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Canal Acauã-Araçagi tem 
água pela primeira vez
Maior obra de infraestrutura hídrica da PB vai contemplar 38 cidades com água potável, mesmo em tempos de seca. Página 5

Durante visita técnica, ontem, Cícero Lucena (E) e João Azevêdo (D) discutiram parcerias para recuperar o equipamento e proteger a barreira do Cabo Branco. Página 8

Estado e Município, juntos pela Estação Ciência

NA PARAÍBA
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O movimento literário produzido por José Pedrosa era reconhecido 
e admirado no país inteiro. (...) O local onde estava instalada a livraria 

era conhecido como “o edifício do livro”  Página 2

Rui Leitão

É necessário acompanhar as mudanças no ambiente dos 
negócios, adequar-se a um novo cenário de conexões, de colaboração, 

de inovação, de menos consumo e mais acesso.  Página 17

Regina Amorim

Colunas
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Primeiro teste com água 
foi realizado na terça-feira 
passada, no lote 1 da obra, 
localizado no município de 
Itatuba, Agreste do Estado

Com financiamento do BID, 
Projeto Amar tem início na PB
Iniciativa visa o fortalecimento do SUS e a consolidação 
das Redes Integradas na Atenção à Saúde. Página 3
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PB pode receber novo lote de 
vacinas até 15 de fevereiro
Informação foi divulgada, ontem, pelo secretário executivo 
da Saúde, Daniel Beltrammi, durante “live”. Página 4

Boate Kiss: tragédia que matou 
242 pessoas completa 8 anos
Os réus do caso que mobilizou o país em 2013 e deixou 
680 feridos ainda não foram a julgamento. Página 24

Mineração tem maior incidência 
de trabalho escravo na Paraíba
Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo: metas 
da OIT estão longe de serem alcançadas. Página 7

Paraíba

Economia

Saiu no Diário Oficial: Estado 
vai construir 1.500 cisternas
Projeto prevê um total de 6,8 mil cisternas, que irão 
beneficiar 21 mil agricultores paraibanos. Página 5

Semob vai reativar ciclovias 
e ciclofaixas de João Pessoa
Novos trechos podem ser suprimidos e outros criados, 
conforme avaliação a ser feita por técnicos do Crea. Página 8

Detran realiza, hoje, leilão 
virtual de 700 automóveis
Serão leiloados veículos apreendidos pelo Detran e pela Polícia 
Militar por diversas infrações ao Código de Trânsito. Página 17
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As categorias profissionais, com algumas exceções, têm di-
reito à greve. A paralisação para reivindicar direitos é legíti-
ma, desde que não vá de encontro à lei; não transgrida o direito 
alheio. A história brasileira registra muitos casos de abusos co-
metidos por integrantes de movimentos paredistas, que, a tí-
tulo de defender os interesses de suas respectivas categorias, 
causam transtornos sem conta à população, como o cerceamen-
to da liberdade de ir e vir.

Os caminhoneiros, ou parcela significativa deles, até ontem 
discutiam uma nova interrupção nacional de suas atividades, 
marcada para hoje, com o objetivo de protestar contra o que 
consideram um descaso do Governo Federal para com as so-
licitações feitas pela categoria, entre elas, a elevação do piso 
mínimo do frete. Muitos, aliás, se sentem traídos por Jair Bol-
sonaro, que teria dado as costas para eles, ao assumir a Presi-
dência da República.

Lideranças dos caminhoneiros são mais enfáticas ao afirmarem 
que a inação do governo Jair Bolsonaro, no que concerne à defesa 
dos interesses da categoria, assemelha-se à do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que, desde a memorável (no bom e no mau senti-
do) greve de 2018, ainda não se posicionou acerca do piso mínimo 
para o frete. O aumento dos combustíveis, principalmente o diesel, 
é outra razão que se alega em favor da greve.

As análises sobre a intenção de parar os caminhões em todo 
o país, feitas no âmbito da própria categoria, são contraditórias. 
Há lideranças que entendem que o momento é propício, devido 
ao não atendimento da pauta de reivindicações da greve de 2018. 
Outras, no entanto, consideram que há um número significativo 
de motoristas que ainda apoiam Bolsonaro, portanto, não esta-
riam motivados a aderir ao movimento.

Se haverá ou não paralisações, de maior ou menor enver-
gadura, coordenadas ou não pelas principais entidades repre-
sentativas dos caminhoneiros, a exemplo da Confederação Na-
cional dos Trabalhadores em Transporte e Logística (CNTTL), 
isso só se saberá no transcorrer desta terça-feira. Espera-se 
que, caso a greve ocorra, não cause ainda mais transtornos 
à economia do país, já por demais abalada pela pandemia do 
novo coronavírus. 

Tensão nas estradas O livreiro José Pedrosa
“Livros dão alma ao universo, asas 

para a mente, voo para a imaginação, e 
vida a tudo”. Esta célebre frase de Platão 
vem a propósito da leitura a que estou 
me dedicando desde ontem. O meu es-
timado amigo Pedro Aurélio de Mendes 
Brito, com quem tive a satisfação de com-
partilhar responsabilidades de trabalho 
no antigo Paraiban, me oportunizou co-
nhecer o livro “José Pedrosa – O Livrei-
ro - O Homem que Amava os Livros”. 

Quem conhece bem Campina Gran-
de sabe de quem estou falando. Ele foi 
presença marcante na 
vida cultural da cidade 
Rainha da Borborema. 
Sua livraria, na Aveni-
da Maciel Pinheiro, foi 
por longos anos, ponto 
de encontro dos inte-
lectuais paraibanos, 
que para lá se encami-
nhavam em busca de 
adquirir os lançamen-
tos literários nacionais. 
Era um autodidata. Mas, além de se afir-
mar como um livreiro apaixonado, nos 
presenteou em vida várias crônicas e 
poemas.  

O movimento literário produzido 
por José Pedrosa era reconhecido e ad-
mirado no país inteiro. Personalidades 
destacadas do mundo cultural brasileiro 
registravam essa distinção a que sempre 
soube fazer por merecer. Dentre elas, 

Jorge Amado, Gilberto Feire e Ariano 
Suassuna. O local onde estava instalada 
a livraria era conhecido como “o edifício 
do livro”. Mantinha dominicalmente um 
programa de divulgação cultural na Rá-
dio Borborema, intitulado “Faça do Livro 
o seu Melhor Amigo”. 

 O seu fascínio pelos livros deve ser 
tomado como exemplo para as gerações 
que o sucederam. Fez da difusão literá-
ria o seu sacerdócio. Estimulou a inte-
ligência paraibana através da livraria 
que viria a ser considerada a melhor do 

Nordeste. Impossível 
tratar da dinâmica 
cultural em Campina 
Grande, sem fazer re-
ferência a um dos seus 
maiores promotores: o 
livreiro José Pedrosa. 
Não era simplesmen-
te um comerciante de 
obras literárias, ele se 
revelava um constru-
tor cultural. 

O livro que Pedro Aurélio me em-
prestou para leitura, reforçou o senti-
mento de reverência que todos os parai-
banos devem prestar a esse conterrâneo 
que nos ofereceu a oportunidade de co-
nhecer o mundo dos livros. Foi um “me-
cenas” da cultura campinense. E porque 
não dizer da intelectualidade paraibana, 
com um olhar voltado para a produção 
literária do Brasil e do Mundo.  

Uma visão do passado
Assinando apenas como Joaquim 

Ignácio, um jornalista potiguar incursionou 
pela Parahyba no ano de 1924 e transformou 
em livro a notícia do que ele viu nas cidades 
por onde passou. Primeiro fui em busca do 
turista escrevinhador. Só podia ser uma figura 
importante do vizinho estado, uma vez que 
transcreve conversas com José Américo, a quem 
chama de José Almeida, Solon de Lucena e João 
Suassuna, para lembrar apenas três ilustres 
paraibanos partícipes da nossa história. Descobri 
tratar-se de Joaquim Ignácio de Carvalho Filho, 
nascido em Martins (RN) nos idos de 1888. Viveu 
até 9 de junho de 1948. Foi deputado estadual de 
1913 até 1917. Vice-governador do estado, tendo 
assumido a chefia do Executivo entre 28 e 30, 
em virtude do afastamento do titular, Juvenal 
Lamartine. Em 1935 foi eleito senador e perdeu 
o mandato com o golpe do 
Estado Novo. Prefeito de 
Natal e de sua cidade de 
origem, ainda exerceu as 
funções de juiz, promotor e 
desembargador. Formado 
em direito pela faculdade do 
Recife, em 1908, foi colega 
de turma de José Américo de 
Almeida.

Era 10 de setembro 
quando o ilustre visitante 
desembarcou de um comboio da Great Western 
na nossa estação ferroviária, ainda instalada 
em prédio provisório. Sua primeira visão da 
nossa capital, cingiu-se aos arredores da gare: 
“tráfego de caminhões e carros arrastados por 
muares”. A poucos passos, a Bacia do Sanhauá, 
onde, “placidamente,” duas grandes dragas 
“descansavam do intenso trabalho que vinham 
de realizar aprofundando a vasa lamacenta do 
rio... no meio da corrente, um grande trapiche: 
vestígio monumental da construção de um 
porto que se tentou fazer ali”. Das adjacências 
da Alfandega até a ponte sobre o Sanhauá, “uma 
grande quantidade de materiais dava sinais da 
empreitada que se prometia realizar”. Sabe-

se hoje, que a construção desse porto, sonho 
de Solon e obra de Epitácio, pereceu diante da 
“desonestidade de uma época”, como cravou 
Apolônio Nobrega.

Ao dirigir-se ao Hotel Globo, o novo 
hóspede diz que caminhou ao lado de um grande 
depósito de manilhas de barro vidrado a serem 
utilizados nos esgotos da capital. Estava em 
andamento, o projeto de Saturnino de Brito 
mandado elaborar por Solon de Lucena para o 
esgotamento sanitário da capital, entregue pelo 
seu sucessor, João Suassuna. Impressionou o 
turista rio-grandense a majestosidade do prédio 
da Associação Comercial, inaugurado em julho 
de 1919, por Epitácio Pessoa, quando de regresso 
do exterior, “já investido do mandato de chefe 
da Nação”. Segundo informações de Isidro 
Gomes, seu presidente, o prédio da associação 

teria sido construído através 
de sub scrição particular e 
custou 136 contos de réis, 
incluídos 20 contos doados 
pelo Estado. Cunha & Di 
Lascio foram os engenheiros 
que edificaram o “palacete”, 
mediante concorrência 
pública. E conclui o escritor: 
“Da frente deste palacete 
parte, atualmente a primeira 
secção da linha de bondes 

da capital, compreendendo o trajeto da Rua 
Maciel Pinheiro ao Ponto de 100 Réis, no limiar 
da Cidade Alta. Neste local bifurca-se a linha ao 
norte e ao sul para os dois arrabaldes principais 
da cidade - Tambaú e Trincheiras”.

A descrição é detalhada e os pormenores 
se avolumam. Registro por hoje, o elogio ao 
“operoso prefeito” (Walfredo Guedes Pereira, 
um bananeirense nomeado por outro - Solon de 
Lucena) “que no momento está construindo a 
Praça Vidal de Negreiros em cujo centro ergue-
se um relógio. Destacam-se ali o magnífico 
palacete do Dr. Guilherme da Silveira e um 
prédio destinado à espera dos bondes, dotado 
de aparelhos sanitários públicos.”

 O seu fascínio pelos livros 
deve ser tomado como exemplo 

para as regações que o 
sucederam. Fez da difusão 

literária o seu sacerdócio.   

 Era 10 de setembro 
quando o ilustre visitante 

desembarcou de um comboio 
da Great Western na nossa 
estação ferroviária.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Foto: Pixabay
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Para o ano de 2021, programa que visa fortalecer o SUS tem um orçamento já aprovado de cerca de R$ 18 milhões
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), deu 
início, na manhã de ontem, 
a uma série de encontros 
virtuais com o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvi-
mento (BID). A agenda tem 
o objetivo de iniciar a ope-
racionalização do Projeto 
Aprimoramento do Modelo 
de Atenção na Rede de Saú-
de – Amar. Participaram da 
reunião representantes da 
Secretaria de Estado de Pla-
nejamento, da Secretaria de 
Estado da Fazenda, da Pro-
curadoria Geral do Estado 
e da Controladoria Geral do 
Estado. 

Investimento que visa 
o fortalecimento da ação do 
SUS da Paraíba e a consoli-
dação das Redes Integradas 
na Atenção à Saúde, o con-
trato do Projeto Amar foi 
assinado em novembro de 
2020. De acordo com a se-
cretária executiva da Saú-
de, Renata Nóbrega, o BID 
e a SES entraram na fase da 

missão arranque, ou seja, a 
secretaria está recebendo 
orientações técnicas refe-
rentes à execução do projeto 
e do recurso financeiro. 

A secretária executiva 
explica que, entre as ações 
que serão viabilizadas pelo 
projeto, o foco prioritário 
do governo será a infor-
matização da saúde, com a 
implantação do prontuário 
eletrônico do paciente nas 
unidades de gestão esta-
dual e da história clínica em 
Atenção Primária. “A regu-
lação de pacientes também 
vai perpassar por esse siste-
ma de informatização, com 
a implantação do Complexo 
Regulatório, além do forta-
lecimento do Lacen-PB, da 
modelagem das Redes e a 
aquisição de equipamentos 
que são outros pontos im-
portantes que serão viabi-
lizados pelo Projeto Amar”, 
pontua. 

Renata Nóbrega refor-
ça que para o ano de 2021 
o orçamento já está apro-

vado e vai envolver aproxi-
madamente R$ 18 milhões. 
“Iniciaremos com a parte 
da informatização da saúde. 
Temos como um dos focos 
principais o módulo mater-
no-infantil, por isso inicia-
remos algumas reformas, 
a exemplo do Hospital de 
Guarabira. O orçamento en-
volve também a aquisição de 
equipamentos para a parte 
de doenças crônicas”, com-
pleta. 

Entre os assuntos que 
serão abordados nos encon-
tros, que acontecerão até o 
dia 2 de fevereiro, estão: Te-
mas financeiros, com a apre-
sentação do contrato de em-
préstimo; Análise da matriz 
de resultados do projeto, 
com revisão dos indicadores 
de impacto, de resultados e 
de produtos; Temas de aqui-
sições, com revisão do plano 
de aquisições e apresenta-
ção das políticas e procedi-
mentos de aquisições.

O contrato de emprésti-
mo entre o Governo do Esta-

Governo do Estado inicia a 
execução do Projeto Amar

Possivelmente não ocorrerá dis-
puta pelos dois cargos que es-
tão em aberto na Mesa Diretora 
da ALPB. O presidente Adriano 
Galdino (PSB) acredita que a 
escolha ocorrerá por consenso. 
“Nabor Wanderley era da base 
e João Henrique da oposição. 
Na minha ótica, acho que os 
cargos deveriam continuar sen-
do ocupados pelas respectivas 
bancadas”, defendeu.  

Candidaturas de Consenso
Até a próxima sexta-feira de-
putados estaduais poderão 
inscrever-se para disputar os 
cargos de 1º secretário e 2º 
vice-presidente da ALPB – o 
primeiro era ocupado por 
Nabor Wanderley (Repu-
blicanos), eleito prefeito de 
Patos; o segundo por João 
Henrique (PSDB), que fale-
ceu devido a complicações 
decorrentes da covid-19. 

Do governador João Azevêdo, referin-
do-se à importância da Estação Ciên-
cia: “Esse é um marco arquitetônico, 
faz parte de um dos projetos de Oscar 
Niemeyer. Um espaço extremamente 
importante para o turismo e que es-
tava completamente abandonado”, 
disse, ressaltando que o equipamento 
voltará a ser aberto para a “população 
de João Pessoa e para os turistas”. 

“extremamente importante”

polítiCa maiúsCula: governador e prefeito se unem 
para retomar a funCionalidade da estação CiênCia

insCrição de Candidatos

O governador João Azevêdo e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (foto),  não poderiam 
ter escolhido melhor lugar para um encontro de cunho administrativo: a Estação Ciência, 
que praticamente ficou inoperante – ou funcionou de modo precário – durante as gestões de 
Luciano Cartaxo (PV). Sobretudo nos últimos cinco anos em que Cartaxo esteve à frente da 
prefeitura, o equipamento ficou abandonado, ao ponto de algumas áreas ficarem sujeitas ao 
sucateamento progressivo. Ao que parece, houve uma deliberada decisão para deixar o imóvel, 
cujo projeto arquitetônico é do célebre Oscar Niemeyer, às moscas, se deteriorando. Houve um 

motivo? Seria porque foi uma obra executada por um adversário político, Ricardo Coutinho? 
Voltando à visita do governador e do prefeito, ela se tornou um ato simbólico, mostrando 

que não deve existir pequenez política nesse contexto. Ora, o equipamento nunca per-
tenceu a Ricardo Coutinho, mas à população. Logo, é inadmissível que uma gestão, 
de modo deliberado, tenha deixado o prédio abandonado, reduzindo, inclusive, as 
ações pertinentes às políticas públicas de apoio ao turismo e à cultura. “Junto com 
o governador, temos o compromisso de cuidar da cidade de João Pessoa. Vamos 

recuperar a funcionalidade da Estação Ciência”, pontuou o prefeito.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na segunda-feira, dia 1º, é dia de posse no Tri-
bunal de Justiça da Paraíba. A partir das 16h, 
serão empossados Saulo Henriques de Sá e 
Benevides e Maria das Graças Morais Guedes, 
respectivamente, como presidente e vice-presi-
dente. Fred Coutinho tomará posse como corre-
gedor-geral, enquanto que José Aurélio da Cruz 
assumirá a Ouvidoria de Justiça. 

mesa diretora do tJpB será
empossada na segunda-feira 

Confirmou denúnCia 

“não podemos aCeitar” 

Em entrevista a uma rádio de Campina Gran-
de, Tatiana Medeiros (MDB) voltou a confirmar 
que tem provas de que houve pessoas que 
furaram a vacinação contra a Covid-19 na ci-
dade. Quanto à declaração do prefeito Bruno 
Cunha Lima (PSDB) de que iria processá-la por 
calúnia, defendeu-se: “Não citei nomes, falei 
de fatos. Não falei que ele furou a fila”. 

Do deputado Pedro Cunha Lima (PSDB), em crítica 
aos gastos da gestão Bolsonaro com alimentos, que 
chegou à casa dos bilhões: “Falta dinheiro para a 
educação, para a saúde e para comprar respirador, 
mas tem para leite condensado. O orçamento serve 
a quem está no topo da pirâmide e não podemos 
mais aceitar que permaneça assim”.
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de Desenvolvimento (BID) 
foi assinado em novembro 
do ano passado, no valor de 
US$ 45 milhões, para exe-
cução do Projeto Amar. O 

Governo do Estado também 
investirá recursos próprios, 
com a destinação de US$ 11 
milhões de contrapartida. O 
investimento irá permitir o 
aperfeiçoamento do modelo 

de Atenção Integral à Saú-
de no Estado, fortalecendo 
a ação do SUS da Paraíba e 
consolidando as Redes Inte-
gradas na Atenção à Saúde 
no estado.

Representantes do Governo do Estado e do BID iniciaram ontem série de encontros virtuais para tratar do Amar

Foto: Secom-PB

A Secretaria de Estado 
da Administração (Sead), por 
meio da Escola de Serviço Pú-
blico do Estado da Paraíba (Es-
pep), publicou na edição ontem 
do Diário Oficial do Estado edi-
tal do processo seletivo simpli-
ficado para preenchimento de 
30 vagas de estagiários e for-
mação de Cadastro de Reserva 
de nível superior, nas áreas de: 
Administração, Arquitetura e 
Urbanismo, Arquivologia, Ciên-
cias Contábeis, Ciências Econô-
micas, Direito e Gestão Pública, 
para exercício da Secretaria de 
Estado da Administração. 

 As inscrições são gratui-

tas e realizadas exclusivamente 
via internet no endereço eletrô-
nico: www.portaldacidadania.
pb.gov.br. Os interessados po-
dem se inscrever até o dia 3 de 
fevereiro de 2021. De acordo 
com o edital, está assegurado 
às pessoas portadoras de de-
ficiência o percentual de 10% 
(dez por cento) das vagas ofe-
recidas.

Poderão concorrer às va-
gas os alunos cujo Coeficiente 
de Rendimento Escolar – CRE/
CRA seja igual ou superior a 80 
(oitenta), regularmente ma-
triculado a partir do 3º até o 
penúltimo período do curso/

área ao qual está concorrendo. 
Este fato deve ser comprovado 
no ato da inscrição, anexando o 
Histórico Escolar.

Cada estagiário receberá 
uma bolsa no valor mensal do 
salário mínimo vigente; Auxí-
lio-Transporte no valor atual de 
R$ 176, sendo pago juntamente 
com a bolsa de estágio, propor-
cionalmente aos dias efetiva-
mente estagiados, além do se-
guro contra acidentes pessoais.

O Programa será estabe-
lecido de acordo com a área 
de formação do estagiário, 
visando proporcionar aos es-
tudantes todas as condições e 

Secretaria de Administração lança 
edital para 30 vagas de estágio 

facilidades para um adequado 
aproveitamento do estágio, 
de acordo com o disposto na 
Lei de Estágio nº 11.788 de 
25/09/2008 e legislação per-
tinente.

Através do QR Code acesse o edi-
tal do processo de seleção para 
estágios na página da Espep.

