00083/2020. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2020 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Guarabira e: CT Nº 00015/2021 - 20.01.21 - LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 2.891.300,00.



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 27 de janeiro de 2021 27
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO 16.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 266/2020 datado de 08/05/2020 e com término de vigência em 31/12/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para os serviços de drenagem de águas pluviais no Bairro Dona Adália, na Rua Lodônio Henrique 
de Bulhões - Guarabira/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: ROBERT DA CONCEIÇÃO MARTINS – CNPJ: 34.735.762/0001-58

JUSTIFICATIVA: Em razão do atraso na execução dos serviços por parte da empresa contratada, 
ficou prejudicada a conclusão da obra no prazo inicialmente estabelecido em contrato.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 22/12/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30/06/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 e com término de vigência em 25/10/2020 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 26/12/2020, celebrado inicialmente entre as partes, 
objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente para Contratação de empresa no ramo 
pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no município de Guarabira, conforme Contrato de 
Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 – CAIXA, de acordo Termo de Referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

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

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 22/12/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 27/02/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo da planilha inicial mais 

primeiro realinhamento, acarretando assim no aditivo do valor contratado de R$ 50.606,48 (Cin-
quenta Mil Seiscentos e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos) ao inicialmente contratados após o 
primeiro aditivo no valor de R$ 410.955,97 (Quatrocentos e Dez Mil Novecentos e Cinquenta e Cinco 
Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme planilha em anexo, totalizando a importância de R$ 
461.562,45 (Quatrocentos e Sessenta e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e 
Cinco Centavos), representados por um percentual de 14,01% (quatorze vírgula zero um por cento), 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DA 
SEDE PRÓPRIA DO IAPM, conforme material em anexo

CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABI-
RA – ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI. CONTRATADA: AQUINO DINIZ CONSTRUTORA 
LTDA – CNPJ: 18.519.471/0001-76

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de ajuste de quanti-
tativos, em razão de aumento de preços, conforme justificativa em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 13/01/2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021 SRP
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções administrativas para melhor 
adequação ao edital a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021SRP, do tipo 
Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual aquisição de equipamentos 
de informática marcada com Data de Abertura: 02/02/2021 às 11:30h fica ADIADA para a Data de 
Abertura: 09/02/2021 às 09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada 
à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores 
informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 26 de janeiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00003/2021. OBJETO: Contratação de empresa 

especializada em orçamento e Projetos de engenharia, referente a Construção de um Portal 
na entrada, Reforma da Praça João Costa Brasileiro e Reforma da Praça Francisco Moreira de 
Lacerda, no município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso I, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito 
Constitucional, em 26/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

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: Contratação de empresa especializada em orçamento e Projetos de engenharia, refe-
rente a Construção de um Portal na entrada, Reforma da Praça João Costa Brasileiro e Reforma da 
Praça Francisco Moreira de Lacerda, no município de Igaracy – PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA CONSTRU-
TORA EIRELI - R$ 9.860,00.

Igaracy - PB, 26 de Janeiro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

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 dos serviços de dedetização, desratização, descupinização, desincetização 
e desalojamento de aves e morcegos, nas áreas externas e internas em 27 prédios do município 
(conforme lista em anexo); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ORLANDO DE SOUSA LEMOS 54942195420 - R$ 16.187,34.

Igaracy - PB, 26 de Janeiro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00002/2021. OBJETO: Contratação dos serviços de 
dedetização, desratização, descupinização, desincetização e desalojamento de aves e morcegos, 
nas áreas externas e internas em 27 prédios do município (conforme lista em anexo). FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria 
de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 26/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu pregoeiro substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação do Pregão Presencial nº 00001/2021, com o seu objeto a aquisição de combustíveis, 
conforme especificação do edital. Com o licitante classificado na proposta de preço e habilitação, 
a empresa: POSTO PARAÍSO LTDA, CNPJ nº 14.402.409/0001-49, foi declarada vencedora em 
todos os itens com valor de R$ 580.550,00 (quinhentos e oitenta mil, quinhentos e cinqüenta reais). 

Ibiara - PB, 26 de Janeiro de 2021.
Pregoeiro Substituto  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu pregoeiro substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação do Pregão Presencial nº 00002/2021, com o seu objeto a aquisição de combustíveis 
destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição deste município, 
para abastecimento em transito, com um raio mínimo de 230 km, localizado na BR para João Pessoa, 
atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Administração, conforme especificação do edital. 
Com o licitante classificado na proposta de preço e habilitação, a empresa: POSTO DIESEL SÃO 
JOSÉ LTDA, CNPJ nº 35.419.936/0001-36, foi declarada vencedora em todos os itens com valor 
de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais). 