O ônibus do projeto 
‘Procon-JP no seu bairro’ es-
tará hoje, mais uma vez, no 
Grotão. O atendimento aos 
moradores será das 8h às 
13h, na Rua Severino Brito de 
Morais, próximo à feira livre. 
O serviço itinerante da Secre-
taria Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor ofere-
ce a mesma estrutura dispo-
nibilizada na sede do órgão.

Por meio desse projeto, 
o consumidor recebe orien-
tações, tira dúvidas e realiza 
a consulta ao Serasa, além de 
abrir processo administra-
tivo, se houver necessidade. 
Para a consulta ao Serasa, 
o morador precisa apenas 

apresentar o CPF. 
“Já os consumidores que 

precisarem de uma abertura 
de processo administrativo, 
vão necessitar estar munidos 
dos originais e as cópias de 
documentos como identida-
de, CPF, comprovante de re-
sidêncwwia e da nota fiscal 
ou do contrato referente à 
reclamação”, orienta o secre-
tário do Procon-JP, Rougger 
Guerra.

O ônibus do projeto 
‘Procon-JP no seu bairro’ 
passou por todo o protoco-
lo de sanitização que o mo-
mento exige com relação às 
medidas de prevenção ao 
coronavírus.

‘Procon-JP no seu bairro’
estará hoje no Grotão
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Em “live”, secretário executivo da SES disse que a Paraíba aguarda mais um lote da CoronaVac produzida pelo Butantan

Até o momento, três lo-
tes de vacinas chegaram a 
Paraíba, mas ainda não são 
o suficiente para atender 
toda a demanda do estado. 
Em live, o secretário execu-
tivo de Gestão de Redes de 
Saúde da Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES), Daniel 
Beltrammi, informou que 
a Paraíba aguarda, ainda 
sem confirmação, mais um 
lote da CoronaVac, vacina 
contra a covid-19 produzida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com o laboratório 
chinês Sinovac, na segunda 
quinzena de fevereiro.

A incerteza parte, prin-
cipalmente, das negocia-
ções entre o Ministério da 
Saúde e a China para a che-
gada de insumos para a pro-
dução da vacina. Segundo 
o secretário, a expectativa 
é que o Instituto Butantan 
consiga a liberação da ma-
téria-prima no começo de 
fevereiro. 

“Nós não vamos des-
cansar nenhum minuto 
para ajudar o Ministério da 
Saúde e viabilizar a libera-
ção de novas doses. O secre-
tário Geraldo Medeiros tem 
participado, todos os dias, 
de reuniões para viabilizar 
isso. No entanto, a perspec-
tiva é que até 3 de feverei-
ro, o Butantan receba mais 
de 5 mil litros do insumo 
para a produção da vacina. 
Acreditamos que em 10 dias 
corridos, o instituto deve 
produzir cerca de 10 mi-
lhões de vacinas que serão 
distribuídas. E recebería-
mos no segunda quinzena 
de fevereiro. Vamos torcer 
por essa liberação”, afirmou.

A live realizada pela 
SES serviu para esclarecer 
dúvidas da população so-
bre o processo de vacinação 
no estado. Principalmente 
sobre os grupos prioritá-
rios em que a imunização 
já foi iniciada. No primeiro 
grupo, a população-alvo é a 
de trabalhadores da saúde 
que estão atuando na linha 

de frente do combate a co-
vid-19, pessoas com mais 
de 60 anos e deficientes ins-
titucionalizados ou acolhi-
dos em abrigos e indígenas.

Para viabilizar a ampla 
vacinação, o Grupo 2, que 
engloba pessoas de 80 anos 
e mais, será adiantado na 
Paraíba. Segundo Daniel 
Beltrammi, o grupo deverá 
ter a imunização iniciada 
nos próximos dias. 

“Vamos trabalhar, como 
estamos trabalhando, atin-
gindo primeiro os profis-
sionais de saúde. Os ido-
sos são prioridade porque 
têm mortalidade 13 vezes 
maior. Essas pessoas serão 
convidadas a serem vaci-
nadas entre hoje e amanhã. 
As prefeituras vão começar 
a divulgar os números de 
telefone para a vacinação 
de acamados. Na segunda 
fase, nós vamos alcançar to-
dos os idosos. Acalmem-se 
porque todos os idosos são 
nossa prioridade”, afirmou 
o secretário executivo da 
SES. 

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Janeiro Roxo

Seap realiza ação preventiva 
contra hanseníase nos presídios

A Secretaria de Estado 
da Administração Peniten-
ciária (Seap-PB) está pro-
movendo uma ação de saú-
de nos presídios dentro das 
atividades do Janeiro Roxo, 
que visa à conscientização 
e à prevenção e tratamento 
precoce da hanseníase. O ob-
jetivo é identificar a existên-
cia de casos da doença nas 
unidades prisionais. A ação 
começou na última segunda-
feira (25), no Presídio Sílvio 
Porto, tendo continuidade 
ontem (27) na Penitenciária 
Julia Maranhão e amanhã 
(29) será realizada no Pre-
sídio Padrão de Santa Rita.

O secretário da Admi-
nistração Penitenciária, Ser-
gio Fonseca, disse que estes 
trabalhos fazem parte das 
propostas para ações de ro-
tinas promovidas pelo Minis-
tério da Saúde, encampados 
nas unidades prisionais do 
país e que a Paraíba saía na 
frente com a execução das 
ações identificando as pos-
sibilidades de caso dentro 
do Sistema Penal do Estado.

“O nosso objetivo é for-
talecer esse trabalho junto às 
equipes de saúde prisionais 

no mês dedicado às ações de 
intensificação de combate 
à hanseníase, dentro do Ja-
neiro Roxo. Sabendo que a 
melhor forma de prevenção 
é o diagnóstico precoce e o 
tratamento adequado desta 
maneira a cadeia de trans-
missão da doença pode ser 
interrompida”, enfatizou Sér-
gio Fonseca.

A coordenadora esta-
dual do Programa de Com-
bate à Hanseníase, Anna 
Stella Pachá, da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
destacou a importância da 
busca ativa de sintomáticos 
dermatoneurológicos para 
identificação precoce de 
casos novos. Observou ain-
da que a hanseníase é uma 
doença infecciosa, crônica e 
que, quando não identifica-
da, pode causar deformida-
des e incapacidade física.

Sobre o modo como é 
transmitida Anna Stella ex-
plicou: “A transmissão se 
dá por meio de convivência 
muito próxima e prolonga-
da com o doente da forma 
transmissora (que é a forma 
multibacilar) por contato 
com gotículas de saliva ou 

secreções do nariz. A han-
seníase tem cura e seu tra-
tamento é eficaz, gratuito e 
pelo SUS.  Logo após iniciar 
o tratamento, a pessoa deixa 
de transmitir”.

Destacou ainda que a 
doença afeta principalmente 
pele e nervos periféricos. Os 
sintomas incluem manchas 
esbranquiçadas, avermelha-
das ou amarronzadas com 
diminuição da sensibilidade. 
Pode aparecer dormência 
e fraqueza muscular nas 
mãos e nos pés. “Por isso 
é importante a realização 
periódica de exames físicos 
para detecção da hanseníase 
na população prisional. Pois, 
além de conviverem enclau-
surados por longo tempo, 
muitos podem ter adquiri-
do a doença por terem tido 
contato de alguém doente e 
sem tratamento antes de en-
trarem no presídio e como o 
tempo de incubação leva de 
2 a 7 anos para o início dos 
sintomas, podendo começar 
a apresentar sintomas que 
inicialmente podem ser con-
fundidos com doenças de 
pele mais comuns”, explicou 
Anna Stella.

Objetivo da Seap-PB é identificar a existência de casos da doença nas unidades prisionais do estado

Foto: Secom-PB

Dólar volta a R$ 5,40 com 
tensões no mercado externo

Estado registra 1.213 novos casos

Num dia marcado pela 
tensão no mercado inter-
nacional, o dólar voltou a 
superar os R$ 5,40. A bolsa 
de valores chegou a subir 
durante a tarde, mas en-
cerrou em queda pela sexta 
sessão consecutiva.

O dólar comercial en-
cerrou ontem (27) vendido 
a R$ 5,407, com alta de R$ 
0,08 (+1,51%). Em mais um 
dia marcado pela volatilida-
de, a cotação chegou a R$ 
5,35 durante a manhã, com 
alta de apenas 0,5% na mí-
nima do dia, mas firmou a 
tendência de alta à tarde, 

com a piora nos mercados 
externos.

No mercado de ações, 
o índice Ibovespa, da B3, 
fechou o dia aos 115.882 
pontos,  com recuo de 
0,5%. O indicador chegou 
a ensaiar uma reação, com 
ações da Petrobras, as mais 
negociadas, e as do setor 
financeiro subindo, mas os 
índices de Wall Street in-
fluenciaram negativamen-
te as negociações perto do 
fim da sessão.

A divulgação de indica-
dores econômicos contra-
ditórios nos Estados Uni-
dos, o atraso na vacinação 
contra a covid-19 em vá-
rios países e a perspectiva 

de demora na aprovação 
de um novo pacote de es-
tímulos para a economia 
norte-americana provoca-
ram um clima de aversão 
ao risco no mercado global.

Ontem, o Federal Re-
serve (Fed), Banco Central 
norte-americano, manteve 
os juros básicos numa faixa 
entre 0% e 0,25% ao ano. 
Em comunicado, o órgão 
indicou que a retomada da 
maior economia do planeta 
pode desacelerar, em de-
corrência do impacto da 
pandemia de covid-19 so-
bre o sistema de saúde. A 
divulgação da nota aumen-
tou o pessimismo interna-
cional.

Com a confirmação de 
novos 1.213 casos e 11 óbi-
tos em decorrência do agra-
vamento da covid-19 ontem, 
a Paraíba chegou a 187.246 
casos acumulados, sendo 
138.750 pacientes conside-
rados recuperados da doen-
ça e 4.014 vítimas fatais da 
doença. Em um intervalo 
de quatro dias, de domingo 
a quarta-feira, o estado re-
gistrou 4.339 novos casos 
de covid-19. O montante é 
inferior em apenas 950 ca-
sos, em comparação com as 
contaminações confirmadas 
na semana anterior, de 17 a 
23 de janeiro. 

De acordo com a Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES), entre os casos con-
firmados 73 (6%) são casos 
de pacientes hospitalizados 
e 1.140 (94%) são casos con-

siderados leves. O Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar contabilizou a inter-
nação de 22 pacientes entre 
a terça-feira e às 10 horas 
de ontem. 

Até o momento, 581.845 
testes para diagnóstico da 
covid-19 já foram realiza-
dos, confirmando óbitos em 
residentes de 199 das 223 
cidades do estado. 

Entre os 11 óbitos con-
firmados, 8 aconteceram no 
intervalo de 24 horas entre 
terça-feira e quarta-feira, os 
demais são datados de 20 de 
outubro de 2020 a ontem. 
Quatro mortes aconteceram 
em hospitais privados e os 
demais em unidades públi-
cas. As vítimas que possuíam 
faixa etária entre 47 e 88 
anos, foram seis mulheres e 
cinco homens. Um deles não 
apresentava comorbidade 
e, nos demais, foi percebido 
a presença de hipertensão 

com maior frequência. Os 
falecimentos foram de resi-
dentes em João Pessoa (4), 
Campina Grande, Ingá, Lu-
cena, Matinhas, Santa Rita, 
Queimadas e Solânea (com o 
registro de uma morte cada).

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o esta-
do é de 48% e 50% de enfer-
maria. Região Metropolitana 
de João Pessoa, a taxa de ocu-
pação chega a 53% e 55% 
em leitos de enfermarias. Em 
Campina Grande estão ocu-
pados 61% dos leitos de UTI 
adulto e 37% nos leitos de 
enfermarias. No Sertão a ocu-
pação é de, respectivamente, 
46% e 55%.

Até o dia 26 de janeiro, 
segundo o sistema do Pro-
grama Nacional de Imuniza-
ção, do Ministério da Saúde, 
cerca de 18.750 doses de 
vacinas contra a covid-19 
foram vacinadas na Paraíba.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Plano de vacinação
Também fazem parte do Grupo 

2 no Plano Operacional do Minis-
tério da Saúde, pessoas de 75 a 79 
anos, que serão imunizadas quando 
novos lotes chegarem ao estado. 
Em seguida, compondo o Grupo 3, 
serão vacinados idosos de 70 a 74 
anos, 65 a 69 anos e 60 a 64 anos. 

O secretário ainda lembrou que 
“por aspectos éticos, gestantes e 
crianças não estão incluídas no pla-
no de vacinação. Por isso nenhuma 
vacina das sete vacinas disponíveis no 
mundo não atinge essa população”.

Estudantes de saúde que atuam 
na linha de frente do combate a 
covid-19, através de estágio, serão 
vacinados. “Isso não significa dizer 
que vamos vacinar a universidade 
inteira. Vamos vacinar os concluin-
tes que estão no campo, nos hos-
pitais e atuando”, ressaltou Daniel 
Beltrammi. 

De acordo com o secretário, 

profissionais que não estiveram nas 
unidades de saúde nos dias que a 
campanha de vacinação foi reali-
zada, poderão ser vacinados nos 
próximos dias. A SES orienta os mu-
nicípios, neste momento, para fazer 
uma espécie de segunda chamada 
para que esses profissionais com-
pareçam em locais fixos para que a 
vacinação seja efetuada. 

“A pandemia nos cobrou um 
preço muito alto para nos ensinar 
todos os dias. Mas a Paraíba soube 
ser resiliente não só criando novos 
leitos, mas colocando cuidado nas 
mãos dos paraibanos e, além disso, 
tentando estar o mais próximo pos-
sível da população. Para que você 
compreenda a situação difícil e que 
possa tomar decisões. Com muita 
serenidade, nós vamos esperar a 
nossa vez e não vamos descansar 
até que a população paraibana pos-
sa ser vacinada”, finalizou.

Vacina: PB deve ter novo lote 
na 2ª quinzena de fevereiro 
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Testes do Canal Acauã-Araçagi começaram ontem; projeto vai receber um investimento total de R$ 1,42 bilhão

Maior obra hídrica do Estado
recebe água pela primeira vez
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O primeiro teste com água 
no Canal Acauã-Araçagi ocorreu 
na tarde dessa terça-feira (26), 
se constituindo em mais uma 
ação importante do Governo do 
Estado para garantir a segurança 
hídrica do Agreste Paraibano. O 
dispositivo para liberação da água 
foi acionado pelo secretário da 
Infraestrutura, dos Recursos Hí-
dricos e do Meio Ambiente, Deus-
dete Queiroga, que representou 
o governador João Azevêdo. A 
ação ocorreu no lote 1 da obra, 
no município de Itatuba (Agreste 
paraibano). 

A construção do Canal Acauã
-Araçagi é considerada a maior 
obra hídrica do Estado executada 
pelo Governo da Paraíba, por meio 
da Seirhma, com investimento de 
R$ 1,42 bilhão, recursos oriundos 
do tesouro estadual e do Governo 
Federal, nos dois primeiros lotes.

Ao acionar o dispositivo, o 
secretário Deusdete Queiroga 
disse ser um momento de muita 
alegria representar a Secretaria 
da Infraesturura, o Governo do 
Estado e o governador João Aze-
vêdo, ao lado do Consórcio Acauã. 
“Esse é sem dúvida um momento 
importante de uma obra que terá 
função de mudar a realidade da 
região, possibilitando a irrigação 
para agricultura familiar, irrigação 
empresarial e também de dar se-
gurança hídrica às cidades locali-
zadas ao longo do canal”, ressaltou 
Deusdete Queiroga, destacando 
o empenho do governador João 
Azevêdo para conclusão da obra.

O gestor da obra na Seirhma, 
Alexandre Machado, lembrou do 
caminho trilhado desde a fase ini-
cial da obra, para a chegada des-
se momento. “Como técnico, ter 
participado de todas as etapas da 
obra e ver chegar o momento dos 
primeiros testes é muito gratifi-
cante e de agradecimento pelo 
apoio do Governo do Estado que 
não mede esforços para superar 
os desafios para a conclusão dessa 
obra tão importante para a po-
pulação”, comemorou Alexandre.

O representante do Consór-
cio Acauã, William Marques Sar-
mento, assegurou a execução da 

obra dentro do prazo estipulado. 
Segundo ele, os repasses financei-
ros estão sendo feitos a contento 
para garantir o pagamento dos 
450 funcionários diretos, que 
trabalham na obra.

Conforme o coordenador do 
gerenciamento do projeto Acauã
-Araçagi, Gilmar Ferreira, a obra 
é uma da mais importantes do 
Nordeste e a mais importante 
do Estado da Paraíba. “De suma 
importância para atender toda a 
região. Estão iniciando os testes, 
em canais, sinfões, arquedutos e 
demanda um tempo de aproxima-
damente 90 dias para percorrer 
toda a extensão do Lote 1, que é 
de 44,9 Km e a pretensão é dar 
continuidade aos testes sem in-
terrupções”, explicou Gilmar.

O Canal Acauã-Araçagi obje-
tiva promover o suprimento regu-
lar de água bruta aos municípios 
da planície costeira interior, no 
Agreste paraibano, das popula-
ções municipais desta região e 
dos projetos hidroagrícolas ali 
instalados. A obra visa o atendi-
mento e abastecimento de água 
potável para 38 municípios da 
região, em caráter regular e con-
tínuo e durante o período seco, o 
suprimento de água, permitindo 
o atendimento de uma área de 
aproximadamente 16 mil hecta-
res de terras irrigadas, desde o 
Açude Acauã até o Rio Camara-
tuba, beneficiando mais de 600 
mil habitantes.

O Projeto 
O projeto do Sistema Adu-

tor da Vertentes Litorâneas da 
Paraíba Canal Acauã-Araçagi 
compreende 17 segmentos de 
canais abertos com seção tra-
pezoidal, totalizando 130,44 km, 
intercalados por cinco trechos 
de sifões invertidos, construí-
dos em tubos de aço, para ultra-
passar vales de rios e córregos, 
sete aquedutos, galerias para 
travessias de ferrovia e rodovia. 
O sistema foi projetado para tra-
balhar totalmente por gravidade 
e transportar vazões que variam 
de 10 m³/s no trecho inicial a 2,5 
m³/s no trecho final. 

Sustentabilidade de sete bacias litorâneas
O projeto é dividido em três 

lotes de obras. O lote 01 está 
com um percentual de execução 
da ordem de 94,38%, onde fo-
ram feitos os testes e comissio-
namento a seco, em novembro 
de 2020; o lote 02 está com 
um percentual de execução da 
ordem 67,11% e o lote 03, que 
deverá ser licitado em 2021. 
Portanto, o lote 01 tem prazo 
até maio de 2021 e o lote 02 
até dezembro de 2021, para 
conclusão. O lote 03, após lici-
tação, terá prazo de execução 
de dois anos.

A obra vai garantir a susten-
tabilidade hídrica das seguintes 
bacias litorâneas: Bacia do Rio 
Paraíba, Bacia do Rio Gurinhém 

(afluente do Rio Paraíba), Bacia 
do Rio Miriri, Bacia do Rio São 
Salvador, Bacia do Rio Maman-
guape, Bacia do Rio Araçagi, 
Bacia do Rio Camaratuba; 

O Canal Acauã-Araçagi visa 
o aproveitamento de águas inte-
riores e águas a serem transpos-
tas pelo Projeto de Integração 
do Rio São Francisco com Ba-
cias Hidrográficas do Nordeste 
Setentrional – PISF, através do 
Eixo Leste, em implantação 
pelo Governo Federal. As águas 
transpostas pelo Projeto São 
Francisco já chegaram à Paraíba 
desde o mês de março de 2017.

A captação se dá no Açude 
Acauã (Barragem Argemiro de 
Figueiredo) localizada no baixo 

Rio Paraíba, ao sul do Estado. 
A partir da tomada d’água o 
sistema adutor avança em di-
reção ao norte até desaguar 
em um afluente do Rio Cama-
ratuba, no município de Curral 
de Cima. Neste percurso de 
aproximadamente 129,178 km 
de extensão, o sistema adutor 
cruza as bacias dos rios Guri-
nhém, Mirirí, e Mamanguape/
Araçagi, integrando-as, e pro-
move implantação de obras do 
empreendimento em áreas dos 
municípios de Itatuba, Mogeiro, 
Salgado de São Felíx, Itabaiana, 
São José dos Ramos, Riachão do 
Poço, Sobrado, Sapé, Mari, Cui-
té de Mamanguape, Araçagi, 
Itapororoca e Curral de Cima.

Liberação foi acionada pelo secretário da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Deusdete Queiroga (direita), representando o governador João Azevêdo

Foto: Francisco França

Na Zona Rural

Governo vai construir 1.500 cisternas na PB
André Resende
andreolimpio89@gmail.com

O Governo da Paraíba, por 
meio do Projeto Cooperar, pu-
blicou ontem no Diário Oficial 
do Estado (DOE) uma licitação 
para contratação de empresas 
de engenharia com o objetivo 
de construir 1.500 cisternas 
de placa dentro do Programa 
Paraíba Rural Sustentável. A 
licitação é dividida em quatro 
lotes e o custo da construção 
vai ser bancado por um finan-
ciamento feito junto ao Banco 
Mundial.

Ainda conforme a licita-
ção, as estruturas são feitas 
de placa, com solo de cimento, 
sendo altura de 2,40 m, com 
raio de 1,50 m e capacidade 
de armazenamento de 16 mil 
litros de água. De acordo com 
o coordenador do Projeto Coo-
perar/Paraíba Rural Sustentá-
vel, Omar Gama, a previsão é de 

que sejam investidos R$155,4 
mil por meio da iniciativa, le-
vando benefícios para mais de 
21 mil agricultores residentes 
na zona rural do estado. No 
total, devem ser construídas 
6.816 cisternas.

Os licitantes elegíveis de-
vem apresentar ofertas lacra-
das na Comissão Especial de Li-
citação, na Av. Epitácio Pessoa, 
no Cabo Branco, n°4756, em 
João Pessoa, CEP 58045-000. 
O prazo é até as 16h do dia 22 
de fevereiro 

O Projeto Cooperar/PB 
Rural Sustentável é vinculado 
à Secretaria de Estado da Agri-
cultura Familiar e do Desenvol-
vimento do Semiárido (Seafds) 
é um programa do Governo do 
Estado da Paraíba com o objeti-
vo de melhorar o acesso à água, 
reduzir a vulnerabilidade agro-
climática e aumentar o acesso 
a mercados da população rural 
da Paraíba.As construções vão ocorrer dentro do projeto Programa Paraíba Rural Sustentável; licitação para contratação de empresas foi publicada no Diário Oficial

Foto: Secom-PB
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Ex-companheiro descumpriu medida protetiva, trancou a mulher e o filho dela em casa e passou a fazer ameaças
Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia Civil resgata mulher 
mantida em cárcere privado

Um homem que não acei-
tava o fim do relacionamento 
e mantinha a ex-companhei-
ra e uma criança de quatro 
anos em cárcere privado foi 
preso por agentes da Dele-
gacia de Atendimento à Mu-
lher. Com ele os policiais civis 
apreenderam uma arma de 
fogo que usava para fazer as 
ameaças. O caso aconteceu na 
noite dessa terça-feira (26), 
no bairro de Gramame, em 
João Pessoa. Mãe e filho foram 
resgatados após ela acionar 
o aparelho do programa SOS 
Mulher Protegida.  

Para a delegada Rena-
ta Matias, a mulher contou 
que seu ex-companheiro lhe 
ameaçava caso ela não acei-
tasse mais o relacionamento 
com ele. Por conta do fim do 

relacionamento o homem 
resolveu manter a mulher e 
filho em cárcere privado.

Além do cárcere priva-
do, o homem descumpriu 
medida protetiva impos-
ta pela justiça e, para inti-
midar a mulher, mantinha 
as vítimas presas fazendo 
ameaças com uma arma de 
fogo. No fim da tarde de ter-
ça-feira, a mulher conseguiu 
acionar o dispositivo do SOS 
Mulher Protegida e os po-
liciais da Delegacia da Mu-
lher tentaram contato com 
a vítima que não respondia, 
então foram até o endereço, 
onde foi necessário quebrar 
o portão e a porta para ter 
acesso ao interior da casa e 
prender o homem. 

A mulher revelou aos 
policiais que estava sendo 
mantida em cárcere privado 
desde o início da manhã e 

contou que manteve o rela-
cionamento com o agressor 
por cerca de três anos, ten-
do sofrido ultimamente vio-
lência doméstica, decidindo 
pela separação. Ela já estava 
incluída no Programa SOS 
Mulher Protegida e, segun-
do a delegada Renata Matias, 
logo que o aparelho é acio-
nado pela mulher, imediata-
mente os órgãos de seguran-
ça são acionados.

Vítima disse na 
delegacia que 

ex-companheiro 
mantinha um 

relacionamento abusivo 
e com várias ameaças

Serviço SOS Mulher, desenvolvido pelo Governo do Estado, é utilizado por pessoas em situação de violência doméstica

Foto: Divulgação

O desembargador José 
Aurélio da Cruz manteve 
sentença contra a Energisa 
Paraíba, condenada a pagar 
indenização por danos morais 
no valor de R$ 3 mil. A deci-
são foi proferida nos autos 
da Apelação Cível e Recurso 
Adesivo, oriunda da 4ª Vara 
Mista de Sousa. A parte autora 
ingressou com ação contra a 
empresa fornecedora de ener-
gia, alegando que, no mês de 
junho de 2019, foi surpreen-
dida com uma cobrança de R$ 
7.566,29 referente à recupe-
ração de consumo do período 
correspondente a março de 
2016 a fevereiro de 2019, em 
decorrência de uma suposta 

fraude no medidor. Mencio-
nou, ainda, que, tal fato culmi-
nou no corte do fornecimento 
de energia elétrica por mais 
de trinta dias, acarretando di-
versos prejuízos materiais.

No recurso, a Energisa 
alega, em síntese, que “não 
existe qualquer irregularidade 
na recuperação de consumo 
recebida pela autora, pois foi 
aplicada de forma legal, com 
base na Resolução 414/2010 
da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL)”. Ressalta 
que “demonstrada a legalidade 
da cobrança de recuperação de 
consumo, logo se conclui que 
o corte no fornecimento de 
energia elétrica, por inadim-

plência de tal valor, se afigura 
exercício regular de um direi-
to”. No que se refere aos danos 
morais, aduz que “não há nos 
autos nenhuma prova do cons-
trangimento alegado ou dos 
danos psíquicos sofridos”.

A empresa pediu a refor-
ma da sentença, no sentido 
de julgar improcedentes os 
pedidos autorais e requereu 
a minoração da indenização 
por danos morais. A parte 
autora, por sua vez, interpôs 
recurso adesivo, pugnando 
pela reforma da sentença, no 
sentido de julgar procedente 
o pedido de indenização por 
danos materiais e majorar a 
indenização por danos mo-

rais, por entender que foi fi-
xada em valor ínfimo.

Na análise do caso, o 
desembargador José Auré-
lio observou que o cerne da 
questão consiste em verificar 
a legalidade ou não do corte 
de energia elétrica relacio-
nado a débitos pretéritos de 
recuperação de consumo. O 
relator entendeu que o valor 
arbitrado na sentença, a título 
de danos morais, atende aos 
princípios da proporcionali-
dade e da razoabilidade, de-
vendo ser mantido. Já quanto 
ao dano material, ele disse 
não haver nos autos prova do 
efetivo prejuízo, sendo caso 
de improcedência do pedido.

Energisa vai indenizar consumidor em R$ 3 mil

Desembargador José Aurélio da Cruz decidiu pela indenização
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Entrada do Costa e Silva

Dnit adia recuperação de 
contorno na rodovia BR-101

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura e 
Transporte (Dnit) decidiu 
adiar o serviço que seria 
realizado no contorno lo-
calizado no km 69, da BR-
101, próximo a entrada 
do bairro Costa e Silva, em 
João Pessoa. O adiamento, 
segundo informações da 
Polícia Rodoviária Federal, 
foi motivado por conta de 
chuvas rápidas e proble-

mas com o asfalto para o 
início da obra. Com o adia-
mento, sem data marcada, 
a PRF liberou o acesso.

O contorno está loca-
lizado na BR-101 e é uti-
lizado pelos veículos que 
deixam o Bairro das Indús-
trias ou terem acesso ao 
bairro Costa e Silva. Desde 
às 8h uma equipe da PRF 
fez o balizamento do local 
para evitar o acesso de veí-

culos que até o meio-dia 
quando chegou a decisão 
do adiamento, o contorno 
estava sendo feito próximo 
a Coteminas.

O local tem intenso 
movimento diário, princi-
palmente nos horários de 
pico, causando transtor-
nos aos motoristas. Vários 
acidentes, principalmente 
envolvendo motocicletas 
ocorreram nas imediações.

Foto: Evandro Pereira

Os funcionários do Dnit chegaram a iniciar o serviço de limpeza do local para a colocação do asfalto

Um homem foragido 
da justiça e que estava sen-
do procurado pelo crime 
de estupro foi preso nessa 
terça-feira (26), na cidade 
de Jacaraú, Litoral Norte do 
estado. A prisão foi realiza-
da por uma guarnição da 
Polícia Militar quando fa-
zia ronda dentro das ações 
preventivas com aborda-
gens a suspeitos.

No momento da abor-
dagem, um dos policiais 
reconheceu o suspeito, 
sendo, imediatamente fei-
ta a verificação através do 

Condenado por estupro 
é preso em Jacaraú

A Polícia Rodoviá-
ria Federal recuperou, 
na terça-feira (26), uma 
motocicleta Yamaha S150 
Fazer que circulava adul-
terada na região de Es-
perança. A ação ocorreu 
na BR-104, em Lagoa de 
Roça. Durante a fiscaliza-
ção, os policiais identifi-
caram que a motocicleta 
estava com sinais de adul-
teração, além de apresen-
tar placa com indícios de 
fabricação manual. 

Um homem de 43 
anos se identificou como 
proprietário e apresen-
tou a documentação do 
veículo, ficando constata-
do que não estava atuali-
zado e divergia das infor-
mações originais. 

Ele disse ter adquiri-
do a moto há três anos. In-
formou ainda que trocou 
o veículo por uma moto-
cicleta de sua proprieda-
de. O homem foi detido, 
conduzido à Polícia Civil 
e poderá responder pelo 
crime de adulteração.

Recuperada 
moto com 
indícios de 
adulteração

sistema quando ficou com-
provado que contra o ho-
mem havia um mandado 
de prisão em aberto pelo 
crime de estupro, com con-
denação de uma pena de 
reclusão de 24 anos. 

O homem foi preso 
pelos policiais e apresenta-
do na Delegacia da Polícia 
Civil em Jacaraú, ficando à 
disposição da Justiça.

Mais ações
Na cidade de Bayeux, 

Região Metropolitana de 
João Pessoa, policiais mi-
litares apreenderam mais 
uma arma de fogo no bair-
ro do Baralho, na região de 
mangue, sendo a segunda 
somente esta semana. Um 
jovem de 21 anos, preso 
no fim do ano passado foi 
novamente flagrado com 
um revólver, adulterado, 
no bairro Alto da Boa Vista. 

Segundo o comandan-
te da Quarta Companhia 
Independente, major José 
Targino, quando o jovem 
foi preso no fim do ano 
passado por portar ilegal-
mente arma de fogo, ele 
ainda efetuou disparos em 
via pública.

A arma foi apreendida com um 
jovem de 21 anos, em Bayeux
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Pandemia dificultou fiscalização e metas da OIT estão longe de serem alcançadas, lamenta o procurador Eduardo Varandas

Mineração tem maior incidência 
de trabalho escravo na Paraíba

Nilber Lucena
Especial para A União

Hoje, 28 de janeiro, é o Dia 
Nacional de Combate ao Traba-
lho Escravo. A data surgiu em 
homenagem a quatro auditores 
fiscais mortos durante a inves-
tigação de denúncias em uma 
cidade de Minas Gerais, em 2004. 
Na Paraíba, de acordo com dados 
do Ministério Público do Traba-
lho (MPT), a mineração é o ramo 
com o maior índice de trabalho 
escravo ou análogo à escravidão. 
Nos últimos cinco anos, foram 
mais de seis mil denúncias de 
trabalho escravo e aliciamento e 
tráfico de trabalhadores no país, 
além de mais de 3 mil inquéritos. 

O Procurador do Trabalho 
na Paraíba, Eduardo Varandas, 
destacou que em relação à data 
não existem motivos para co-
memoração. “Não temos o que 
comemorar. Estamos no meio 
de uma pandemia, o que dificulta 
de sobremaneira as ações fiscais. 
Também creio que as metas as-
sumidas pelo Brasil junto à OIT  
(Organização Internacional do 
Trabalho) quanto à erradicação 
das modernas formas de escra-
vidão estão longe de serem al-
cançadas.  É de se registrar, nos 
estados federais, inclusive na 
Paraíba, as Comissões Estaduais 
para Erradicação do Trabalho 
Escravo. Poucos avanços e gran-
des desafios, este é o panorama 
do combate às modernas formas 
de escravidão no país.”

Entre 2016 e 2020, segun-
do dados nacionais do Ministério 
Público do Trabalho, foram 6.056 
denúncias recebidas pelo órgão 
e que estão relacionadas ao tra-
balho escravo, e ao aliciamento 

e tráfico de trabalhadores. Neste 
mesmo período, foram instaura-
dos 3.189 inquéritos civis para 
apurar as denúncias recebidas 
pelo MPT em todo o país. Na Pa-
raíba, o órgão informou que, até 
ontem, não tinha como divulgar 
dados relacionados ao trabalho 
escravo no estado. 

Os números obtidos através 
do sistema MPT Digital, revela-
ram ainda que, de 2016 até o ano 
passado, foram emitidos 86.783 
despachos também referentes ao 
trabalho escravo e ao aliciamen-
to e tráfico de trabalhadores no 
Brasil, além de terem sido firma-
dos 1.316 termos de ajustamen-
to de conduta (TAC) e ajuizadas 
mais de 500 sobre as mesmas 
problemáticas. 

Ainda de acordo com da-
dos do Ministério Público do 
Trabalho na Paraíba, a pecuá-
ria, lavouras temporárias ou 
permanentes, carvão vegetal, 
desmatamento, extrativismo 
vegetal, mineração e confecção 
estão entre os setores que mais 
exploram o trabalho escravo. 
No estado, o setor que lidera os 
tristes números de exploração 
do trabalho escravo é o da mi-
neração. 

O Dia Nacional de Com-
bate ao Trabalho Escravo, co-
memorado desde 2009, surgiu 
em homenagem aos auditores 
fiscais Eratóstenes de Almeida 
Gonsalves, João Batista Soares 
Lage e Nelson José da Silva e 
ao motorista Aílton Pereira de 
Oliveira mortos enquanto inves-
tigavam denúncias de trabalho 
escravo em fazendas na cidade 
na cidade de Unaí, Minas Gerais, 
em 2004. Também hoje, é cele-
brado o Dia do Auditor Fiscal.  

Condições desumanas
O MPT explica que o trabalho escravo se 

caracteriza por uma série de irregularidades 
cometidas pelos empregradores contra os traba-
lhadores, entre elas o impedimento de desliga-
mento, ou seja, a impossibilidade do trabalhador 
sair daquela situação mediante fraude ou vio-
lência, além de submeter o individuo à situações 
desumanas de trabalho ou ainda a obrigação 
de que seja cumprida uma carga horária de 
trabalho para além das suas capacidades físicas. 
Em todas essas situações a dignidade destas 
pessoas é retirada. 

O trabalho análogo à escravidão tem como 
característica as condições degradantes e desu-
manas do trabalho, além da jornada exaustiva e 
também a servidão por dívida entre o trabalhador 
e o patrão. Ainda são consideradas formas de 
escravidão o tráfico de pessoas e a exploração 
sexual comercial. 

Entre as barreiras no combate a esses tipos 
de crime, está a dificuldade de acesso aos locais 
onde geralmente essas situações são cometidas. 
É o que explica Eduardo Varandas: “Certamente, 
a principal barreira é geográfica. Normalmente, 
o trabalho escravo ocorre nos mais distantes ou 
inacessíveis rincões do país: em zonas rurais de 
ou de mineração, o que dificulta o acesso da 
força-tarefa e também a chegada de denúncias.”

 Uma das formas de combate ao trabalho 
escravo e análogo à escravidão é a divulgação da 
“Lista Suja”, o Cadastro de Empregadores e que 
concentra informações de pessoas físicas ou jurí-
dicas que tenham submetido pessoas ao trabalho 
análogo ao escravo, essas informações são divul-
gadas publicamente. A inclusão e exclusão dos 
nomes dos empregadores é determinada através 
de portaria da Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho, do Ministério da Economia, antigo 
Ministério do Trabalho e Previdência Social, e do 
Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da 
Juventude e dos Direitos Humanos. 

Em Mangabeira

Pista de corrida e academia no entorno 
do Hermes Taurino são revitalizadas

A população de João 
Pessoa ganhou mais um es-
paço para lazer e prática de 
exercício físico ao ar livre. O 
entorno do Ginásio Hermes 
Taurino, no bairro de Man-
gabeira, passou por revita-
lização e ganhou uma pista 
de corrida. No local, foi feita 
uma pintura pela Superin-
tendência de Mobilidade Ur-
bana (Semob) em parceria 
com a Secretária de Juven-
tude, Esporte e Recreação.

Além da pista de corri-

da, ainda foi feito o conser-
to e uma nova pintura dos 
equipamentos da academia 
de ginástica para a terceira 
idade. A área externa do gi-
násio fica aberta 24h para 
o público.

“Acho que quem ganha é 
a população da nossa cidade 
com esse espaço. Em tempos 
de pandemia, há quem tenha 
receio de fazer exercícios em 
um local fechado. Então, 
nada melhor do que fazer ao 
ar livre. O importante é estar 

se movimentando e tenho 
certeza que a população de 
Mangabeira e toda a região 
vão frequentar o lugar por 
ser um ambiente seguro e 
com um amplo estaciona-
mento”, disse o secretário 
Kaio Marcio.

Ele revelou que em 
breve novos projetos para 
prática de exercícios físicos 
em locais abertos, como as 
praças, serão divulgados.

“A demanda da criação 
da pista de corrida foi uma 

das nossas primeiras à fren-
te da Secretaria de Esportes 
e, em tão pouco tempo, já 
conseguimos executar. Agra-
deço ao superintendente 
da Semob, George Morais, 
por atender ao pedido. Te-
nho certeza que em breve 
teremos outras novidades 
para a população deixar o 
sedentarismo de lado e se 
exercitar. Já estamos finali-
zando os projetos para dar 
início no começo de feverei-
ro”, comentou.

Foto: Secom-JP

Equipamentos da academia de ginástica da terceira idade foram consertados e pintados pela equipe da prefeitura de João Pessoa

Defesa Civil articula retorno de 
alerta sobre previsão de chuvas

A Coordenadoria Mu-
nicipal de Proteção e Defesa 
Civil (Compdec) iniciará, nas 
próximas semanas, um diálo-
go com as empresas de telefo-
nia para o retorno do serviço 
que encaminha mensagem de 
texto (SMS) para a população, 
informando a previsão de 
chuvas na cidade. O serviço 
será gratuito e disponibilizará 
também os alertas de interdi-

ção de ruas, queda de árvores 
e serviços nas galerias, bus-
cando evitar transtornos e 
novos acidentes.

Para o coordenador da 
Defesa Civil de João Pessoa, 
Kelson Chaves, a volta do 
serviço de SMS irá contribuir 
ainda mais com o trabalho 
da Compdec em oferecer 
mais segurança à popula-
ção. “Estamos trabalhando 

para retornarmos com esse 
serviço e com isso iremos 
começar a dialogar com as 
empresas de telefonia. As pes-
soas precisam ficar cientes 
sobre os casos de possíveis 
deslizamentos, inundações, 
alagamentos, enxurradas e 
vendavais”, disse.  

O coordenador destacou 
a importância desse serviço 
para alertar a população so-

bre possíveis transtornos. “As 
mensagens serão enviadas 
sempre que for necessário. 
Servirá de alerta e prevenção, 
no caso de ocorrências mais 
graves, que possam causar 
estragos e danos à popula-
ção”, contou. A população 
pode entrar em contato com 
a Defesa Civil pelo telefone 
0800 285 9020. A ligação é 
gratuita.

UFPB produz membrana cerâmica 
à base de matérias-primas naturais

Uma pesquisa desenvolvi-
da na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) revelou novas 
possibilidades de produção de 
membranas cerâmicas a partir de 
matérias-primas naturais – como 
a argila – e resíduos industriais. As 
membranas, utilizadas para pro-
cesso de filtração, apresentaram 
capacidade média de remoção 
de 89% das partículas presen-
tes, além de serem mais baratas 
e mais sustentáveis do que as 
membranas cerâmicas comer-
cializadas atualmente, à base de 
matérias-primas sintéticas.

O estudo foi desenvolvido no 
Laboratório de Materiais Cerâmi-
cos do Departamento de Enge-
nharia de Materiais da UFPB, com 
o apoio da Reitoria, em parceria 

com outros laboratórios da pró-
pria instituição, além da Universi-
dade Federal de Campina Grande 
(UFCG) e do Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB).

De acordo com a coordena-
dora do Laboratório de Materiais 
Cerâmicos e uma das inventoras 
do produto, Liszandra Campos, as 
membranas produzidas na UFPB 
têm a vantagem de apresentar 
propriedades mais promissoras 
como a vida útil longa e elevada 
estabilidade térmica, comparan-
do com aquelas produzidas à base 
de matérias-primas sintéticas.

Além disso, são mais sus-
tentáveis por utilizarem matérias
-primas que, a exemplo da argila, 
existem em grande quantidade na 
região Nordeste – principalmente 

na Paraíba, em Pernambuco e 
no Rio Grande do Norte – e são 
adequadas para a produção de 
materiais cerâmicos. “Por isso a 
relevância do estudo das mem-
branas cerâmicas obtidas a partir 
do uso dessas matérias-primas, 
buscando minimizar os custos 
de sua produção, com foco na sus-
tentabilidade social, econômica e 
ambiental”, destacou Liszandra.

Estudos realizados entre 
2015 e 2018 por esse laboratório 
da UFPB com amostras de água 
bruta do sistema de abastecimen-
to da cidade de Campina Grande 
apontaram que as membranas 
produzidas para microfiltração, 
ultrafiltração e nanofiltração, em 
processos de obtenção de água 
potável, foram eficientes, confor-

me normas e critérios do Minis-
tério da Saúde.

Além do tratamento de 
efluentes industriais e residen-
ciais, o processo de filtração por 
membranas cerâmicas é ampla-
mente empregado em diversos 
setores da indústria, a exemplo 
da indústria farmacêutica e de 
biotecnologia, química, metalúr-
gica, têxtil e de papel.