Ibiara - PB, 26 de Janeiro de 2020.
Pregoeiro Substituto  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para compra de combustível e derivados de petróleo a serem fornecidos de forma 
parcelada destinados a frota de veículos que estão em trânsito intermunicipal e interestadual fora 
do Município de Juru PB. Exercício financeiro 2021. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do 
dia 08 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 08 de Fevereiro de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; 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) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 27 de Janeiro de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para o fornecimento parcelado de medicamentos de Referencia (ÉTICOS), genéricos e similares 
com base no maior desconto percentual, constantes na tabela CMED/ANVISA de preços de 
medicamentos – Preço de Fábrica (PF) e ICMS 18%, para suprir as 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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 26 de Janeiro de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 03/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 

17.775.722/0001-10.
Contratação de uma empresa prestação de serviços de notória especialização de Assessoria e 

Consultoria Jurídica na defesa dos interesses da Prefeitura Municipal de Juarez Távora junto aos 
Tribunais de Justiça Comum e/ou Federal em todas as instâncias, em demandas específicas, quando 
necessário; defesa em denúncias formuladas contra a Administração dentre outros procedimentos 
tombados e/ou em curso pelo Ministério Público e Poder Judiciário; propor projetos legislativos 
e normativos de interesse do município; consultoria e supervisão no contencioso administrativo 
ou judicial; visitas a Prefeitura e Secretarias sempre que solicitado; e participação de entrevistas 
sempre que necessário. 

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.

Juarez Távora(PB), 25 de janeiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021, com base no Parecer da Comissão Permanente de 
Licitação do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 25, 
Inciso II, combinado com o Art. 13, Incisos III e V, da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
em favor da empresa JOSEDEO SARAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 
17.775.722/0001-10.

OBJETO: Contratação de uma empresa prestação de serviços de notória especialização de 
Assessoria e Consultoria Jurídica na defesa dos interesses da Prefeitura Municipal de Juarez 
Távora junto aos Tribunais de Justiça Comum e/ou Federal em todas as instâncias, em demandas 
específicas, quando necessário; defesa em denúncias formuladas contra a Administração dentre 
outros procedimentos tombados e/ou em curso pelo Ministério Público e Poder Judiciário; propor 
projetos legislativos e normativos de interesse do município; consultoria e supervisão no contencioso 
administrativo ou judicial; visitas a Prefeitura e Secretarias sempre que solicitado; e participação 
de entrevistas sempre que necessário. 

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00 (Cinco mil reais).
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.

Juarez Távora(PB), 25 de janeiro de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMANDAS JUDICIAIS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: 
lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 26 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10:30 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@
gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 26 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 12:00 horas do dia 10 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESIDUOS 
SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 26 de Janeiro de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA 
E CONSULTORIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPSER 
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LAGOA SECA/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NASCIMENTO E BARBOSA ADVO-
GADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00.

  Lagoa Seca - PB, 07 de Janeiro de 2021
PEDRO JÁCOME DE MOURA 

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA 

JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPSER - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - LAGOA SECA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS 
ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA e CT Nº 
00001/2021 - 07.01.21 - NASCIMENTO E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIADOS - R$ 42.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNI-
CIPAIS DE LAGOA SECA-PB REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SECAP – SERVIÇOS E CONTABILI-
DADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$ 30.000,00.

  Lagoa Seca - PB, 08 de janeiro de 2021
PEDRO JÁCOME DE MOURA

Diretor Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA-

DOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA 
SECA-PB REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibi-
lidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS ORDINÁRIOS. 
VIGÊNCIA: 09 meses. PARTES CONTRATANTES: IPSER - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE LAGOA SECA e CT Nº 00002/2021 – 08.01.21 - SECAP – SER-
VIÇOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRAÇÃO LTDA - R$ 30.000,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

 RESULTADO JULGAMENTO RECURSO HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020

OBJETO: contratação de empresa para executar obra civil pública de reforma de uma quadra 
no Assentamento Tiradentes, Zona Rural do município de Mari/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB torna público para conhecimento dos interessa-
dos que após análise dos recursos administrativos manejados pelas empresas CAMPO FELIZ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP e ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
a Comissão de licitação DECIDIU pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo IMPROVIMENTO do 
recurso. Decisão essa que foi acolhida pelo prefeito do Município de Mari-PB. Com a decisão, fica 
inalterado o julgamento inicial. Maiores informações e obtenção da cópia do Parecer de julgamento 
na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente 
normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 26 de janeiro de 2021.
João Acássio Nascimento de Oliveira