O pedido de patente para 
obtenção da membrana cerâ-
mica já foi registrado pela UFPB, 
por meio da Agência de Inova-
ção Tecnológica (Inova). Os ou-
tros inventores envolvidos são 
os professores Ricardo Dutra e 
Daniel Macedo e os estudantes 
Rivaildo Andrade, Joseneto Sou-
za e Caio Lopes.
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Gestores pretendem fortalecer o Polo Turístico Cabo Branco e o desenvolvimento econômico de João Pessoa
O governador João Aze-

vêdo realizou, nessa quarta-
feira (27), uma visita técnica 
à Estação Ciência, Cultura e 
Artes, ao lado do prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena. 
A inspeção teve o objetivo de 
definir parcerias entre Go-
verno do Estado e Prefeitu-
ra para recuperar o espaço, 
além de traçar ações para 
proteção da barreira do Cabo 
Branco e para o sistema viá-
rio das imediações.

Na ocasião, o governa-
dor destacou que a união 
entre o estado e o município 
visa formalizar iniciativas 
para enfrentar os problemas 
mais urgentes da capital pa-
raibana. “Esse é um marco 
arquitetônico porque faz 
parte de um dos projetos de 
Oscar Niemeyer, um espaço 
extremamente importante 
para o turismo e que estava 
completamente abandonado 
e essa visita se reveste dessa 
importância porque quere-
mos resgatar o local, cuja po-
pulação de João Pessoa e os 
turistas estão privados, além 
de discutirmos o sistema viá-
rio e a obra de proteção da 
falésia do Cabo Branco”, pon-
tuou.

O prefeito Cícero Lu-
cena ressaltou a iniciativa 
da gestão de recuperar a 
funcionalidade da Estação 
Ciência. “Nós queremos que 

essa obra vire instrumento 
do nosso desenvolvimento 
econômico, da nossa visita-
ção educacional e da nossa 
cultura e que possa ser mais 
um atrativo da nossa cidade 
para os turistas, não só para 
os que hoje a frequentam, 
mas pela sua proximidade 
com o Polo Turístico Cabo 
Branco, que vai potenciali-
zar a indústria do turismo”, 
comentou.

No encontro, ficou agen-
dado para a manhã desta 
quinta-feira (28) uma reu-
nião entre as equipes técni-
cas do Governo do Estado e 
da Prefeitura de João Pessoa 
para discutir alternativas 
viáveis e com menor impacto 
ambiental para as obras de 
proteção da barreira do Cabo 
Branco.

Também estiveram pre-
sentes na visita técnica, o 
vice-prefeito de João Pessoa, 
Léo Bezerra; o secretário da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambien-
te, Deusdete Queiroga; além 
dos secretários municipais 
José William Montenegro 
(Planejamento); Rubens Fal-
cão (Infraestrutura); Diego 
Tavares (Gestão Governa-
mental); Marcos Vinicius 
(Comunicação Social); Janil-
do Silva (adjunto da Comuni-
cação Social); e Marcos Alves 
(Funjope).

Governo e PMJP fazem parceria 
para recuperar a Estação Ciência

A inspeção feita pelo governador João Azevêdo e pelo 
prefeito Cícero Lucena (ambos na foto ao lado) teve o ob-

jetivo de definir ações para recuperar o espaço (acima), 
além de proteger a barreira do Cabo Branco

Mobilidade urbana

Semob-JP está reavaliando situação
das ciclovias e ciclofaixas da capital

A Superintendência 
de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa (Semob-JP) 
vai reavaliar a situação 
das ciclofaixas e ciclovias 
existentes hoje na capital. 
Novos trechos podem ser 
suprimidos e outros cria-
dos, conforme avaliação a 
ser feita por técnicos do 
Conselho Regional de En-
genharia e Agronomia da 
Paraíba (Crea), da Semob 
e universidades. O objeti-
vo é zelar pela segurança 
de pedestres, motoristas e 
ciclistas. Atualmente a ma-
lha cicloviária da capital é 
de 123,18 km de extensão. 
O último trecho foi im-
plantado na Avenida Ruy 
Carneiro em novembro do 
ano passado.

A notícia foi vista com 
bons olhos pelo vendedor 

Jacó Pires que pedala há 
cerca de dois anos e meio. 
Ele conta que pelo menos 
quatro vezes por semana 
sai de casa, no Jardim Ae-
roclube, e vai de bicicleta 
até o bairro do Altiplano. 
Um lazer que oferece ris-
co, disse. “Principalmente 
na ciclofaixa da Fernando 
Luiz Henrique dos Santos, 
onde o espaço para os car-
ros precisou ser reduzido, 
aí eles passam muito perto 
dos ciclistas, é muito arris-
cado”.

Jacó conta que os sus-
tos são constantes e que 
já viu colegas caírem por 
conta da falta de estrutu-
ra. “Ali na Edson Ramalho 
também, você percebe ni-
tidamente que a ciclofai-
xa foi feita sem nenhum 
planejamento. Criada por 
criar mesmo”, desabafa. 
O ciclista reclamou ainda 
do estado de conservação 

das vias. “Na ciclofaixa da 
Edson Ramalho tem mui-
tos buracos e os carros en-
tram e saem dos estacio-
namentos o tempo todo. 
As motos também utilizam 
o equipamento, ultrapas-
sam na faixa, é um peri-
go, bem diferente dos que 
vemos em outras capitais 
como São Paulo, por exem-
plo, e até aqui na cidade. A 
ciclovia da Beira Rio é su-
per segura”. 

Para Emanuele Costa, 
que mora no bairro dos 
Ipês e costuma ir à praia 
de bicicleta, o problema é 
a falta de ciclovia. A per-
sonal trainer reclama da 
falta de continuidade de 
algumas vias. “A gente 
vem na Avenida Tancredo 
Neves sentido praia e, em 
certo momento, tchau ci-
clovia. Fica a gente tendo 
que ir para o outro lado 
da pista onde tá a ciclovia. 

Definitivamente não é fácil 
pedalar em João Pessoa”. A 
entrevistada espera que as 
mudanças levem em con-
sideração o bem estar de 
todos, inclusive dos ciclis-
tas. “Até porque as ciclo-
vias e ciclofaixas são feitas 
pra que todos usem. Acre-
dito que essas mudanças 
irão nos beneficiar, é essa 
a nossa torcida”.

Ainda não há previ-
são para que as alterações 
começam a acontecer. A 
malha da capital é forma-
da por ciclovias, indicada 
para avenidas e vias ex-
pressas com tráfego in-
tenso e onde há separação 
física isolando os ciclistas 
dos demais veículos, e ci-
clofaixas, indicadas para 
vias onde o trânsito mo-
torizado é menos veloz e é 
demarcada por uma faixa 
pintada no chão, sem se-
paração física. 

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br  

Foto: Evandro Pereira

Atualmente, a malha 
cicloviária da capital 
é de 123,18 km de 
extensão. O último 
trecho foi implantado na 
avenida Ruy Carneiro, 
em novembro do ano 
passado

O Bairro das Indústrias 
vai ganhar uma nova praça, 
um espaço de lazer e con-
vivência, que também vai 
beneficiar os moradores do 
conjunto Padre Ibiapina. O 
anúncio foi feito pelo pre-
feito Cícero Lucena, nessa 
quarta-feira (27), que acom-
panhou a remoção de 30 
famílias que moravam na 
ocupação Nelson Mandela, 
no Bairro das Indústrias, e 
foram transferidas para o 
Residencial Vista do Verde I.

O prefeito conversou 
com os moradores e dis-
se que, além da moradia, a 
Prefeitura também vai ofe-
recer a eles oportunidade 
de qualificação profissional 
com cursos de capacitação e 
formação, o que vai facilitar 
a entrada deles no mercado 
de trabalho, gerando empre-
go e renda. Ele afirmou que 
hoje a Prefeitura se preocu-
pa com o futuro das pessoas 
que moram em condições 
precárias em barracos de al-
venaria e também de tábuas 
cobertos por lona.

A ocupação Nelson 
Mandela tinha cerca de nove 
anos e abrigava 46 famílias. 
Trinta foram acomodadas 
no Residencial Vista do Ver-
de I e as 16 restantes vão ser 
contempladas na segunda 
etapa do Residencial. A ocu-
pação foi construída numa 
área destinada a uma praça 
e uma rua, que agora vão ser 
devolvidas à comunidade.

Conforme a secretária 
de Habitação, Socorro Ga-
delha, a Prefeitura deu um 
apoio logístico no transpor-
te das famílias ao Residen-
cial. “As famílias moravam 

em condições precárias e 
algumas em condições su-
bumanas em barracos cons-
truídos com tábuas velhas 
cobertos com folhas de zin-
co e telhas de amianto, o que 
deixava o ambiente descon-
fortável, quente no verão e 
úmido quando chegava o 
período das chuvas”.

O secretário executivo 
da Habitação, Beto Pirulito, 
explicou que, após a acomo-
dação das famílias na nova 
moradia, elas serão acom-
panhadas pelo trabalho Pós 
Ocupacional, que vai orien-
tar sobre as regras de convi-
vência no Residencial, além 
de desenvolver atividades 
recreativas e educativas.

A dona de casa Adria-
na da Silva disse que morou 
nove anos na ocupação Nel-
son Mandela e chegou o dia 
de “comemorar a vitória” e 
começar uma nova vida no 
Residencial Vista do Verde 
I. Ela revelou que não con-
seguiu dormir ansiosa para 
fazer a mudança e morar no 
apartamento que recebeu 
da Prefeitura, lembrando 
que tudo começou com a 
mãe dela e agora o sonho da 
moradia se realiza.

Bairro das Indústrias 
ganha nova praça

Foto: Secom-JP

Fo
to

: S
ec

om
-P

B

Famílias que moravam 
na ocupação Nelson 

Mandela foram 
transferidas para o 
Residencial Vista 

do Verde I
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‘Pertença’
Com apoio da Funesc, show de Elon e Titá Moura 
mostra o orgulho de ser paraibano com um apanhado de 
músicas desde a década de 1970 até a atualidade. Página 12
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Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Joka Chaves/DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Hugo Leonardo/Divulgação

Da esq. para dir.: trio formado por Zé Neto, Diana Miranda e Erick de Almeida abre a primeira edição do projeto nesta quinta-feira; amanhã será a vez das apresentações musicais de Gracinha Telles e Lucas Dantas

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação/ Thayse GomesFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Da esq. para dir.: cantora e compositora Val Donato fecha a noite de amanhã; no sábado, último dia, haverá shows com um quarteto formado pelos músicos Kennedy Costa, Madu Ayá, Renan Uchôa e Renata Arruda

Passeando pelos sons da MPB, samba, rock e forró, série de shows começa hoje com transmissão pela Internet e TV

Nesta quinta-feira tem 
início a programação virtual e 
televisiva de A Voz do Violão, 
projeto aprovado pela Lei Al-
dir Blanc através da Funjope. 
Em um repertório diverso em 
sons que passeiam por gêne-
ros como MPB, samba, rock e 
forró, 10 artistas integram as 
três noites de show ao vivo, 
transmitidas gratuitamente 
pelo canal oficial do idealiza-
dor do projeto, Mestre Fuba, 
e pela TV Câmara, sempre a 
partir das 20h.

Hoje apresentam-se Zé 
Neto, Diana Miranda e Erick 
de Almeida. Amanhã será a 
vez de Gracinha Telles, Lucas 
Dantas e Val Donato exibem 
seus repertórios autorais. 
No encerramento, a noite 
de sábado terá as apresen-
tações de Kennedy Costa, 
Madu Ayá, Renan Uchôa e 
Renata Arruda. O projeto é 
realizado através da produ-
tora Moenda Projetos Cultu-
rais e Sociais.

Unindo gerações e gê-
neros musicais através do 
instrumento clássico ado-
tado por tantos músicos e 
compositores do Estado, será 
possível, através do proje-
to, aprofundar o gosto pe-
los artistas e conhecer no-
vos nomes. “Arrisquei essa 
possibilidade para o festival 
através de uma oportunidade 
que, além de abrir espaço 
para os artistas locais, eu os 
ajudaria de certa forma. Os 
artistas estão sem espaços 
para mostrar seus trabalhos 
e a transmissão ao vivo será 
por toda uma equipe contra-
tada e dedicada para levar 
isso ao público”, explica Fuba, 
músico e produtor do evento.

“A única possibilidade 
por enquanto é trabalhar 
através de lives”, reforça o 
paraibano. “Quando come-
çou a pandemia, houve uma 
enxurrada de lives que até 
saturou um pouco. O festival 
vem justamente embarcar 
nessa programação virtual, 
mas em uma conotação mui-
to mais ampla. É uma mostra 
na qual o critério principal 
é trazer músicas autorais 
de paraibanos”, continua. 
“É uma oportunidade úni-
ca, principalmente conside-
rando que muitos artistas 
ficaram em casa durante a 
pandemia compondo. É uma 
forma de mostrar esses no-
vos trabalhos de artistas que 
ainda não tiveram oportuni-
dade de fazê-lo”. 

A seleção de artistas 
foi democrática, realizada 
através de sorteios a partir 
de 58 nomes previamente 
listados. “Foi interessante 
porque resultou em uma 
programação bem eclética”, 
ressalta Fuba.

Como o projeto visava, 
o foco foi a busca de artistas 
que trabalham com o forma-
to de voz e violão. O sorteio 
dos 10 nomes que consti-
tuem a primeira edição do 
evento resulta também em 
músicos já conhecidos e no-
mes mais novos na mídia. “A 
programação abrange vários 
tipos de som e vários públi-
cos, é uma oportunidade de 
ver o que está sendo produ-
zido por esses compositores 
durante a crise sanitária. To-
dos os artistas estão felizes 
por estarem participando 
e isso é muito importante”, 
reflete o produtor. 

A escolha do formato 
mais intimista não é à toa. 
Além de reforçar o senti-

mento de algo mais próximo 
com o público, Fuba aponta 
o violão como provavelmen-
te o instrumento mais popu-
lar entre os compositores. 
“Geralmente a maioria dos 
compositores tocam violão 
e compõem com o violão. Foi 
nesse sentido que surgiu o 
nome do festival. Digo, sem 
medo de errar, que o violão 
é um instrumento imensa-
mente popular, talvez o mais 
popular”. 

O instrumento demo-
crático entre os músicos 
não teria um movimento 
diferente na Paraíba. Com 
uma clássica cultura de fre-
quência em barzinhos e res-
taurantes, o formato voz e 
violão é bastante presente 
nos estabelecimentos pelo 
estado, e, devido ao contex-
to atual, essa dinâmica está 
prejudicada. Mas a cultura 
do instrumento por aqui 
vai além dessa rotina. Na 
Paraíba, temos nomes que 
investem no formato para 
realização de shows mais 
intimistas com o violão.

Sobre isso, Fuba adianta 
pensar nas próximas edi-
ções e em convidar mais ar-
tistas para participarem do 
evento. “Muita gente ficou 
de fora, mas pretendo con-
tinuar com isso. Não vejo 
a pandemia acabando ago-
ra e devemos investir mais 
nesses formatos de show”, 
reflete o criador. 

Projetos adiados
Com o Carnaval chegan-

do em meio à crise sanitária, 
neste ano claramente não 
haverá blocos de prévia car-
navalesca como tradicional-
mente a capital paraibana 
está acostumada a receber. 
Para preencher o vazio das 

avenidas, Fuba adianta es-
tar compondo uma canção 
destinada à homenagem às 
Muriçocas do Miramar, que 
completaria 35 anos descen-
do pelo bairro.

“Para não passar em 
branco, eu e Zé Neto vamos 
fazer uma homenagem ao 
bloco em uma música que 
justifica tudo o que vem 
acontecendo”, comenta o pa-
raibano. “Será uma forma de 
apresentar essa história e 
registrá-la, que não sairemos 
em bloco neste ano por causa 
da pandemia”.

A crise acabou ainda 
empatando alguns proje-
tos do músico e produtor, 
que pretendia retomar, por 
exemplo, o projeto Seis e 
Meia, em João Pessoa, além 
de continuar com as ativida-
des com o grupo Skulamba, 
retomado em 2019. Por en-
quanto, os projetos devem 
se resumir a possibilidades 
à distância, por meio de 
transmissões pela Internet, 
como ele reforça.  “Retomei 
a banda e a gente estava to-
cando, articulando espaços e 
entrando no circuito do Sesc 
São Paulo, mas, infelizmente, 
esses sonhos foram adiados 
por enquanto”. 

No início da pandemia, 
Fuba sonhou com o que se 
tornaria um novo projeto: 
um hinário com 118 músi-
cas com foco no espiritual, 
sobre conscientização. “As 
coisas são simples e se re-
novam. Penso em jogá-las 
para o mundo, porque é um 
trabalho de conforto espiri-
tual mesmo, abordando ele-
mentos da natureza, a his-
tória do bem e do mal, cada 
canção ajuda a compreender 
um pouco o que estamos vi-
vendo, inclusive nos ajuda a 

passar por esse momento tão 
difícil”, comenta Fuba.

O projeto foi concluído na 
primeira semana de dezem-
bro e algumas das canções já 
foram apresentadas nas redes 
sociais do paraibano. “Penso 
em lançá-las futuramente, não 
todas, mas escolher algumas 
e talvez fazer em formato de 
livro, com as letras e o álbum 
físico com as melodias”.

‘A Voz do Violão’ reúne artistas 
da Paraíba de vários gêneros

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

n Dia 28 (quinta-feira)
20h - Zé Neto (@zeenetu)
20h30 - Diana Miranda (@diana_miranda1)
21h - Erick de Almeida (@dealmeidaerick)

n Dia 29 (sexta-feira) 
20h - Gracinha Telles (@gracinhatellesoficial)
20h30 - Lucas Dantas (@soulucasdantas)
21h - Val Donato (@valdonato)

n Dia 30 (sábado) 
20h - Kennedy Costa (@kennedycost)
20h30 - Madu Ayá (@maducanta)
21h - Renan Uchôa (@renanuchoa)
21h30 - Renata Arruda (@renataarrudaoficial)

Idealizador do A Voz do 
Violão, músico e produtor 
Fuba pretende retomar o 
projeto Seis e Meia, em João 
Pessoa, além de continuar 
com o grupo Skulamba
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial de 

Fuba no YouTube

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br
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Admirador incondicional e crescente do choro, por repu-
tá-lo a mais autêntica expressão musical da alma brasileira, 
concluí, com enorme júbilo, a leitura das quase 700 páginas 
que o jornalista Gonçalo Junior escreveu para a composição da 
magistral biografia que consagrou à lendária, mítica e genial 
figura de Jacob do Bandolim, o mais completo bandolinista 
brasileiro de todos os tempos; e, seguramente, um dos ícones 
definitivos da Música Popular Brasileira, notadamente, a que 
se cartografa no universo do choro; choro que, mais que um 
gênero musical portador de uma gramática particular e de 
uma inconfundível fisionomia estética, configura-se, sobretudo, 
como um estado de espírito, uma atmosfera existencial que 
toma como ponto de partida e de chegada de todas as suas 
cogitações e vivências íntimas, o sentimento que, brotando das 
dimensões mais interiorizadas da alma humana, transforma-se 
em ritmo, harmonia e melodia da mais elevada beleza artística 
e da mais convincente verdade humana.

Todos esses ingredientes encontraram em Jacob do Ban-
dolim o seu mais abalizado paradig-
ma e o seu mais competente e fiel 
intérprete. Tendo vivido apenas 51 
anos de intensa e emocional existên-
cia, Jacob do Bandolim escreveu, de 
forma consagradora, o seu imenso 
nome na qualificada história da Mú-
sica Popular Brasileira. Para esculpir, 
de corpo inteiro, o perfil do Mágico 
do Bandolim, o intemporal Jacob, 
Gonçalo Junior, como se espera que 
aconteça com pesquisas de longo 
fôlego, entregou-se a um estafante e 
esmerado trabalho que contemplou 
a oitiva de cerca de quatrocentas ho-
ras de gravação, o exame de sete mil 
documentos e a realização de mais 
de trinta entrevistas sobre o exímio 
músico brasileiro. O ingente esforço 
valeu a pena e foi recompensado, 
dado que Jacob do Bandolim – Um 
Coração Que Chora constitui-se num 
livro fascinante, sobremaneira rico 
de informações, pródigo em des-
velar-nos, não somente o expoente 
Jacob do Bandolim, mas, de igual 
maneira, as cenas e os cenários, os 
vãos e os desvãos, os bastidores do 
diversificado enredo de um numero-
so e multiplicado romance chamado 
Música Popular Brasileira.

Percorrido nas vastas latitudes do seu complexo modo 
de ser e de existir, o Jacob do Bandolim emergido das páginas 
elucidativas do Gonçalo Junior é a imagem de um ser humano 
demasiadamente humano, com as suas virtudes e defeitos; 
elevações e quedas, mas, sobretudo, a de um predestinado que, 
guiado pela mão invisível da Providência, soube transpor os 
óbices de uma infância transida entre uma mãe autoritária e um 
pai ausente; e soube também, forrado com o manto do inigualá-
vel talento que Deus lhe deu, encontrar o seu caminho de glória 
no território da música, mais particularmente a que se corpori-
ficou no cadinho estreito das cordas de um diminuto Bandolim, 
nas quais, mais que os seus dedos ágeis e cheios de incomum 
destreza, ele depositava o seu sensível, passional, agitado e au-
têntico coração. Coração que chorava e fazia chorar os que eram 
impactados por sua sublime e incomparável arte. Predestinado 
de fato, o caminho de Jacob de Bandolim em direção ao universo 
musical nasceu em dois momentos capitais: o primeiro foi quan-
do o mestre ouviu uma melodia proveniente de um plangente 
violino, cuja sonoridade logo desejou reproduzir; e o segundo 

foi quando o rei do Bandolim ouviu a execução do choro: ‘É 
do que há’, choro esse de autoria do músico Luiz Americano. 
Estava traçado, para sempre, o enamoramento perpétuo entre 
Jacob e o seu monumental e extraordinário Bandolim, formador 
paradigmático de gerações e gerações de artistas que fizeram do 
Bandolim o seu inseparável companheiro de viagem, a exemplo 
de Isaías Bueno de Almeida, Deo Rian, Ronaldo, Evandro, Joel 
Nascimento, Pedro Amorim, Jane, Hamilton de Holanda, Danilo 
Brito, Duduta, Vaguinho e Adeildo, dentre outros que compõem 
um respeitado código onomástico.