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO

TOMADA DE PREÇO Nº 009/2020
OBJETO: contratação de empresa para executar obra civil pública de reforma de uma quadra no 

Assentamento Tiradentes, Zona Rural do município de Mari/PB. CONVOCAMOS os interessados 
para comparecer à reunião de abertura das Propostas de Preço do processo acima citado, que 
ocorrerá no dia 29/01/2021 às 09:00hs na sala da COPELI no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mari. Maiores informações através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio 
de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 26 de janeiro de 2021.
JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 08h30min do dia 09 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços no fornecimento de Links de Internet para a Administração 
Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 26 de Janeiro de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fa-
zenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h30min do dia 09 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços médicos 
especializados de ginecologia, em regime de plantão para atendimento à população carente deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 26 de Janeiro de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis, Lubrificantes e Derivados de petróleo, des-
tinados ao atendimento da frota de Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e 
ao Fundo Municipal de Saúde no exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00024/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, MDE, FUS, PAB, MAC: 3.3.90.30.01 
– Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00001/2021 - 12.01.21 - CARNEIRO DO NAS-
CIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 44.297,60; CT Nº 00002/2021 
- 12.01.21 - LUZIA MARQUES DA SILVA - R$ 1.027.820,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis, Lubrificantes e Derivados de petróleo, destinados ao atendimento da frota de 
Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade e ao Fundo Municipal de Saúde no 
exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 44.297,60; LUZIA 
MARQUES DA SILVA - R$ 1.027.820,00.

Pilões - PB, 11 de Janeiro de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 10h30min do dia 09 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo: maior desconto na tabela da abcfarma, 
para: Aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de 
maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 26 de Janeiro de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexi-

gibilidade nº 0002/2021. 
CONTRATANTE:  Camara Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  MAYARA CAMPOS DE ARAUJO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ nº 

27.295.576/0001-80
OBJETO: Contratação dos serviços de assessoria e consultoria jurídico-Administrativa a Câmara 

municipal de licitação de Pedra Branca – PB
VALOR MENSAL R$ 2.700 (dois mil e setecentos reais)
VALOR GLOBAL R$: 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais),

Pedra Branca-PB, 25 de Janeiro de 2021
Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2021, - 
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

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISODE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00008/2021, em favor de SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA, 
CPF: 161.488.194-49 tendo como objeto:Locação de um imóvel na rua Pedro Inácio Liberalino, 
s/n, Bairro:São Vicente, CEP: 58.765-000, Piancó-PB; destinado ao funcionamento de depósito 
para utensílios da saúde do município de Piancó-PB, com Valor Mensal deR$2.000,00 (dois mil 
reais) e com o Valor Global de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), em consequência fica a (o) 
mesma (o) convocada (o) a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93, 
sob as penalidades legais. 

Piancó-PB, em26 dejaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA N°00008/2021

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ.
LOCADOR:SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA, CPF: 161.488.194-49
OBJETIVO:Locação de um imóvel na rua Pedro Inácio Liberalino, s/n, Bairro:São Vicente, 

CEP: 58.765-000, Piancó-PB; destinado ao funcionamento de depósito para utensílios da saúde 
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, em26 dejaneiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira-

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00007/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 

31.187.918/0001-15.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB, durante o exercício 
de 2021.

Valor global:R$ 1.708.954,52 (um milhão, setecentos e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais e cinquenta e dois centavos).

Piancó-PB, 26 de Janeirode 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Março 
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 
da Tabela ABC Farma pelo maior percentual de desconto. Recursos: previstos no orçamento vigen-
te. 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: (83) 33841247. E-mail: 
licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 26 de Janeiro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de combustíveis e derivados 
de petróleo. 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: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.
pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 26 de Janeiro de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:15 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊ-
NEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS 
DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL. 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 004/13; 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) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 26 de Janeiro de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial
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Publicidade

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMIGIO

ADITIVO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 00001/2016

EXTRATO DO 06 ADITIVO CONTRATUAL
OBJETO: Aditivo de prazo do contrato original 00001/2016, nos termos do art. 57, II da Lei nº 

8.666/93, com novo prazo para 27/01/2022.
PARTES: Prefeitura Municipal de Remígio - PB, (CONTRATANTE) e SIM GESTÃO AMBIENTAL 

EIRELI - EPP, inscrito no CNPJ sob nº 07.575.881/0001-18 (CONTRATADA).
DISPOSIÇÕES FINAIS: Todas as demais cláusulas contratuais permaneceram as mesmas. 