Autodidata perseverante e religiosamente devotado à 
arte-ciência de tocar Bandolim, Jacob torna-se o mais abalizado 
cultor do tocante instrumento, superando, inclusive, o grandioso 
bandolinista pernambucano Luperce Miranda, cujo peculiarís-
simo modo de tocar o instrumento consorciava amplo domínio 
técnico e indisputável velocidade no modo de tanger as cordas 
e engatilhar acordes sobre acordes. Diferente de tudo e de 
todos, Jacob fazia do seu coração, que era cercado de emoções 

por todos os lados, não somente a 
indesviável fonte das suas fantásticas 
composições, como também das suas 
interpretações repassadas de intensa 
e comovente sentimentalidade. Não 
foram poucos os momentos em que 
o ilustre morador de Jacarepaguá 
chorava, literalmente, enquanto ver-
tia, nas cordas do seu Bandolim, as 
fímbrias do seu dilacerado coração. 
Rigoroso, perfeccionista até aos limi-
tes da ranzinzice mais áspera, Jacob 
do Bandolim foi um amante incondi-
cional da música brasileira genuína, 
tradutora dos reais valores do seu 
povo, tanto que não hesitou em em-
punhar as suas armas para combater, 
com desassombro, tudo aquilo que 
ele julgava como aviltador da nossa 
sublime herança, daí as suas infin-
dáveis contendas contra os arautos 
da Bossa Nova, dentre outros contra 
os quais exibiu a ferocidade das suas 
afiadas garras. Independentemente 
de estar certo ou errado em seus 
posicionamentos, o fato é que Jacob 
do Bandolim era portador de sólidas 
convicções. Compositor magistral, 
Jacob do Bandolim é autor de um 
conjunto de choros verdadeiramente 
fenomenais, acabadas obras-primas 

do gênero, tais como: ‘Doce de Coco’, ‘Simplicidade’, ‘Vibrações’, 
‘Carícia’, ‘Dolente’, ‘O Voo da Mosca’, ‘Noites Cariocas’, ‘Nostalgia’, 
‘Pérolas’, ‘Benzinho’, ‘Implicante’, ‘Cabuloso’, ‘Remelexo’, ‘Mágoas’, 
‘Bola Preta’, dentre tantos outros igualmente notáveis.

Pesquisador incansável, Jacob do Bandolim mobilizou 
um gigantesco acervo que se encontra, hoje, sob os auspícios 
do Instituto Jacob do Bandolim; e que reúne um material 
extraordinário, fruto do trabalho, da paixão e do amor do ar-
tista pela Música Popular Brasileira. Jacob do Bandolim – Um 
Coração Que Chora é a biografia que esperávamos a respeito 
do genial, sério, metódico, disciplinado, irascível, passional, 
estudioso, dedicado, perseverante, competente, sentimental 
e magnífico músico Jacob do Bandolim, cuja história inspira 
a todos os que, em face do lixo incultural que insiste em in-
vadir os meios de comunicação de massa, ainda teimam em 
acreditar no poder humanizador da arte, em quaisquer que 
sejam as suas variadas modalidades de manifestação. Arte 
essa que, materializada no campo da música, teve em Jacob 
do Bandolim um consumado mestre.

Certas lendas, possivelmente verdadeiras, 
contam que Franz Liszt foi tão ovacionado pela 
capacidade técnica de compor e interpretar, 
além de ser portador de elegância e beleza físi-
ca, que teria levado a alterar a tradicional posi-
ção de tocar “de costas para o público”, como se 
apresentavam os pianistas da época, passando a 
se colocar de perfil. Contam também que Chopin 
admirava tanto o seu virtuosismo que confessa-
va certa “inveja” ao escutá-lo executando suas 
peças, sobretudo quando já se encontrava com a 
saúde debilitada por conta da tuberculose.

As apresentações de Liszt no já comentado 
salão da princesa Belgiojoso tornaram-se dispu-
tadas. Todos queriam ver o “Paganini do piano” 
dedilhar com técnica e aptidão humana nunca 
vistas. E ele soube explorar bem a espantosa 
habilidade para compor, executar e transcrever 
para o piano como nenhum outro pianista da 
história. Sem falar na notável capacidade de or-
questração demonstrada, por exemplo, em seus 
treze magníficos poemas sinfônicos.

Transcreveu as nove sinfonias de Beethoven 
para o piano, além de várias paráfrases, árias, 
aberturas e temas de óperas de outros composi-
tores. Os seus dificílimos 12 Estudos de Execução 
Transcendental levaram o pianista chileno Cláu-
dio Arrau a dizer publicamente: “não houve e 
nem haverá humano capaz de executá-los como 
Liszt”. A ‘Sonata Dante’ (‘Après une lecture de 
Dante’) e a ‘Sonata em Si menor’ estão classifi-
cadas entre as mais complexas e difíceis obras 
pianísticas.

As afinidades com as ideias socialistas do 
filósofo francês, Conde Saint-Simon, em defesa 
das classes operárias, que muito influenciavam 
a sociedade parisiense àquela época, atraíram 
Liszt para a ópera ‘I Puritani’ ao ponto de com-
por duas produções inspiradas na primorosa 
partitura de Belinni, que estiveram presentes 
no seu repertório até o fim.

A primeira, ‘Réminiscences des Puritains’, 
uma “Grande Fantasia” fundamentada no res-
pectivo drama, logrou sucesso imediato e foi 
expressamente dedicada à princesa Cristina 
de Belgiojoso. Logo depois, a alteza lhe sugeriu 
criar outra peça baseada na mesma ópera para 
um concerto em benefício da comunidade caren-
te das redondezas, em 1837. A ideia era convidar 
mais cinco compositores para contribuir, cada 
um com sua parte, na concepção do que se cha-
maria “Hexaméron”, um “Morceaux de Concerto” 
(peça de concerto) exatamente com transcri-
ções da ‘Marcha dos Puritanos’ (‘Suoni la trom-
ba’) para o piano.

Inicialmente, Liszt imaginou-a para orques-
tra e dois pianos, depois a concebeu para piano 
solo. Mas, infelizmente, não foi possível concluí
-la em tempo hábil para o evento filantrópico e 
Hexaméron, consagrado como epítome virtuoso 
do romantismo, igualmente dedicado à princesa 
Cristina, teve o seu honroso lugar na história da 
Música de outras maneiras.

(Continua na próxima semana)

Um precioso 
rosário (III)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano
‘Jacob do Bandolim –

Um Coração Que Chora’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Húngaro Liszt (1811-1886) foi considerado o maior pianista de sua época

Foto: Divulgação
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O espetáculo do Studio 
de Dança Sérgio Nazza (PB), 
As Aventuras Dançantes de 
Amora, Carambola e Acerola, 
abre a programação virtual 
de hoje do 10º Festival Janei-
ro Arretado, com exibição 
pelo canal da Arretado Pro-
duções no Youtube.

“O espetáculo tem três 
personagens que são Amo-
ra, interpretada por Marília 
Gabriela, Carambola, por 
Karol Correa, ambas são 
bailarinas da própria Cia. de 
Dança Sérgio Nazza, e Ace-
rola, que eu mesmo faço”, re-
sumiu o próprio Nazza. “No 
enredo, Amora e Carambola 
convidam o seu amigo Ace-
rola para participar de uma 
aventura dançante. Juntos, 
eles contam histórias diver-
tidas e dançam muito”.

Sérgio Nazza lembrou 
que é a terceira participa-
ção da companhia no even-
to. “Estivemos no Janeiro 

Arretado em algumas edi-
ções. Sempre enviamos 
propostas e, para nossa fe-
licidade, depois da curado-
ria do festival, conseguimos 
fazer parte da programação. 
Já apresentamos A Magia do 
Circo Procê e Moana - Uma 
aventura no mar”.

A outra atração de hoje, 
às 17h, é o espetáculo E a 
Live era Nossa?, que o gru-
po K’Os Coletivo, sediado na 
cidade de Fortaleza (CE). A 
trama é protagonizada por 
dois palhaços, que estão na 

sala de casa esperando para 
assistir uma live, quando se 
dão conta que a transmissão 
ao vivo é sobre eles. 

“O espetáculo foi cria-
do em abril do ano passa-
do, inspirado na pandemia, 
que havia iniciado há pouco 
tempo”, disse Aline Campelo, 
que assina o roteiro e faz a 
direção em parceria com o 
seu marido, Aldrey Rocha.

Os dois protagonizam 
a história como os palhaços 
Pipiu e Tramela. “O espetá-
culo foi exibido em outros 

locais do Ceará, como o Cen-
tro Cultural do Banco do 
Nordeste”, apontou.

Janeiro Arretado traz a palhaçaria

Hoje será a vez dos espetáculos ‘As Aventuras Dançantes de Amora, Carambola e Acerola’ (E) e ‘E a Live era Nossa?’ (D)

Fotos: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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Publicada pela Noir e com quase 700 páginas, a biografia 
do músico foi escrita pelo jornalista baiano Gonçalo Junior

Através do QR Code acima, 
acesse o canal do festival
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Na abrangência do vento que rodopia o Ser-
tão da Serra do Teixeira, na Paraíba, em deban-
da do Pajeú, em Pernambuco, desde o linear do 
século 19, muita poesia foi espalhada por poetas 
repentistas e cantadores que traziam consigo raí-
zes fincadas nas terras do além-mar. Num tempo 
quando a vida era edificada solidão do campo, 
muitos beberam na fonte da rústica paisagem do 
Nordeste, que inspira e favorece intensamente a 
criação poética com profundas raízes na alma.

A poesia do improviso também ganhou espa-
ços na paisagem repleta de montanhas do Brejo 
paraibano, misturando-se com a música do ven-
to que se esparrama pelas serras cobertas de 
canaviais. O ar fresco das tardes ou nas noites 
nubladas no tempo de invernadas, unindo-se aos 
acordes da viola plangente, revigorava o amor 
adormecido. Quem nasce na paisagem rural leva 
certa vantagem quando escreve poesia que fala da 
alma da terra.

Pelos idos de 1850, em Teixeira (PB), mem-
bros da família Nunes da Costa dão brilho a poe-
sia popular, utilizando o improviso e a viola como 
instrumento de comunicação e divertimento, pa-
trocinando memoráveis noitadas de cantorias.

Outros existiram antes ou surgiram depois, 
mas nunca com o fervor dos integrantes desta fa-
mília que tem tino para as artes, sendo a poesia o 
dom maior. Muitos cantadores se transformaram 
animadores de comunidades que surgiam, sendo 
emissários de notícias de lugares mais distantes 
e mais evoluídos, porque viviam nômades. Des-
creviam acontecimentos, narravam romances de 
reinos imaginários ou criavam a partir do que 
presenciavam nos Sertões.

Durante dois séculos, muitas gerações de can-
tadores surgiram e se espalharam pelo Sertão, ga-
nhando notoriedade nacional e até internacional, 
a exemplo do mestre Leandro Gomes de Barros 
e outros angariando admiração como os irmãos 
Lourival, Dimas e Otacílio Batista, que saíram São 
José do Egito (PE) para glorificar a poesia do re-
pente com suas violas.

Sem chegar à dimensão inventiva de Inácio da 
Catingueira ou Pinto do Monteiro, nem a dimen-
são de Patativa do Assaré, que construiu poemas 
épicos, no Brejo da Paraíba surgiram nomes que 
deram grandiosidade à poesia popular, angarian-
do respeito e admiração.

Se estes construíram as vigas mestras da 
poesia que canta a dor e o sofrimento do sertane-
jo, na região do Brejo paraibano igualmente tive-
mos cantadores e repentistas que se destacaram. 
Alguns contornaram as cordilheiras nordestinas, 
onde o cerne da poesia expandiu suas raízes. Par-
tindo de suas cidades, levando no matulão a ins-
piração que brota dos canaviais e dos riachos de 
água cristalina, doce e saborosa, alguns ganha-
ram o mundo.

Trago a cantoria ao meu terreiro, pois em Ser-
raria tivemos bons cantadores, alguns que ganha-
ram fama sem muito esforço, e pelo simples modo 
de cantar ou pela explosão de valentia no impro-
viso com a viola colada ao peito.

Entre os que têm raízes na terra de massapê 
vermelho deste lugar, Libânio Mendes de Lima e 
Josué da Cruz são glória da nossa gente. A estes 
se juntam Joaquim Bento, Apolônio Alves, Seve-
rino Frazão, Santino Alves e Lumarques Mendes. 
Certamente outros que não estão nesta lista em-
prestam sua verve poética ao mundo encantada 
da poesia.

O poeta repentista e versejador Libânio Men-
des, filho de Maria Rosalina, prima de minha avó 
Maria Laurentina, filha do coronel João Mendes, 
ganhou destaque com sua poesia e sua viola. Sem 
muita instrução intelectual, como era a maioria 
dos cantadores de viola à época, deixou alguma 
produção que nosso parente Nemésio Calvalcanti 
tenta resgatar num trabalho paciente de garimpa-
gem junto às fontes de pesquisa.

Serraria ainda não produziu um Leandro Go-
mes de Barros nem um Louro do Pajeú, mas guar-
da a semente para germinar no tempo oportuno. 
No entanto, até agora, os poetas que surgiram de-
ram seu recado.

Repentistas e 
Cantadores

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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ESTREIAS DA SEMANA

DENTE poR DENTE (Brasil. Dir: Pedro 
Arantes, Júlio Taubkin. Drama e suspense. 
16 anos). Ademar (Juliano Cazarré) é sócio 
de uma empresa de segurança particular que 
presta serviço para uma grande construto-
ra de São Paulo. Quando seu sócio Teixeira 
(Paulo Tiefenthaler) desaparece, Ademar 
começa uma investigação e, junto com Joana 
(Paolla Oliveira), mulher de Teixeira, percebe 
que o amigo estava envolvido em um esque-
ma criminoso. A incansável busca de Ademar 
pela verdade é marcada por sonhos premoni-
tórios assustadores. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 
16h45 - 19h.

CoNTINuAção

LEgADo ExpLoSIvo (Honest Thief, EUA. 
Dir: Mark Williams. Policial. 14 anos). Um la-
drão de banco (Liam Neeson) resolve mudar 
de vida e se tornar uma pessoa honesta quan-
do 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.): 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 5 
(dub.): 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 14h45 
(dub.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
2 (dub.): 20h.

MuLhER-MARAvILhA 1984 (Won-
der Woman 1984, EUA. Dir: Patty Jenkins. 
Aventura e fantasia. 12 anos). Diana Prince/
Mulher-Maravilha (Gal Gadot) 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.): 
14h20 - 17h10 - 20h; CINE SERCLA PARTAGE 2 
(dub.): 14h20 - 17h10 - 20h; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 4 (leg.): 17h; CINÉPOLIS MANAÍRA 5 
(dub.): 15h15 - 18h30; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 (leg.): 16h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h.

pINÓQuIo (Pinocchio, Itália, França, Reino 
Unido. Dir: Matteo Garrone. Drama e fantasia. 
10 anos). O solitário marceneiro Gepeto (Rober-
to Benigni) tem o grande desejo de ser pai, e de-
seja que Pinóquio (Federico Ielapi), o boneco de 
madeira que acabou de construir, ganhe vida. 
Seu pedido é atendido, mas a desobediência do 
jovem brinquedo faz com que ele se perca de 
casa e embarque em uma jornada repleta de 
mistérios e seres mágicos, que o levará a conhe-
cer de fato os perigos do mundo. CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h50 - 19h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 1 (dub.): 15h50 - 19h30; CINÉPOLIS 
MANAÍRA 4 (leg.): 20h15; CINÉPOLIS MANAÍ-
RA 9 (dub.): 15h - 18h; CINÉPOLIS MANAÍRA 
10 (leg.): 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 
(dub.): 14h - 17h15 - 20h15.

ESTRANho pASSAgEIRo - SpuTNIk 
(Sputnik, 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 co-
mandante da embarcação é o único membro da 
tripulação encontrado vivo, mas perdeu a me-
mória com a terrível experiência e não consegue 
esclarecer a causa do acidente. Em uma instala-

ção 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.): 17h15.

o MENSAgEIRo Do ÚLTIMo DIA (The 
Empty Man, EUA, França. Dir: David Prior. Ter-
ror. 16 anos). Quando um grupo de adolescentes 
de uma pequena cidade começa a desaparecer 
misteriosamente, os moradores acreditam que 
é obra de uma lenda urbana local. Enquanto 
um policial aposentado investiga os desapare-
cimentos, ele descobre um grupo secreto e suas 
tentativas de evocarem uma entidade sobrena-
tural, colocando a vida de todos em perigo. CINE 
SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 18h15; CINE SERCLA 
PARTAGE 5 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 16h45.

TRoLLS 2 (Trolls World Tour, EUA. Dir: Walt 
Dohrn. Animação. Livre). A aventura continua 
com a rainha Poppy e Branch, que fazem uma 
descoberta surpreendente: há outros mun-
dos Troll além do seu, e suas diferenças criam 
grandes confrontos entre essas diversas tribos. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 14h15; CINÉPO-
LIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h15.

Animação ‘Trolls 2’ continua em cartaz nas salas de cinema do Cinépolis, em João Pessoa

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

Geralmente, filmes nacionais 
são tachados unicamente como “fil-
mes nacionais”, sem qualificar ne-
nhum gênero na sua descrição. No 
máximo, teremos uma “comédia na-
cional” ou até um terror, sendo este 
último deixado timidamente entre 
os festivais temáticos e estreias que 
não cobrem muitas salas do país.

A partir desta quinta, o único 
longa-metragem que entra em car-
taz em João Pessoa é Dente por Den-
te, um filme com uma temática de 
suspense feito no Brasil.

A produção aborda questões 
como a violência social e a chama-
da gentrificação, um processo de 
transformação de centros urbanos 
através da mudança dos grupos so-

ciais ali existentes, onde são expul-
sos os moradores de comunidades 
de baixa renda e entram no lugar 
moradores das camadas favorecidas 
pelo meio de construção de grandes 
empreendimentos imobiliários.

No elenco, atores que são mais 
conhecidos pelas telenovelas, mas 
que também contribuem para o ci-
nema nacional: Juliano Cazarré (de 
Boi Neon) é Ademar, sócio da em-
presa de segurança do Valadares 
(Aderbal Freire Filho, de Paixão e 
Acaso), que presta serviço para uma 
construtora e pai de Joana (Paolla 
Oliveira, de Entre Lençóis). Juntos, 
Ademar e Joana investigam as ra-
zões da morte do amigo, marido e 
sócio, Teixeira (Paulo Tiefenthaler, 

de O Lobo Atrás da Porta), que está 
desaparecido e logo percebem que 
ele estava envolvido em um esque-
ma criminoso.

Dirigido a quatro mãos por Júlio 
Taubkin e Pedro Arantes, no elenco 
ainda estão nomes como Renata 
Sorrah e Digão Ribeiro.

Com uma trama de suspense 
investigativo pelas ruas da capital 
paulista, Dente por Dente teve sua 
estreia oficial na 44ª Mostra Inter-
nacional de Cinema de São Paulo. 
O filme também participou do Fan-
tastik Festival, recebendo o prêmio 
de Melhor Longa-Metragem pelo 
Júri da Associação de Críticos de Ci-
nema do Rio de Janeiro (ACCRJ) e 
pelo Júri Popular.

Cinema

Suspense feito no Brasil 
estreia nas salas da PB

Foto: Divulgação

No longa-metragem ‘Dente por Dente’, Juliano Cazarré  investiga a morte do amigo que estava envolvido em um esquema criminoso
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Pedro Medeiros lança, nesta sexta-feira, ‘Canções Pandêmicas’, projeto que pretende provocar reflexões sociais e políticas

Nascido em Pernambuco 
mas paraibano de coração, 
como afirmado pelo próprio, 
Pedro Medeiros lança de for-
ma independente, hoje, o 
álbum visual Canções Pandê-
micas. Idealizado e realizado 
durante o isolamento social, 
o novo trabalho pretende 
provocar a reflexão através 
de temáticas voltadas para 
aspectos sociais e políticos, e 
será disponibilizado a partir 
das 19h30 no canal do artista 
do Youtube.

Pedro Medeiros realiza a 
produção e direção do álbum, 
que conta com textos inter-
pretados por atores como Fer-
nando Teixeira, Dinho Lima, 
Fernanda Ferreira, Suzy Lo-
pes, Lucas Dan, André Morais 
e Raquel Ferreira.

“A ideia surgiu no início 
da pandemia”, lembra o mú-
sico. “Acho que era como uma 
fuga de tudo o que a gente es-
tava vivendo. Fui produzindo 
as bases musicais e os textos, 
mas ainda sem conexão entre 
eles. Depois, eu percebi essa 
conversa e pensei no álbum 
nesse formato visual”. 

Pela primeira vez, Pedro 
Medeiros não toca violão nem 
guitarra em um trabalho au-
toral. As influências para isso, 
no entanto, são “meio turvas”, 
nas palavras do músico. “Era 
uma pessoa muito ativa, pas-
sava o dia fora trabalhando e 
me vi em um momento de fi-
car em casa. O racismo e o ne-
gacionismo batiam muito for-
te na minha porta, e eu ficava 
olhando para essas coisas e 
percebi que isso era a pan-
demia de fato. Isso é bastante 
falado no disco”. 

O contato com os atores 
que interpretam os textos foi 
totalmente à distância, que 
enviaram a Pedro o material 
em áudio. “A narrativa é do 
início ao por do sol e aborda 
alguns pontos que me inco-
modavam durante a pande-
mia. São textos que tem um 
quê de loucura, mas uma boa 
loucura. Mistura muitas falas 
que a gente ouviu bastante 
nas redes e que emociona-
ram”, comenta. Entre os te-
mas, são ainda mencionados 
os casos que ganharam os 
noticiários, como o de George 
Floyd e de Miguel.  

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Álbum visual aborda pandemia

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

Tô de 
saco cheio 
da velharia. 
O conceito 
aqui não 
bate na 
questão da 
idade, até 
porque che-
guei aos 74. 
‘Tô falando 
de postura, 
pensamen-
to, ação, 
jodos, 
ideologia. 
Espere aí, 
cara-pálida 

ou pele-vermelha, existe ideologia, sim; caso 
contrário, tinha parado de escrever há não sei 
quantos tempos e espaços de mim.
       ‘Tá vendo a ilustração acima? É o feno-
menal guitarrista Jimi Hendrix. Só não sei 
de quem é a ilustração. O autor me perdoe a 
ausência de crédito. Me mandaram por e-mail. 
       Recebo muita coisa, daqui, de Brasília, 
Porto Alegre, Paris, Valencia, do mundo. Nem 
tudo vem com crédito. Mas essa do Hendrix 

Para não esquecer: eu sou aquele mesmo rapaz
ficou tão pra lá de hiperbacana que não podia 
deixar de usá-la.

nnnnnnnnnn

Quando voltei do Rio de Janeiro (falo da 
primeira estadia) para João Pessoa, foi na casa 
do guitarrista Alex Madureira - quando ele 
ainda morava em Jaguaribe, e éramos todos 
garotões -, que escutei, algumas vezes Hendrix. 

Detalhe; no Rio, num barzinho-quase
-pub na Galeria Condor (Largo do Machado) 
foi que escutei Hendrix pela primeira vez. Era 
numa fita que tinha “Hey Joe”. Desbundei.

nnnnnnnnnn

No domingo passado, escutei “Axis, bold 
as love”. Era (ainda é) um dos preferidos de 
Alex. Nunca perguntei, mas tenho a impres-
são de que Alex decidiu de vez ser guitarrista 
profissional por causa daquele disco de 
Hendrix. Tem um pancadaço nele, durando 
exatos 5 minutos e 32 segundos, que trans-
formou minha maneira de encarar os sons.

Tanto quanto antes os discos dos Beatles 
fizeram comigo, principalmente o álbum 
branco (Meu Deus, já são sessenta anos de 
“Sgt. Pepper’s”...).

O pancadaço hendrixiano é “If 6was 9”, 
com Mitch Mitchell arrebentando na bateria. 
Aquilo me fez compor “Se 6 fosse 9”, o que 
levaria (como numa antevisão das tragédias 
suicidas - ou não?) a escrever, em parce-
ria com Cleodato Porto, “Oh, Jimi, oh Janis” 
(claro que eram Hendrix e Joplin, e quantas e 
quantas saudades rolam agora dos atos mais 
rebeldes da nossa geração...). 

Mas, escute aqui, cara-pálida ou pele-ver-
melha: a rebeldia não morreu. Assim, a espe-
rança também não. Tenho navegado em mares 
da Internet que me dão a certeza disso.

nnnnnnnnnn

Aproveito pra pedir aos que acompanha-
ram nessa estrada (todos “ordinary people”, 
pois não nunca tivemos a vocação de “very 
important person”) que não esqueçam as 
paixões que tive, os artigos que escrevi, os 
livros que não publiquei e o publicado “Nós - 
An insight”, as idéias que debati e as músicas 
que fiz, principalmente “Sociedade dos poetas 
putos”.

Só “errei” numa coisa quando joguei no 
ar, prontinho, o disco-mix-vinil “Sociedade dos 
poetas putos”, em 1991. 

Devia ter feito aquele lançamento em São 

Paulo e não em João Pessoa, onde o conservadoris-
mo tinha recomeçado a crescer até chegar ao que a 
Parahyba é hoje em estética. A Paraíba em estética 
regrediu. 
      

nnnnnnnnnn

        Quero aproveitar pra deixar público que 
somente saí de casa, em Cruz das Armas, naquela 
manhã, pra ir gravar “Sociedade dos poetas putos”, 
por causa da insistência amiga de Armando Formi-
ga na produção e da fé rebelde de Gustavo Magno, 
que era baixista da banda e futuro parceiro em 
algumas músicas, como “Barcelona, Borborema”, 
quando adaptamos José Nêumanne, e a concepção 
dos “Versos íntimos” de Augusto dos Anjos. 
        Me puxaram, literalmente, da sala de dª 
Antonieta, minha mãe, pro carro de Armando, em 
direção ao estúdio de Tovinho, na terra de Jomard 
Muniz, o Recife. Mas, o divino conteúdo, cara-pálida 
ou pele-vermelha, sumiu há muito tempo junto com 
o Lixão do Róger. Aperfeiçoaram-se formas, manei-
ras de gravar, de tocar um instrumento, de editar, 
essas coisas, enfim. 
          Não esqueçam, não esqueçam mesmo, até 
porque somos todos sobreviventes, como Daniel 
Ochotorena me disse, numa curta mensagem que 
mandou do Rio de Janeiro.                 
       Enfim, não esqueçam: eu sou aquele mesmo 
rapaz.

As expectativas para o 
músico são de que o álbum 
provoque reflexões em quem 
ouvi-lo. “Espero que as pessoas 
assistam, que elas se apeguem 
principalmente às perguntas 
que estão espalhadas nas can-
ções. No álbum visual também 
tem muitas indagações. Vale a 
pena assistir e fazer essa refle-
xão pessoalmente”. 

Há os questionamentos 
voltados para aspectos so-
ciais, mas este não é o único 
ponto do novo projeto. Sobre 
as referências que o estimu-
laram na criação do álbum, 
Medeiros não menciona di-
retamente algum artista, 
mas adianta ser um trabalho 
bastante experimental e, dife-
rente de seu álbum anterior, 
Vulnerável, Sobre o Nascer na 
Paraíba (2019), trazendo um 
conceito novo. “Por mais en-
graçado que pareça, Canções 
Pandêmicas não tem nenhu-
ma canção de fato”, brinca o 
artista. “Vulnerável tem algo 
de experimentação mesmo, 
de improviso, já Canções Pan-
dêmicas é mais centrado na 
sua forma, mas ainda carrega 
esse aspecto da experimenta-
ção. Os dois álbuns dialogam 
nesse sentido”, compara.

Novo trabalho do pernambucano radicado na Paraíba lida com temáticas como 
o racismo e o negacionismo, pontos que o incomodavam durante a pandemia

Foto: Temy Vicente/Divulgação

‘Pertença’

Orgulho de ser paraibano é 
tema do show de Elon e Titá

Um espetáculo rotei-
rizado com orgulho de ser 
paraibano é apresentado 
pelos músicos Elon e Titá 
Moura, que, acompanha-
dos de Lucas Gaião e Pedro 
Medeiros, trazem ao palco 
do Teatro Paulo Pontes, em 
João Pessoa, uma seleção de 
releituras, nomeada como 
Pertença. O projeto será 
transmitido ao vivo hoje 
através do canal da Funesc 
no Youtube (/funescpbgov), 
a partir das 20h. Haverá ain-
da a possibilidade de contri-
buição financeira de forma 
on-line pelo Sympla.

Um apanhado desde a 
década de 1970 até a atuali-
dade, o show desenvolvido 
de forma independente em 
parceria com a Funesc deve 
alimentar o orgulho de per-
tencimento à cultura do Esta-
do. “Serão releituras através 
de um repertório muito am-
plo, vai de Jaguaribe Carne a 
Bixarte, de Cátia de França a 
Regina Limeira”, pontua Titá 
Moura. “Trazemos uma nova 
personalidade às canções 
sem desvirtuar a essência 
da música. Tem sido incrível 

fazer isso para ser a escada 
das nossas vozes. Elon tem 
uma voz muito poderosa, 
trovejante, e a minha é mais 
aguda, e isso contribui para 
um equilíbrio, para a riqueza 
que a gente está conseguindo 
condensar nas canções”. 

O diverso repertório de 
21 canções vem reforçar o 
sentimento provocado pelo 
show, mas sua seleção sur-
ge a partir da admiração da 
dupla. “É mais um recorte 
temporal do que de gênero. 
Queremos contemplar nos-
sos pares e nossos mestres. 
Temos no estado diferentes 
vozes que constituem essa 
riqueza musical a partir de 
suas narrativas, através das 
quais queríamos trazer para 
o show uma maior diversi-
dade na representatividade 
do discurso”, explica Titá. 

Já Elon complementa 
o sentimento do parcei-
ro musical afirmando que 
estão com um repertório 
muito consistente. “As mú-
sicas fazem parte da nossa 
memória afetiva, há mui-
tas que a gente escuta des-
de criança e outras que fa-
zem parte do nosso tempo 
atual. É um repertório que 
transcende o tempo”.

Erlon conta que Perten-
ça não é apenas um show. “É 
um espetáculo. Estamos le-
vando isso a sério de tal for-
ma que pretende sim colocar 
o projeto para frente, assim 
que possível. Fazer turnê, 
gravar disco, tudo isso”.

Além das canções sele-
cionadas, há ainda a que dá 
nome ao show, composta 
exclusivamente pela dupla 
para apresentação nesta noi-
te pela primeira vez. “É um 
baião no qual a gente tentou 
trazer de forma poética o 
maior número de símbolos 
que denotam pertencimento 
e reconhecimento de ser pa-
raibano. Pertença é esse con-
vite em um jeito mais ma-
landro de dizer, mas é uma 
convocação para as pessoas 
se orgulharem. A música 
deve fechar o show”, revela 
Titá Moura. 

Elon analisa a compo-
sição inédita através do ele-
mento de força. “Não só força 
mas de afirmação, conside-
rando tudo o que estamos 
vivendo atualmente, é uma 
canção que traz um pouco 
de esperança mas que não é 
romântica demais, que tem, 
acima de tudo, pé no chão”, 
conclui o músico.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube de Pedro Medeiros

Pedro Medeiros reflete 
ainda sobre a possibilidade da 
realização de um espetáculo 
de dança com os dois álbuns 
como base. “Mas até então, te-
mos um álbum visual e sono-
ro”, complementa.

Músico desde os 18 
anos, Pedro Medeiros é gra-
duado e Mestre em educação 
musical pela UFPB. Atual-
mente, toca violão e guitarra 
nas bandas Desirée e no Duo 
Pedrada (junto com Pedro 
Índio Negro), além de já ter 
gravado  com nomes como 
Naná Vasconcelos e Elza Soa-
res. Pedro Medeiros também 
dirigiu os discos Dilacerado, 
de André Morais, e Cidade das 
Neves, da Abrad’Os Zóio.

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial no 

Youtube da Funesc

Apresentação de Erlon e Titá (na 
foto com violão) tem repertório que 
vai de Jaguaribe Carne a Bixarte, 
de Cátia de França a Regina LimeiraFo
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Em menos de um mês, governador João Azevêdo e prefeito Cícero Lucena se encontram três vezes para definir ações conjuntas 

A sintonia político-ad-
ministrativa entre as admi-
nistrações estadual e do mu-
nicípio de João Pessoa tem 
demonstrado que a parceria 
se consolida mais a cada dia. 
Em menos de um mês, já é a 
terceira vez que o governa-
dor João Azevêdo (Cidadania) 
e o prefeito Cícero Lucena 
(Progressistas) se encontram 
para tratar de ações comuns 
e de interesse das duas admi-
nistrações.

Ontem pela manhã, o 
palco do encontro foi a Es-
tação Ciência, Cultura e Arte, 
localizada no Bairro Altiplano 
Cabo Branco, na capital parai-
bana, durante uma vistoria 
no equipamento assinado 
pelo arquiteto Oscar Niema-
yer, que passará por reformas 
capazes de reativar todas as 
suas atividades de cultura, 
educação e de visitação de 
turistas e da população local.

O encontro foi acompa-
nhado por vários secretários 
e auxiliares tanto do governo 
do Estado quanto da prefeitu-
ra pessoense. Após a vistoria 

da Estação Ciência, os dois 
gestores também visitaram a 
barreira do Cabo Branco, que 
também será alvo de ações da 
parceria entre a prefeitura e 
o governo estadual (leia mais 
na página 5).

“A convergência de ações 
entre o estado e a prefeitura 
vai muito além de uma apro-
ximação política. É a prova de 
que essa união não foi apenas 
para fins de eleição. É o esta-
do e a prefeitura trabalhando 
juntos em prol dos interes-
ses da população, repetiu o 
governador João Azevêdo. 
“Vamos juntos enfrentar es-
ses dois e todos os demais 
problemas da cidade de João 
Pessoa”.

Estiveram presentes ao 
encontro entre o governador 
e o prefeito na Estação Ciên-
cia o secretário de Estado 
da Infraestrutura, Deusdete 
Queiroga; e os secretários 
municipais do Planejamento, 
José William Montenegro; 
da Infraestrutura, Rubens 
Falcão; da gestão governa-
mental, Diego Tavares; e da 
Comunicação, Marcos Vini-
cius; além do diretor-presi-
dente da Fundação Cultural 
de João Pessoa (Funjope), 
Marcus Alves.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Estado e PMJP intensificam 
parcerias administrativas

O primeiro encontro 
entre João Azevêdo e Cícero 
Lucena ocorreu no dia 6 de 
janeiro, no Paço Municipal 
de João Pessoa, quando os 
dois assinaram um termo de 
convênio e cooperação para a 

realização de ações conjuntas 
nos serviços de abastecimen-
to d’água, esgotamento sani-
tário e drenagem urbana na 
capital paraibana.

Dois dias depois já acon-
tecia o segundo encontro en-

tre os dois gestores, quan-
do eles estiveram na Praia 
de Tambaú para dar início à 
nova etapa do projeto ‘Praia 
Limpa’, que objetiva coibir 
o lançamento de esgotos 
clandestinos nas praias da 

capital. Essa foi a primeira de 
uma série de ações conjuntas 
programadas entre as admi-
nistrações da prefeitura pes-
soense e o governo do Estado 
nas áreas de infraestrutura e 
meio ambiente.

O terceiro encontro entre o governador João Azevêdo e o prefeito Cícero Lucena ocorreu na manhã de ontem, nas instalações da Estação Ciência, em João Pessoa

Foto: José Marques

Após cerco do Ministério Público, 
prefeitos estão mais vigilantes

A repercussão negati-
va dos “fura-filas” e o tra-
balho de investigação do 
Ministério Público fizeram 
com que, nos últimos dias, 
os gestores municipais 
da Paraíba começassem a 
ser mais rígidos no cum-
primento do Plano Nacio-
nal de Vacinação Contra a 
Covid-19. A Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP), por 
exemplo, criou um portal 
de transparência com a lis-
ta de todos os vacinados 
da capital. Já no município 
de Ouro Velho, o prefeito 
decretou punições para 
os funcionários públicos e 
auxiliares que tomaram a 
vacina indevidamente.

Ouro Velho, com me-
nos de três mil habitantes 

e distante a 330 quilôme-
tros da capital paraibana, 
João Pessoa, está na região 
polarizada pelo município 
de Monteiro, no Cariri do 
estado.

De acordo com o pre-
feito de Ouro Velho, Au-
gusto Valadares (DEM), 
o motivo do decreto foi, 
principalmente, evitar 
escândalos envolvendo a 
vacinação no município. 
“Para evitar polêmica como 
foi em outros lugares”, co-
mentou. O gestor ressaltou 
que qualquer funcionário 
público que furar a fila de 
imunização, seja de cargo 
comissionado ou efetivo, 
será demitido. Além disso, 
no site da prefeitura é pos-
sível ter acesso a uma lista 
com todos os vacinados até 
o momento no município.

Quando questionado 

sobre o comportamento de 
políticos paraibanos que fu-
raram a fila, o prefeito pre-
feriu não se comprometer 
com opiniões sobre a con-
duta dos colegas. “Não vou 
falar de colega, eu só posso 
falar do que acontece aqui 
em Ouro Velho. Cada um 
tem a sua consciência, não 
é? É um problema de cada 
cidade”, disse.

Já no município de João 
Pessoa foi criado o Portal 
de Transparência, com os 
nomes de todas as pessoas 
vacinadas e a quantidade 
de vacinados. De acordo 
com a PMJP, a alimentação 
do site é diária. No entan-
to, a última atualização do 
site foi realizada no dia 22 
de janeiro, quando 9.755 
pessoas haviam sido vaci-
nadas, até aquele momento.

Além disso, o cidadão 

pode acompanhar o qua-
dro atualizado de vacinação 
por local e o total de vaci-
nas aplicadas. O site con-
ta ainda com informações 
sobre o Plano Operacional 
de Vacinação do municí-
pio, baseado no Programa 
Nacional de Imunizações 
(PNI), sob o comando do 
Ministério da Saúde. A meta 
é vacinar 90% de quem in-
tegra o grupo prioritário 
elegível para a vacinação, 
até o fim da campanha.

Dos casos de “fura-fi-
las” na Paraíba, o que mais 
chamou a atenção e virou 
notícia nacional foi o do 
prefeito de Pombal (no 
Sertão, a 370 quilômetros 
de João Pessoa), Abmael 
de Sousa Lacerda, mais co-
nhecido como Doutor Ve-
rissinho (MDB), que foi o 
primeiro a tomar a vacina 
da covid-19 em sua cidade, 
mesmo sem estar no grupo 
prioritário para receber a 
dose da CoronaVac. O pre-
feito é médico obstetra e 
tem 66 anos, mas não atua 
na linha de frente no com-
bate à pandemia.

A  j u í z a  g ra z i e l a 
Queiroga gadelha de 
Souza, do Poder Judi-
ciário paraibano,  foi 
designada por portaria 
do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) para 
integrar, representan-
do a região Nordeste, o 
Comitê gestor do Ban-
co Nacional de Medidas 
Protetivas de Urgência 
(BNMPU).

De acordo com a por-
taria, assinada pelo minis-
tro Luiz Fux e datada de 25 
de janeiro, as reuniões do 
Comitê gestor do Banco 
Nacional de Medidas Pro-
tetivas de Urgência serão 
realizadas preferencial-
mente por meio de video-
conferência.

Atualmente, a magis-
trada graziela Queiroga 
está atuando como auxi-
liar na 1ª Vara da Comar-
ca de Cabedelo, que tem 
competência na área de 
violência doméstica e é 
uma das responsáveis pela 
Coordenadoria da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica do Tribunal de 

Justiça da Paraíba.
Graziela afirmou que 

o BNMPU é de suma im-
portância para o acom-
panhamento e fiscaliza-
ção acerca das medidas 
protetivas concedidas, 
parcialmente, revogadas 
ou homologadas pelo 
Poder Judiciário, além 
de propiciar dados es-
tatísticos valiosos para a 
política de enfrentamen-
to à violência doméstica 
contra a mulher.

“Esses dados, segun-
do resolução do CNJ, po-
dem ser verificados pelo 
Ministério Público, De-
fensoria Pública, órgãos 
de segurança pública e 
assistentes sociais, con-
forme dispõe o artigo 
38-A, da Lei 11.340/06. 
Fazer parte desse Comi-
tê gestor e poder cola-
borar efetivamente com 
a implantação desse 
banco de dados tão re-
levante aumenta minha 
responsabilidade nessa 
luta em favor das mu-
lheres do nosso Brasil”, 
asseverou.

Juíza paraibana vai 
compor comitê do CNJ

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Prefeito de Ouro Velho 
emitiu decreto que 
pune servidores e 

auxiliares que furarem 
a fila da vacinação

Foto: Reprodução

Foto: Gecom-TJPB

Graziela Queiroga atualmente atua em 
Cabedelo na área de violência doméstica

Prefeito Verissinho foi o primeiro a 
se vacinar no município de Pombal

“Fura-filas” na vacinação

Julgamento no TRE
Será julgada na semana que vem, pelo Tribunal Regional Eleitoral da 
Paraíba, a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (Aime) contra a 
prefeita do município de Bayeux, Luciene Gomes. Página 14
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Ação de Impugnação de Mandato Eletivo poderá levar TRE a cassar Luciene Gomes por abuso de poder econômico

Será julgada na sessão da 
próxima terça-feira (2) do Tribu-
nal Regional Eleitoral da Paraíba 
(TRE-PB) a Ação de Impugnação 
de Mandato Eletivo (Aime) con-
tra a prefeita do município de 
Bayeux, Luciene Gomes (PDT). 
Ela também é alvo de uma Ação 
de Investigação Judicial Eleito-
ral (Aije) que tramita na Justiça 
Eleitoral, mas ainda está sem 
data de julgamento porque se 
encontra em fase de audiência 
e instrução.

A ação a ser julgada na se-
mana que vem foi protocolada 
no TRE paraibano logo após as 
eleições de novembro do ano 
passado pelo Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE), que acusa a 
prefeita de, como candidata, ter 
abusado do poder econômico 
para conseguir a reeleição. Ela 
disputou o pleito pela ‘Coliga-
ção Por amor a Bayeux’ e, no 
período da ação, o MPE pediu 
a cassação da diplomação que 
estava para acontecer.