Publique-se e Cumpra-se.
Remígio, 26 de janeiro de 2021.

Francisco André Alves
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 014/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09de 

fevereirode 2021, às 08:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, 
situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Contratação de empresa 
especializada no serviço de RECARGA E REMANUFATURADO DE TONER BROTHER/SAMSUMG/
HP do município de Sousa,Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://
www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, 
em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução 
impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente 
empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 26 de janeirode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

AVISO DE ERRATA
TOMADA DE PREÇOS  Nº 00001/2020

A Presidente da Comissão de licitação comunica que no contrato 00020/2020 de 22 de março 
de 2020 - TOMADA DE PREÇOS  Nº 00001/2020, onde se lê: “Os serviços deverão ser executados 
rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, 
Tomada de Preços nº 00001/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo 
partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada 
por preço global na clausula 2ª.”; leia-se: “Os serviços deverão ser executados rigorosamente de 
acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Tomada de Preços nº 
00001/2020 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do 
presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário.”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua José 
Nogueira Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 996787922. E-mail: cplpmsjrp@gmail.com. 

São João Rio do Peixe - PB, 26 de Janeiro de 2021
THAMYSE MARTINS SOARES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00007/2021

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 DP00007/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA 
– ME - R$ 70.399,60.

São João do Tigre - PB, 25 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DP00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre e 
Recurso Federal: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2033 2022 – MANU-
TENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ – 10 302 2033 
2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 3.3.90.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 25/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01101/2021 - 25.01.21 - EUROMED COMÉRCIO DE 
MEDICAMENTO LTDA - ME - R$ 70.399,60.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2021

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 DP00008/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA 
– ME - R$ 70.528,74.

São João do Tigre - PB, 25 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITA-

LAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
João do Tigre e Recurso Federal: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2033 
2022 – MANUTENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ 
– 10 302 2033 2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO 
– 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 25/03/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2021 - 25.01.21 - EUROMED COMÉRCIO 
DE MEDICAMENTO LTDA - ME - R$ 70.528,74.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 004/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021 cujo 
OBJETO É: Aquisição Parcelada de Insumos para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está disponível nos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A 
sessão pública na forma eletrônica será aberta às 09:00hs (Horário de Brasília) do dia 10/02/2021. 
Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.
com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 26 de janeiro de 2021.
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 003/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 cujo 
OBJETO É: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento Parcelado de Material de 
Consumo Administrativo destinado as Diversas Secretárias da Prefeitura Municipal de Salgadinho-
-PB. INFORMAÇÕES: O edital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão pública na forma eletrônica 
será aberta às 09:00hs (Horário de Brasília) do dia 09/02/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 
3424- 1014 ou através do e-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.com, no horário das 08h:00 às 
12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 26 de janeiro de 2021.
 José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

DE FORMA PARCELADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE–SMS DE 
SOLEDADEPB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: 02.007 
SECRETARIA DE SAÚDE 3390.00 Aplicações Diretas 10 244 2010 2021 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO 000246 3390.32 99 Material de Distribuição 
Gratuita 000245 3390.30 99 Material de Consumo 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 
244 2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 000352 
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 000351 3390.30 99 Material de Consumo 10 302 2027 
2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 000371 3390.30 
99 Material de Consumo 000372 3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 10 301 2021 2035 
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA 000376 3390.30 99 Material de Consumo 000377 3390.30 
99 Material de Consumo 000378 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 2021 2057 MANUTEN-
ÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA 000390 3390.30 99 Material de Consumo 000391 
3390.32 99 Material de Distribuição Gratuita 000399 3390.30 99 Material de Consumo 10 302 2027 
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 000414 3390.30 99 Material de Consumo 
000415 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00007/2021 - 26.01.21 - 
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 2.008.980,00.

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

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2020

 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), 
VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 38, de 17 
de Outubro de 2017 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 nº00028/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), VISANDO ATEN-
DER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- DATAPUBLIC – TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA PUBLICA EIRELI
CNPJ: 07.174.787/0001-57
Valor R$: 153.600,00
- ELMAR – PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
CNPJ: 09.164.369/0001-04
Valor R$: 45.000,00
- RICARDO GUERRA INFORMATICA (INFO PUBLIC TECNOLOGIA)
CNPJ: 03.500.830/0001-76
Valor R$: 91.200,00

Santa Rita - PB, 26 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro  e Equipe de Apoio, sediada na Rua José 
Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 08 de fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo maior desconto, para: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA, VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE MEDICAMENTOS 
LISTADOS NA REVISTA DO ABC FARMA, NÃO CONSTANTES NO ROL DA FARMÁCIA BÁSICA 
DESTE MUNICÍPIO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-
-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: 
licita.soledade@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Soledade - PB, 26 de janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 09 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS DE FORMA PARCELADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. 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 0037/05; 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: (83) 35421055. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com; http://santahelena.
pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 26 de Janeiro de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, 
que objetiva: Locação de Carros Pipas, sem motorista, para transportar e distribuir água para 
abastecer os prédios públicos e a população da zona rural, atingidos pela escassez de chuvas que 
assola este Município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
DIMAS DE ARAÚJO NUNES - R$ 36.000,00; TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES - R$ 36.000,00.

Solânea - PB, 22 de Janeiro de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Locação de Carros Pipa, sem motorista,  para transportar e distribuir água para 

abastecer os prédios públicos e a população da zona rural, atingidos pela escassez de chuvas que 
assola este Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Solânea: 04.00 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU-
RAL E AGRICULTURA FAMILIAR 3390.36.99 – OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
FISICA. VIGÊNCIA: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 0010/2021 – 22.01.2021 – DIMAS DE ARAUJO NUNES - R$ 36.000,00; CT Nº 0011/2021 
– 22.01.2021 - TIAGO DOS SANTOS RODRIGUES - R$ 36.000,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA  MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 0049/2020
 OBJETO Aquisição parcelada de hortifrutigranjeiros para o Serviço de Convivência e Fortaleci-

mento de Vínculos –SCFV e Secretarias deste Município, durante o exercício de 2021.  Foram con-
siderados vencedores do certame, os licitantes: DANIELA HENRIQUE DOS SANTOS 08489876401 
- Valor: R$ 1.125,00; JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS ME - Valor: R$ 14.250,00; JTS COMER-
CIO DE ALIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 115.461,50; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME - Valor: 
R$ 3.300,00; THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - Valor: R$ 3.000,00. As empresas: JOÃO 
PAULO ARAÚJO DOS SANTOS ME, JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, NEVALTO DE 
SOUSA PEREIRA – ME e THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA, estão com restrição na sua 
regularidade fiscal, sendo concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, nos termos 
da LC nº 123/2006,  sob pena de inabilitação. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, a Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis

Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB,26  de Janeiro de 2021

JUSCELINO SOARES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, torna público através da Comissão de Licitação, 
o resultado do julgamento da documentação de habilitação da referida Tomada de Preços que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistemas de Abasteci-
mento de Água do Município de São José do Bonfim-PB, conforme as especificações constantes do 
Plano de Trabalho do Convênio FUNASA Nº CV 0679/2016. Considerações da Comissão: Licitantes 
considerados Inabilitados por não atender o instrumento convocatório: CIVILTEC CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 02.287.686/0001-79; CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE 
EIRELI - CNPJ: 15.233.791/0001-77; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 
11.170.603/0001-58; DK CONSTRUÇÕES EIRELI EPP - CNPJ: 23.916.946/0001-06; ESPLENDOR 
CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 02.559.827/0001-65; SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 
35.042.630/0001-03. Licitante Habilitado por cumprir as exigências do edital:  ELF TEIXEIRA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40. A comissão de licitação informa 
aos licitantes que a documentação está a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da 
análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, 
Inciso I, da Lei 8.666/93. Ainda comunica em que não havendo interposição de recursos a abertura 
das propostas de preços fica agendada para o dia 05/02/2021, ás 14:30hs. Informações: no horário 
08h00min ás 12h00min dos dias úteis, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim – PB.

São José do Bonfim - PB, 26 de Janeiro de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: Contratação de serviços técnicos especializados na área contábil, 
correspondendo a elaboração da contabilidade desta prefeitura, com vista ao fiel cumprimento da 
legislação pertinente e as normas e regulamentos ditados pelos órgãos fiscalizadores; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MACEDO CONTABILIDADE E AU-
DITORIA PUBLICA LTDA - R$ 91.000,00.