Assinada pelo promotor 
Demétrius Castor de Albuquer-
que Cruz, a ação acusa Luciene 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Justiça Eleitoral julga prefeita 
de Bayeux na próxima semana
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Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Crimes de estupro
Segue em análise na Câmara Federal uma 
proposta que aumenta as penas impostas 
aos crimes de estupro, estupro de vulne-
rável e pedofilia virtual. O texto também 
altera os critérios da progressão de regime 
nesses tipos de crimes e veda a possibilidade 
de concessão do benefício do livramento 
condicional. O Projeto de Lei 4319/20, do 
deputado Professor Joziel (PSL-RJ), modifi-
ca trechos do Código Penal, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei de 
Execução Penal.

Isenção na inscrição
O Projeto de Lei 2.120/2020 de autoria da 
deputada estadual Camila Toscano (PSDB), 
em tramitação na Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), garante a isenção total 
na inscrição dos atletas com deficiência e 
isenção parcial na inscrição dos atletas guias, 
do pagamento de taxa de inscrição em cami-
nhadas, corridas de rua, maratonas, meias 
maratonas e congêneres, realizadas em vias 
públicas do estado da Paraíba.

Ações coletivas
O julgamento das ações coletivas no ano de 
2020, que constituiu a Meta 6 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), atingiu o maior 
resultado dos últimos anos no Judiciário 
estadual paraibano, alcançando o maior 
percentual de cumprimento desde o início da 
série histórica, iniciada em 2013. Conforme 
a Gerência de Pesquisas Estatísticas do TJPB, 
os percentuais chegaram a 140,21 % de 
cumprimento no 1º Grau e 157,58%, no 2º.

Mutirão carcerário
Durante mutirão realizado no Presídio de 
Catolé do Rocha, no Alto Sertão paraibano, 
165 presos foram atendidos de forma indivi-
dualizada pela Defensoria Pública do Estado 
da Paraíba (DPE-PB). O esforço concentrado, 
que também envolveu o Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) e o Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), terminou no último dia 20 
e foi realizado de forma virtual. Os atendi-
mentos foram feitos pela Defensoria Pública 
da Comarca de Pombal.

‘Selo de Eficiência’
O ‘Selo de Eficiência’ do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB) premiará, na edição 
2020 e após avaliação ponderada dos cri-
térios de produtividade, 51 unidades que 
integram o Poder Judiciário Estadual. Do 
total, onze serão agraciadas com o selo 
da categoria ‘Diamante’, onze com o ‘Selo 
Ouro’ e 29 unidades com o ‘Selo Prata’. 
Os servidores das unidades premiadas 
receberão, também, a gratificação anual 
de produtividade.

Despesas com diligências
Por unanimidade, o Pleno do Tribunal de 
Justiça da Paraíba aprovou o anteprojeto 
de lei que institui o Fundo Especial de 
Custeio das Despesas com Diligências 
dos Oficiais de Justiça do Poder Judiciário 
Estadual, alterando dispositivos das Leis 
Estaduais 9.586/2011 e 5.672/1992. O 
anteprojeto foi apresentado à Corte du-
rante a primeira sessão extraordinária 
administrativa do ano. O texto, agora, é 
encaminhado à Assembleia Legislativa 
para apreciação dos deputados.

Reativação de balsa
Os prefeitos Jorge do Povão (PDT), de 
Pitimbu PDT, e Kiko Monteiro (DEM), de 
Caaporã; e os vice-prefeitos Fernando 
Veloso (DEM), de Goiana (PE), e Didi (Ci-
dadania), de Caaporã; além de secretários 
do Turismo e vereadores dessas cidades 
realizaram um encontro na terça-feira (26) 
para discutir a reativação da balsa que liga 
a Praia de Acaú, na Paraíba, à Praia Carne 
da Vaca, em Pernambuco. Ela está há dez 
anos desativada.

Foto: Reprodução

A ação a ser julgada pelo TRE paraibano foi protocolada pelo MPE logo após as eleições municipais de novembro do ano passado

Benesses e secretário “importado” de Matureia
Entre os pontos citados na ação 

encaminhada à 61ª Zona Eleitoral de 
Bayeux, está a contratação de Bruno 
Wanderley como secretário da Saúde 
do município. O detalhe é que ele 
é vereador em Maturéia, localizada 
a 320 quilômetros de Bayeux, e era 
candidato à reeleição pelo Republica-
nos, segundo dados que constavam no 
“Divulgacand”, do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). “A função de secretário”, 
lembrou o promotor nos autos, “é de 
dedicação exclusiva”.

O promotor alegou também que, 
além de ter importado um secretário da 
Saúde, Luciene Gomes teria “feito sua 
campanha eleitoral de forma nunca 
vista no estado da Paraíba e, quiçá do 
Brasil, publicando benesses em suas 
redes sociais ou de seus articuladores 
políticos, promovendo mutirões de 

consultas, o que nem em ‘países do pri-
meiro mundo’ se viu, se vê e jamais se 
verá”, diz Demétrius Cruz, suscitando 
a tese de que esses mutirões serviriam 
apenas para beneficiar a candidata à 
reeleição.

Na ação, ele também citou a insta-
lação de um hospital de campanha na 
cidade para o atendimento às vítimas 
da covid-19, justamente num momento 
em que os outros municípios já esta-
vam desinstalando os seus. “O valor 
de mercado, de acordo com a juntada 
de provas do Ministério Público Eleito-
ral, deveria ser de aproximadamente 
R$ 180 mil, mas a gestão teria pago 
R$ 394.650, com vigência de 1º de 
outubro a 31 de dezembro de 2020”, 
destacou.

As ações contra Luciene Gomes 
são bem diferentes uma da outra e 

também têm bases jurídicas bastante 
diferenciadas. A que será julgada na 
terça-feira é uma Ação de Impugnação 
de Mandato Eletivo e a outra é uma 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

A Aije, prevista no artigo 22 da Lei 
Complementar 64/90, pode ser apre-
sentada por qualquer partido político, 
coligação, candidato ou pelo Ministério 
Público Eleitoral, até a data da diploma-
ção. Já a Aime consta da Constituição 
Federal (Artigo 14, §10) e, ao contrário 
da Aije, permite que o mandato do 
candidato eleito possa ser impugnado 
perante a Justiça Eleitoral em até 15 
dias após a diplomação.

Como o prazo de até 15 dias de-
pois da diplomação já foi vencido, a 
prefeita Luciene Gomes poderá recor-
rer nos dois casos permanecendo no 
cargo.

Nova mesa diretora do TJPB para o biênio 
2021-2022 toma posse na segunda-feira

Na próxima segunda-feira 
(1º), a partir das 16h, a nova 
mesa diretora do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) para 
o biênio 2021-2022 será em-
possada em sessão solene. To-
marão posse os desembarga-
dores Saulo Henriques de Sá e 
Benevides (presidente), Maria 
das Graças Morais Guedes (vi-
ce-presidente), Fred Coutinho 
(corregedor-geral de Justiça) e 
José Aurélio da Cruz (ouvidor 
de Justiça).

Em caráter extraordiná-

rio, a solenidade ocorrerá de 
forma virtual, em respeito às 
normas de segurança e pre-
venção à propagação do novo 
coronavírus (covid-19). Por 
conta da pandemia, a cerimônia 
será restrita a convidados, com 
transmissão ao vivo pelo canal 
oficial do TJPB no YouTube.

Durante a solenidade, a 
nova mesa diretora do TJPB 
será saudada pelo desembar-
gador Márcio Murilo da Cunha 
Ramos, falando em nome do 
tribunal. Representando o Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB), discursará o procu-
rador-geral de Justiça, Francis-
co Seráphico da Nóbrega. Em 
nome da Ordem dos Advogados 
do Brasil na Paraíba (OAB-PB), 
foi convidado o advogado Solon 
Benevides, irmão do desembar-
gador Saulo.

A nova mesa foi eleita, por 
aclamação, no dia 11 de novem-

Gomes, que estava no cargo elei-
ta indiretamente pela Câmara, 
de usar a máquina da prefeitura 
para se reeleger. Na Aije, Demé-
trius Castor de Albuquerque 
Cruz declara textualmente que 
ficou claro “o uso da máquina 
administrativa municipal e o 
interesse focado de Luciene Go-

mes nas atitudes inéditas, obje-
tivando exclusivamente êxito no 
pleito que se aproxima, atentan-
do contra o regime democrático, 
contra o princípio da igualdade 
e ainda um total desrespeito à 
Justiça Eleitoral”.

Em outro trecho, o promo-
tor acrescenta não haver dúvi-

das de que “a investigada teria 
utilizado um esquema ilícito 
com o objetivo claro de angariar 
os votos dos eleitores. As evi-
dências gritantes constatadas 
e divulgadas abertamente não 
deixam qualquer dúvida quanto 
à intenção de compra de voto”, 
argumentou.

bro do ano passado. Na oportuni-
dade, o Tribunal Pleno escolheu, 
também, os membros efetivos 
e suplentes do Conselho da Ma-
gistratura para o próximo biênio. 
Como efetivos foram escolhidos 
os desembargadores Oswaldo 

Trigueiro do Valle Filho, João Be-
nedito da Silva e Marcos Cavalcan-
ti de Albuquerque. Já os suplentes 
foram os desembargadores Car-
los Martins Beltrão Filho, Arnó-
bio Alves Teodósio e Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos.

Solenidade ocorrerá de 
forma virtual em respeito 
às normas de segurança e 
prevenção à propagação 

do novo coronavírus

Desembargadores Saulo Benevides, Maria das Graças Morais Guedes e Fred Coutinho

Foto: Gecom-TJPB
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Agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão em Rorainópolis-RR, com bloqueio de R$ 80 milhão em bens e valores

PF deflagra operação contra 
desmatamento na Amazônia
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A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã de ontem  
a Operação Okê Arô para com-
bater o desmatamento ilegal 
em uma área de quase 5.000 
hectares de floresta amazôni-
ca - equivalente a três vezes 
o tamanho de Fernando de 
Noronha. Peritos calculam que 
houve a exploração de mais de 
215.000 m³ de madeira, o su-
ficiente para carregar mais de 
7 mil caminhões, totalizando 
mais de R$ 80 milhões em to-
ras extraídas ilegalmente.

Agentes cumpriram 
três mandados de busca e 
apreensão em Rorainópo-
lis, em Roraima. As ordens 
foram expedidas pela 1ª 
Vara da Justiça Federal no 
Estado, que determinou 
ainda o bloqueio e seques-
tro de R$ 80.257.000,00 em 
bens e valores.

De acordo com os inves-
tigadores, os dois principais 
suspeitos de comandarem o 
desmatamento são investiga-
dos pelos crimes de desmata-
mento ilegal, furto, falsidade 
ideológica e lavagem de bens 
e capitais, cujas penas podem 
ultrapassar 23 anos de prisão, 
além de multa.

O nome da operação faz 
referência a uma saudação 
ao orixá Oxóssi, protetor das 

Peritos calculam que houve a exploração de mais de 215.000 m³ de madeira na área desmatada em Roraima

Foto: Polícia Federal

Um banho no mistério

Raquew Azevêdo
Sandra

Quando entro no quarto de banho penso nos rituais 
das mulheres orientais dos muitos filmes israelenses, 
palestinos, iranianos que vi ao longo do tempo. Momen-
to ritual, purificação. Lembro também dos cenotes do 
México, das cachoeiras em que pude me banhar, das 
imagens das lavadeiras à beira do rio, e dos riachos que 
umedecem as paisagens sertanejas. Indivisível, esse lu-
gar em que as águas nutrem vida. 

Na infância o quarto era pequeno, claro, e dava para 
o quintal da casa, repleto de plantas. Nele está a lembran-
ça de haver salvo o irmão por volta de um ano, que meu 
pai havia deixado numa cisterna com a torneira ligada. 
Era pequena mas dentro de mim alguma coisa se passou 
e senti que havia perigo, chamei minha mãe para socor-
rer. Foi ali que pela primeira vez escutei com clareza a 
intuição e decidi seguir a escuta dos lugares de dentro.

Numa casa com muitas pessoas e escassez de água 
a passagem pelo quarto de banho passa a ser rápida, 
objetiva, seja pela necessidade de outros(outras), seja 
pela economia em torno do precioso bem que é a água. 
Nessa época os rádios de pilha passaram a me acom-
panhar meus rituais de purificação, e assim foram se 
passando os anos 1980. 

Houve um período na vida em que compartilhei o 
quarto de banho com inúmeras garotas que moravam 
na Residência Universitária Feminina da UFPB. A maior 
parte de nós tinha medo de ir lá, sobretudo à noite, mes-
mo as que não falavam. Por haver sido um prédio onde 
funcionava uma antiga escola de enfermagem, havia 
toda sorte de histórias sobre malassombro. O fato era 
que durante o dia ao entrar lá, quase sempre a gente 
encontrava uma menina lavando suas roupas na lavan-
deria, era um costume. Imagina ter que ir no quarto de 
banho depois da meia-noite. Embora os quartos fossem 
bem colados, vizinhos, sempre era comum a gente se-
guir em disparada, como numa maratona, correndo 
com medo das energias invisíveis. Mesmo que depois a 
gente risse muito. 

Há momentos da vida da gente que se passam nos 
quartos de banho. E como a água nos purifica mesmo, 
refaz nossas forças. Lembro bem do banho depois de 
enterrar minha mãe, são cenas que ficam gravadas no 
corpo. Como também lembro perfeitamente da imersão 
que fiz no Chile quando estava grávida, em que tomei 
meu banho mais demorado. Horas numa banheira an-
tes de pegar um voo para o Brasil. Naquelas águas fui 
abençoando meu corpo e meu filho para sua chegada 
ao mundo.

Foi num quarto de banho que guardei a imagem da-
quela barriga imensa, linda, com toda a nudez de frente 
ao espelho. Ali me despedi da minha gestação para en-
trar numa sala de parto. Até hoje sinto falta dessa fo-
tografia não materializada num papel. Porque de certo 
modo havia algo de mim que partia, e outra parte que 
nascia. Poucos minutos depois um cordão umbilical foi 
cortado.

Eu falo do quarto de banho hoje, como uma forma 
de transmutação da tristeza que paira diante das mor-
tes por falta de oxigênio. Nem toda água do Amazonas 
vai ser capaz de limpar as mãos sujas do sangue inocen-
te que jorrou por indiferença, incompetência e desdém. 

O quarto de banho se torna um lugar de cura, de 
autocuidado, da busca por serenidade, do alívio. Há ba-
nhos e “banhos”. Ser batizado. Estar imersa nas águas 
do chuveiro, dos rios, dos mares, cachoeiras, saltando 
as biqueiras sentindo as águas das chuvas. Eu e água. 

Desde os anos 1980 que levo música aos quartos de 
banho. A escolha das canções dependem muito do esta-
do de espírito. Vez por outra levo as velas, para trazer 
mais calma e suavidade, quietude. É quando o banho se 
torna uma experiência filosófica. Entrar na própria ca-
verna e pensar sobre as réstias. A fênix se refazendo… 

Em tempos da pandemia, luto e maldade as águas 
nos ajudam a não submergir. 

Banhar-se em lágrimas é também parte dessa eco-
logia do quarto de banho. Diz respeito à ver as coisas da 
vida com mais clareza. É o exercício de manter a vida 
criativa, e as águas claras. Ainda pode ser uma maneira 
de ir recuperando o vigor do corpo e perceber as ener-
gias vitais confluindo. 

O quarto de banho pode ser uma vivência de acalan-
to, daqueles que a gente já fez às nossas crianças quando 
as seguramos e as banhamos pela primeira vez.

criticadamidias@gmail.com

florestas e natureza, indicou 
a Polícia Federal. De acordo 
com a PF, o inquérito foi in-
staurado em 2017 e indica 
que um proprietário de ma-
deireira teria sido responsáv-
el pelo desmatamento sob 
suspeita. Ao longo das inves-
tigações foram identificadas 

diversas fraudes na documen-
tação que regularizaria a reti-
rada das árvores, registrou a 
corporação.

Os investigadores re-
alizaram 15 abordagens a 
carregamentos da madeirei-
ra investigada, das quais 14 
resultaram verificação de 

fraudes na documentação. 
“A mais comum das fraudes 
consistia em adquirir per-
missão para transporte de 
madeiras ‘legais’, de baixo 
valor econômico, mas de fato 
transportar madeiras nobres 
e proibidas, como Massaran-
duba”, explicou a PF

Desigualdade

Dez países concentram 75% 
das vacinas contra covid-19
Agência Estado

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial de Saú-
de (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, fez um alerta 
ontem sobre o fato de três 
quartos das vacinas contra o 
novo coronavírus aplicadas 
no mundo estarem concen-
tradas em apenas dez países 
e voltou a cobrar uma imuni-
zação mais igualitária.

“As vacinas estão sendo 
administradas em mais de 50 
países de todo o mundo, qua-
se todos, nações ricas, e 75% 

das doses foram para apenas 
10 países”, afirmou o líder da 
agência, durante debate na 
assembleia parlamentar do 
Conselho Europeu.

Segundo Tedros, não 
seria correto que os adultos 
mais jovens e saudáveis dos 
países ricos sejam vacinados 
antes dos idosos e trabalha-
dores de saúde das nações 
pobres.

Para o etíope, a situação 
se agrava porque a maioria 
dos fabricantes dá priorida-
de à aprovação dos órgãos 
reguladores de nações mais 

desenvolvidas, em vez de 
apresentar documentação 
completa à OMS, para libera-
ção emergencial. “A igualdade 
da vacina não é só um impe-
rativo moral. Acabar com a 
pandemia depende disso”.

Para o diretor-geral da 
OMS será crucial que o pro-
grama Covax, a iniciativa 
internacional para levar a 
campanha de vacinação em 
massa para todos os países, 
receba doses extras o mais 
rápido possível e não depen-
da de “restos que ficarão de-
pois de muitos meses”.

Mourão admite a demissão
do ministro Ernesto Araújo

O vice-presidente Hamil-
ton Mourão disse que o Gover-
no Federal poderá substituir o 
ministro de Relações Exterio-
res, Ernesto Araújo, após as 
eleições da presidência da Câ-
mara e do Senado, marcadas 
para 1º de fevereiro. Alinhado 
ao ex-presidente dos Estados 
Unidos Donald Trump, der-
rotado pelo democrata Joe 
Biden, o chanceler colecio-
nou atritos com a diplomacia 
chinesa, de quem o Brasil de-
pende para receber vacinas e 
insumos para a fabricação de 
imunizantes.

“Julgo que, num futuro 
próximo, após a questão das 

eleições dos novos presidentes 
das duas casas do Congresso, 
poderá ocorrer uma reorga-
nização do governo para que 
seja acomodada, vamos dizer 
assim, a nova composição polí-
tica que emergir desse proces-
so”, afirmou Mourão, em en-
trevista à Rádio Bandeirantes. 
“Então, talvez, nisso aí, alguns 
ministros sejam trocados, en-
tre eles o próprio MRE (minis-
tro das Relações Exteriores).”

Mourão disse, porém, que 
a decisão é do presidente Jair 
Bolsonaro. O vice-presidente 
disse ainda que não discutiu 
esse assunto diretamente com 
Bolsonaro. “No caso específico 
das Relações Exteriores, é algo 
que fica na alçada do presiden-
te”, afirmou.

Como mostrou o jornal O 
Estado de S. Paulo na semana 
passada, Ernesto foi excluído 
das negociações com a China 
para a compra de vacinas e in-
sumos contra a covid-19.

O motivo foram as diver-
sas polêmicas envolvendo o 
ministro com os chineses. 
Em novembro, por exem-
plo, o chanceler saiu em de-
fesa do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), que, 
nas redes sociais, havia as-
sociado o governo chinês à 
“espionagem” por meio da 
tecnologia 5G. Na ocasião, o 
presidente chegou a elogiar 
Araújo pela iniciativa, mas 
escalou outros ministros 
para negociar a importação 
das vacinas.

O navio-patrulha oceâ-
nico Apa, que integra a fro-
ta da Marinha brasileira, 
atracou no porto da Vila do 
Conde (PA) na noite de ter-
ça-feira (26),com um tanque 
de 54 toneladas, que será 
envasado em Belém com 90 
mil m³ de oxigênio líquido e 
seguirá rumo ao Amazonas 
para abastecer hospitais de 
Manaus.

A Marinha foi respon-
sável pelo transporte de São 
Paulo ao Pará. Agora, uma 
balsa será usada para trans-
portar, por rios, o tanque até 
Manaus, onde deve chegar 
na primeira semana de feve-
reiro.

A capital do Amazonas 
enfrenta colapso no sistema 
de saúde devido ao agrava-
mento da pandemia do coro-
navírus.

O transporte faz parte 
da Operação Covid-19, rea-
lizada pelas Forças Armadas 
para mitigar as consequên-
cias da doença.

O Apa partiu de Santos 
em 19 de janeiro e tinha pre-
visão de parada no Pará no 
dia 28 de janeiro, mas, devi-
do às boas condições meteo-
rológicas e aos esforços da 
tripulação, composta por 80 
militares, a chegada em Vila 
do Conde foi antecipada em 
dois dias.

A missão do Apa teve 
apoio do Comando do 4º Dis-
trito Naval, da Companhia 
Docas do Pará, que disponi-
bilizou cais e guindastes, e 
da empresa White Martins, 
fornecedora do oxigênio.