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: Contratação de serviços técnicos 

especializados na área contábil, correspondendo a elaboração da contabilidade desta prefeitura, 
com vista ao fiel cumprimento da legislação pertinente e as normas e regulamentos ditados pelos 
órgãos fiscalizadores. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Governo. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO

 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 serviços técnicos especializados na área contábil, correspondendo 
a elaboração da contabilidade deste Instituto de Previdência, com vista ao fiel cumprimento da 
legislação pertinente e as normas e regulamentos ditados pelos órgãos fiscalizadores; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MACEDO CONTABILIDADE E AU-
DITORIA PUBLICA LTDA - R$ 30.000,00.

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2021
ESPEDITO RUFINO DOS SANTOS 

Presidente 

ESTADO DA PARAÍBA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: Contratação de serviços técnicos 
especializados na área contábil, correspondendo a elaboração da contabilidade deste Instituto de 
Previdência, com vista ao fiel cumprimento da legislação pertinente e as normas e regulamentos 
ditados pelos órgãos fiscalizadores. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Presi-
dente, em 25/01/2021.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 03/2021.
A Comissão Permanente de Inquérito, instituída pela Portaria nº. 702/2016, publicada no Diário 

Oficial do Estado da Paraíba no dia 16 de julho de 2016, e Processo Administrativo instado pela 
portaria nº 1334 de 06 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado em 26 de outubro 
de 2017, nos termos do Art. 149, § 1° da Lei complementar nº 58/2003 resolve:

CITAR o (a) servidor (a)Antonio José Barreto Acela, matrícula nº069.851-2, para apresentar na 
Comissão Permanente de Inquérito, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento 
deste, DEFESA ESCRITA em relação aos fatos que lhe são imputados no TERMO DE INDICIAÇÃO 
(cópia em anexo).

É assegurado ao servidor vistas aos autos, na sede da CPI/SEE, de segunda à sexta-feira, das 
08h00min às 12h00min e das 13h30min às 16h30min.

Bel. Cláudio Roberto Tolêdo de Santana
Presidente da CPI/SEE - PB

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

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 194/2020– UASG925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 09/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SEVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, destinado 
ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA , conforme Anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital,também poderão ser obtidas pelo site www.central-
decompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00001-7
João Pessoa, 26 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2020 – UASG 925302
 O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 09/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (COM EQUIPAMENTOS 
EM REGIME DE COMODATO), destinado ao Hospital Regional de Emergência e Trauma de Campina 
Grande - HRETCG, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic06@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01805-9
                                                                                                        João Pessoa, 26 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Central de Compras

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL PARA APRECIAÇÃO DE 
CONTAS DO SINSDER-PB

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DA PARAIBA-SINSDER/PB, situado à Rua Universitário Carlos Marcelo Pinto, 58, Torre,sob 
CNPJ nº 09.292.400.0001-92 e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de 
João Pessoa, representado pelo seu Presidente José Barbosa de Araújo, vem pelo presente Edital 
convocar todo o Conselho Fiscal para  reunião extraordinária  em sua Sede, no dia 29/01/2021 as 
09:00 para apreciação de sua prestação de contas do ano de 2019 que estava previsto para o ano 
vindouro (2020) mas que devido a pandemia não pode ser realizado.

                                                                                                  João Pessoa, 25 de Janeiro de 2021.
José Barbosa de Araújo

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.

PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA - Ventos de São Cleófas Energias Renováveis S.A., empresa 
inscrita no CNPJ: 13.312.545/0001-85, torna público que requereu à Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente – SUDEMA, por delegação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a Licença Prévia, para o Complexo Eólico Pedra Lavrada, 
localizado na Zona Rural dos municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos e Parelhas 
(Rio Grande do Norte) e Frei Martinho, Nova Palmeira, Pedra Lavrada e Picuí (Paraíba). Eugênio 
Pacelli Mendonça Dupin e Sérgio A. Benevides Filho – Diretores.

RAFAEL HENRIQUE DOS ANJOS MONTEIRO – CPF: 053.803.554-47 TORNA PÚBLICO QUE RE-
QUEREU A SEMAPA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA, A LICENÇA 
PRÉVIA E DE INSTALAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA UNIFAMILIAR LOCALIZADA 
NA AVENIDA LITORANEA, 120 – QUADRA A – LOTE 18.

BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA- Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente as seguintes licenças para fins de regularização: Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação, referente ao Galpão de Estoque da empresa BRISANET SERVIÇO 
DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA contemplando uma área construída de 911,59m² situado na 
Rua Projetada, N°450, Bairro Distrito Industrial, no município de Conde – PB. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

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 Prévia. Para a atividade depavimentação da Avenida Perimetral Oeste 
de Sousa- UF: PB. Processo: 2021-000860/TEC/LP-3425.
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