Navio leva
oxigênio para
hospitais 
de Manaus

Fábio Grellet
Agência Estado

Anne Warth
Agência Estado
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Presidente da Comissão Europeia quer que fabricantes cumpram primeiro as promessas e obrigações com o bloco europeu

UE ameaça impor controle 
na exportação de vacinas
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A União Europeia (UE) 
ameaçou na última terça-feira, 
26, impor controles mais rígi-
dos na exportação de vacinas da 
empresa britânico-sueca Astra-
Zeneca-Oxford e da americana 
Pfizer enquanto o contrato de 
fornecimento do imunizante não 
for cumprido. O bloco também 
prometeu processar as duas fa-
bricantes de imunizantes, que 
anunciaram cortes no forneci-
mento.

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der Leyen, 
disse anteontem que os fabrican-
tes de vacinas “devem cumprir 
suas promessas e obrigações”, 
depois que a americana Pfizer 
anunciou na semana passada 
atrasos na entrega do imunizan-
te. O Reino Unido e países emer-
gentes reagiram e a divergência 
expôs a disputa internacional 
pelos vacinas.

Em reunião no Fórum Eco-
nômico Mundial feita por video-
conferência anteontem, Ursula 
disse que a UE estabelecerá um 
“mecanismo de transparência 
nas exportações de vacinas que 
busca identificar os embarques 
de doses produzidas na Europa 
para fora do bloco”. Ela argumen-
tou que a UE investiu dinheiro na 
empresa britânica desde o início 
do desenvolvimento do imuni-
zante para garantir que a pro-
dução aumentasse antes mesmo 
que houvesse uma autorização 
para que ela fosse entregue.

A AstraZeneca afirmou 
que não cumpriria a meta de 
entregar 100 milhões de doses 
que prometeu aos europeus no 
primeiro trimestre deste ano. A 
previsão de entrega agora é de 
50 milhões. A empresa culpou 
a capacidade reduzida em uma 
de suas unidades de produção 
europeias. A vacina ainda não 

foi aprovada pelas autoridades 
de saúde da UE - a previsão é ter 
o sinal verde no fim deste mês -, 
mas o bloco de 27 países espera-
va receber ao menos 80 milhões 
de doses em março.

“Em razão das cadeias 
produtivas globais, a saúde dos 
nossos cidadãos e a recupera-
ção econômica global andam de 
mãos dadas. As empresas preci-
sam cumprir suas obrigações”, 
disse a presidente da Comissão 
Europeia.

Líderes do bloco tem sido 
pressionados por causa da ra-
pidez das campanhas do Reino 
Unido e nos EUA. Os britânicos, 
que já imunizaram pelo menos 
6,8 milhões - mais de 10% da 
população -, receberam vacinas 
Pfizer/BioNtech e AstraZeneca
-Oxford. A fábrica da Pfizer que 
fornece vacinas para o Reino 
Unido fica na Bélgica.

A UE deve fechar a questão 
até amanhã. Uma das propostas 
prevê só monitorar a exportação 
e não adotar de forma imedia-
ta um bloqueio às vendas para 
fora do bloco. A comissária de 
Saúde da UE, Stella Kyriakides, 
disse que empresas que fabri-
cam vacinas no bloco terão de, 
a partir de agora, “fornecer uma 
notificação antecipada sempre 
que desejarem exportar vacinas 
para outros países”.

O ministro da Saúde da Ale-
manha, Jens Spahn, defendeu a 
ideia e diz que o bloco tem de 
receber uma “quantidade justa” 
de doses. “Posso entender que 
existam problemas de produ-
ção, mas isso então deve afetar a 
todos da mesma maneira”, disse 
Spahn. “Não se trata de Europa 
primeiro, mas sim de uma quan-
tidade justa da Europa.”

As nações mais ricas já en-
comendaram 2,2 bilhões de do-
ses acima do que precisam para 
imunizar as suas populações.

Por Catarina Demony 
e Miguel Pereira
Da agência Reuters - Lisboa

O governo de Portugal 
foi estimulado a transferir 
pacientes de covid-19 para 
fora do país. As mortes pela 
doença atingiram uma alta 
recorde e o sistema de for-
necimento de oxigênio de um 
grande hospital na região de 
Lisboa falhou em parte por 
conta do uso excessivo.

As fatalidades por co-
vid-19 nas últimas 24 ho-
ras chegaram ao recorde 
de 291, elevando o total do 
país para 653.878 casos e 
11.012 mortes. O país agora 
tem a maior média semanal 
de casos e mortes por milhão 
de pessoas, de acordo com o 
ourworldindata.org.

O hospital no município 
de Amadora teve de transfe-
rir 48 de seus pacientes para 
outras unidades de saúde na 
capital na noite da última ter-
ça-feira (26), pois a pressão 
de oxigênio não era suficiente 
para um grande número de 
pacientes. 

“Houve a necessidade 
de diminuir o consumo de 
oxigênio, então os pacientes 
foram transferidos”, infor-
mou o hospital, que quase 

não tem leitos livres. “Eles 
nunca estiveram em perigo.”

Reportagens mostra-
ram ambulâncias apressa-
das passando pelos portões 
principais do hospital para 
pegar os pacientes, enquan-
to algumas deixaram o local 
escoltadas pela polícia.

Pacientes transferidos
Vinte pacientes foram 

transferidos para o maior 
hospital de Lisboa, o Santa 
Maria, que, na terça-feira, 
instalou dois refrigerado-
res do lado de fora de seu 
necrotério com capacidade 
para 30 corpos, afirmou o 
porta-voz do hospital.

O presidente de Portu-
gal, Marcelo Rebelo de Sousa, 
disse, em entrevista coletiva, 
que não havia necessidade de 
criar “alarme” sobre a ideia 
de ajuda internacional, mas 
acrescentou: “sabemos que 
há disponibilidade de países 
amigos para ajudar.”

A ministra da Saú-
de, Marta Temido, disse à 
emissora RTP: “O governo 
português está buscando 
todos os mecanismos dispo-
níveis, incluindo no quadro 
internacional, para garan-
tir a melhor assistência aos 
doentes.”

Covid: mortes batem 
recorde em Portugal

Em Moçambique

Ciclone Eloise deixa, pelo menos, 
nove mortos e 18 mil desalojados
Por RTP 
Rádio e Televisão de Portugal

Pelo menos nove pes-
soas morreram devido ao 
ciclone Eloise, em Moçam-
bique, e o total de pessoas 
afetadas pela tempestade e 
outras cheias de janeiro che-
ga a 288.400, anunciaram as 
autoridades.

Sete mortes foram re-
gistradas na província de 

Sofala, outra na Zambézia 
e uma em Manica, regiões 
no centro do país, mostra 
o mais recente balanço do 
Instituto Nacional de Ges-
tão de Desastres (INGD) mo-
çambicano, publicado ontem 
(27) no jornal diário estatal 
Notícias.

De acordo com o INGD, 
operações de busca e salva-
mento são feitas naquelas 
regiões, onde a Organização 

das Nações Unidas (ONU) 
estima a existência de 18 mil 
desalojados.

O ciclone Eloise atingiu 
o centro de Moçambique no 
último sábado (23), depois 
de a tempestade Chalane 
ter provocado sete mortes, 
na mesma zona, no fim de 
2020. O país está em plena 
época chuvosa e ciclônica, 
que ocorre entre os meses 
de outubro e abril, com ven-

tos procedentes do Oceano 
Índico e cheias com origem 
nas bacias hidrográficas da 
África Austral.

O período chuvoso de 
2018/2019 foi dos mais se-
veros que já ocorreram em 
Moçambique: - 714 pessoas 
morreram, incluindo 648 ví-
timas de dois dos maiores 
ciclones (Idai e Kenneth) 
que já atingiram o país em 
tão poucas semanas.

De acordo com autoridades locais, o total de pessoas afetadas pela tempestade e outras cheias de janeiro na região supera a marca de 288 mil

Vacinação no Brasil
Na avaliação do epidemiologista Paulo Lotufo, 

professor da Faculdade de Medicina da USP, a 
medida anunciada pela União Europeia aperta o 
“cerco” ao Brasil, que tem contrato para obter a 
vacina da AstraZeneca.

O médico afirmou que a pressão da UE não é 
diferente da adotada pelos EUA sobre as vacinas 
da Pfizer e da Moderna. Segundo Lotufo, enquanto 
isso, o Brasil tem “esnobado” a vacina russa Sput-
nik V e ainda não avançou em negociações com 
a Janssen e NovaVax.

Para o infectologista Julio Croda, que é pesqui-
sador da Fiocruz, os países ricos com capacidade 
de desenvolver o imunizante serão privilegiados. 
“As nações vão ter a oportunidade de vacinar 
antes suas populações, principalmente quando 
comparados com países que não têm capacidade 
de produzir nenhuma vacina nem fazer o enva-
samento”, afirma.

Mas Croda minimiza o impactos da decisão 
do bloco europeu para o Brasil. Segundo ele, 
a maioria dos países depende do IFA (Insumo 
Farmacêutico Ativo), substância necessária para 
produzir os imunizantes, vindo da China. “Nossa 
produção e nossa compra não estão relacionadas 
com a Europa.”

A Fiocruz pretende importar um novo lote de 
vacinas prontas para a covid-19 do Instituto Serum, 
na Índia, parceiro da AstraZeneca-Oxford. As no-
vas doses se juntarão às 2 milhões que chegaram 
da Índia na última sexta-feira. O novo lote do 
imunizante ainda está em negociação e, por isso, 
ainda não há uma data nem quantidade definida.

Na semana passada, o diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adha-
nom, afirmou que o acesso desigual de vacinas é 
uma “falha moral catastrófica”.

Por RTP 
Rádio e Televisão de Portugal

Mais de meio mi-
lhão de pessoas que vi-
vem em Granada, no sul 
da Espanha, acordaram 
ontem inquietas, depois 
do sobressalto causado 
durante a noite por três 
tremores de magnitude 
superior a quatro graus, 
seguidos de 30 réplicas 
menores.

“Vários sismos fize-
ram tremer Granada de 
novo esta noite. Com-
preendo a preocupação 
de milhares de pessoas. É 
tempo de manter a calma 
e seguir as indicações dos 
serviços de emergência”, 
disse o primeiro-ministro 
espanhol, Pedro Sánchez, 
em mensagem no Twitter.

As televisões espa-
nholas mostram imagens, 
publicadas por popula-
res nas redes sociais, 
de pessoas com casacos 
por cima de pijamas que 
saíram no meio da noite 
para as ruas, apesar do 
recolher obrigatório na 
região por causa da pan-
demia de covid-19.

Os três tremores de 
terra quase consecutivos 
tiveram o seu epicentro 
na localidade de Santa Fé, 

a cerca de 10 quilômetros 
de Granada, e magnitude 
de 4,2 graus, 4,2 e 4,5, de 
acordo com o Instituto 
Geográfico Nacional es-
panhol.

No sábado passado 
(23) um tremor de terra 
de 4,4 graus de magnitu-
de já tinha sido sentido 
nas localidades de Atarfe 
e Santa Fé.

Desde o início de de-
zembro do ano passado, 
ocorreram cerca de 300 
sismos na região, expli-
ca o Instituto Geográfi-
co, dos quais cerca de 
40 foram sentidos pela 
população”. O sismo de 
sábado apenas causou 
alguns danos, como pe-
quenas fendas ou queda 
de objetos (livros, pratos) 
no epicentro, segundo a 
instituição.

O Instituto Geográ-
fico espanhol informou 
que essa atividade sísmi-
ca “é habitual” na região, 
“especialmente dentro 
da zona central da Cor-
dilheira Bética”, um maci-
ço montanhoso no sul da 
Espanha, que tem a maior 
atividade sísmica da Pe-
nínsula Ibérica, devido 
à “convergência entre a 
placa africana e a placa 
euroasiática”.

Tremores de terra 
atingem a Espanha

Foto: Unicef/Franco
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Evento ocorre até amanhã e os interessados devem se cadastrar no site do leiloeiro para oferecer os lances

Mais de 700 veículos 
que estavam apreendidos 
no pátio do Batalhão de 
Policiamento de Trânsito 
(BPTran), em João Pessoa, 
serão leiloados hoje e ama-
nhã pelo Departamento 
Estadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB). O pri-
meiro leilão de 2021 tem 
início às 9h e será exclusi-
vamente on-line. Este é o 
terceiro realizado pelo De-
tran-PB nesta modalidade 
e há previsão de outros ao 
longo do ano. Os anteriores 
foram em outubro de 2020. 
Os pátios do estado acomo-
dam atualmente mais de 
26 mil veículos.

Os que estão disponí-
veis para leilão foram le-
vados para o pátio do De-
tran, no Distrito Industrial, 

e a expectativa do órgão é 
que todos sejam arrema-
tados. O Detran não divul-
gou o valor arrecadado no 
último processo e nem foi 
repassada a expectativa 
para a praça 
que acontece 
hoje e ama-
nhã, mas o 
presidente da 
Comissão de 
Leilão do De-
tran-PB, Eu-
gênio Pacelli, 
afirmou que 
a meta foi su-
perada e é o 
que se espera 
agora. 

“Os veículos são 
apreendidos pelo Detran 
e Polícia Militar por diver-
sas infrações ao Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB) 
em todo o estado e são re-
movidos para os pátios. A 

partir de 60 dias, de acor-
do com a resolução 623, do 
Contran (Conselho Nacio-
nal de Trânsito), já pode 
ser colocado em leilão”, ex-
plicou Pacelli. Para retomar 

o veículo, o 
p r o p r i e t á -
rio tem que 
legalizar a 
s i t u a ç ã o , 
quitando os 
débitos. 

Cada um 
dos veículos 
vem com o 
valor inicial 
de lance e 
quem ofe-

recer mais leva o bem. Na 
página do leiloeiro (www.
barradasequeiroz.com.br) 
é possível fazer uma visita 
virtual e oferecer lances. 
“Todo o recurso arrecadado 
vai para quitar débitos do 
veículo. O que sobrar é re-

passado ao antigo proprie-
tário, mas isso raramente 
acontece porque na maioria 
dos veículos os débitos são 
maiores do que o próprio 
bem. Quando o débito ul-
trapassar, vai ser colocado 
em dívida ativa para o anti-
go proprietário”, explicou o 
presidente da Comissão. 

Serão leiloados dois 
tipos de veículos, os suca-
teados, que servem apenas 
para reaproveitamento de 
peças e só podem ser ar-
rematados por pessoa ju-
rídica, sucateiros e donos 
de oficinas; os conservados 
e recuperáveis podem ser 
arrematados por qualquer 
pessoa com mais de 18 anos. 
Nessa praça, mais de 50% 
das peças estão sucateadas. 
O leilão será realizado por 
leiloeiro público, com su-
porte técnico de empresa 
credenciada ao órgão.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Detran realiza leilão online 
hoje com mais de 700 veículos

Todos os pátios do 
estado estão superlo-
tados e a intenção do 
Detran-PB é esvaziar. A 
ação foi iniciada e só da 
sede já foram removidos 
mais de dois mil veículos, 
mas muitos ainda perma-
necem no local. Uma das 
preocupações da supe-
rintendência é que eles 
acumulam água, favore-
cendo a proliferação de 
insetos, como o mosquito 
Aedes aegypti, transmis-
sor da dengue. 

“A importância é es-
vaziarmos esses pátios, 
contribuindo com a saú-
de, o meio ambiente e 
também estaremos dando 
destino àqueles veículos 
e motocicletas que estão 
abandonados, alguns há 
15 anos”, declarou o su-
perintendente do Detran, 
Agamenon Vieira. 

Ele relatou que, dos 
cerca de 26 mil veículos 
destinados para leilão 
hoje, alguns são inserví-
veis, vão para a prensa, 
outros vão para as suca-
tas e oficinas aproveita-
rem peças, e há os que 
voltam a rodar porque 
ainda têm condições. “Às 
vezes, o dono está com 
IPVA atrasado, licencia-
mento, não vai mais bus-
car. Com isso, nós esta-
mos com um problema 
de saúde pública e meio 
ambiente. Junta água, te-
mos que fazer o fumacê 
direto para não contami-
nar nossos funcionários”, 
destacou. O problema se 
repete nos pátios de todo 
o estado, como Guarabira, 
Patos, Sousa, Cajazeiras, 
Itaporanga. 

“Temos três empre-

sas auxiliares que fazem 
leilões, credenciadas le-
galmente na Paraíba para 
limpar os pátios do estado. 
Os pátios estão dentro das 
unidades das Ciretrans, 
nos pátios das CPTrans e 
em muitos batalhões da 
Polícia Militar. São veícu-
los irregulares, roubados, 
de outros estados, inclusi-
ve, abandonados pelo pro-
prietário, recolhidos em 
blitzen”, afirmou.

Agamenon ressaltou 
que o valor arrecadado no 
leilão, além de pagar as ta-
xas atrasadas do veículo, 
é utilizado para pagamen-
to do serviço da empresa 
leiloeira. O que sobra re-
torna para o proprietário. 
Se ele não for encontrado, 
os valores seguem para 
o Tesouro Nacional. No 
estado, fica o ICMS sobre 
o valor de cada carro ar-
rematado, além das taxas 
de diária. Todo o processo 
é supervisionado pelo De-
tran. “Seja uma lambreta 
ou uma Ferrari, passa por 
avaliação. O leilão é feito 
com toda segurança jurí-
dica”, assegurou. 

Para participar do lei-
lão de forma on-line basta 
acessar o site do leiloeiro, 
realizar o cadastro e ofer-
tar os lances via internet.

Liberação de pátios é 
preocupação sanitária

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

A crise mundial se estende, nas dimensões econômica, 
social, ambiental e política. É visível o fechamento de 
empresas, o desemprego, os desastres naturais, a ausência 
de lideranças inspiradoras. O capitalismo está em estado 
terminal, abrindo espaço para a transformação de uma 
sociedade mais equitativa, mais colaborativa, menos egoísta e 
mais humanizada.

É necessário acompanhar as mudanças no ambiente 
dos negócios, adequar-se a um novo cenário de conexões, de 
colaboração, de inovação, de menos consumo e mais acesso, 
e tantas outras possibilidades. Vivemos uma transição onde 
fecha-se um ciclo econômico e inicia-se outro, com novas 
economias, novas formas de fazer negócios, de cuidar do outro 
e da natureza, de priorizar o ‘ser’ (intangível) ao invés do ‘ter’ 
(tangível), de utilizar a criatividade, o conhecimento, a cultura 
e a tecnologia, na geração de bens e serviços inovadores e 
competitivos.

Todos nós somos eternos aprendizes, diante de um mundo 
em transformação.  A velocidade das mudanças provocadas pela 
internet evolui para a cultura do compartilhamento. Estamos nos 
acostumando a uma sociedade baseada em dados e algoritmos. 
É a sociedade da inteligência artificial, da internet das coisas, 
robótica, impressão 3D, big data, realidade aumentada. Isso nos 
leva a crer que a economia 5.0 é um caminho sem volta e que 

representa o fim do capitalismo, que é a economia tradicional 
que conhecemos como a economia da escassez dos recursos. 
Acredita-se que, até o final deste século, 70% das profissões com 
tarefas repetitivas sejam substituídas por automação. Por isso, 
criatividade e inovação humana, se tornam a verdadeira riqueza 
das nações no século XXI. Costumo dizer que a criatividade não 
tem classe social e nem idade e essa seria a melhor alternativa 
para os governos ampliarem a qualidade de vida nos seus 
territórios. Portanto, a inovação e a criatividade são características 
importantes para o desenvolvimento dos pequenos negócios e 
dos territórios, que é o lugar onde tudo acontece.

Estados e municípios carecem de uma política coordenada 
e um compromisso de investimento com a economia 
criativa que facilite entender esse modelo de negócio, que 
se desenvolve utilizando recursos ilimitados, elásticos e que 
se multiplicam com o uso. Uma política pública que olhe 
para o valor da cultura brasileira, da cultura nordestina, da 
cultura paraibana. Temos um setor cultural muito rico e com 
potencialidades e possibilidades. Precisamos sim, retomar 
com um debate estratégico, sobre a cultura e as artes, sobre 
os negócios criativos da Paraíba, como projeto estratégico 
de desenvolvimento econômico. É preciso que os gestores 
públicos e os empreendedores comecem a perceber que a 
criatividade, a cultura e a tecnologia são prioridades para a 

competitividade dos negócios, possibilitando agregar valor 
aos produtos e serviços, bem como, gerar melhores resultados 
econômicos, sociais e ambientais. 

A cultura é um dos pilares da economia criativa, 
fundamental para viabilizar futuros! Filmes, jogos, música, 
softwares são os produtos copiáveis, que estão entre as 
exportações de maior valor econômico, dos Estados Unidos.  
Lá, a cultura é estratégia. Foi a economia criativa dos EUA que 
fez o país ser o mais influente no século XX. Nos anos 30 o 
presidente Franklin Roosevelt falou: “Com os nossos filmes vão 
os nossos produtos e a nossa maneira de viver”. A economia 
criativa já se tornou uma poderosa força transformadora 
no mundo atual. É uma das principais economias da China 
e a segunda maior economia do Reino Unido. É uma das 
economias que cresce mais rápido, no mundo, em geração de 
renda, criação de empregos e ganhos de exportação. 

Concluindo, deixo essa dica para o leitor: seja um dos 
novos negócios que estão mudando o mercado. Prepare-se 
para esse novo cenário, na velocidade dele, e não na sua. 
Fique atento às experiências. O valor da experiência está em 
alta, seja no setor de entretenimento cultural ou nos serviços 
personalizados. Descubra o quanto de criativo há em você. 
Valorize suas potencialidades. “Seja a mudança que você quer 
ver no mundo” (Gandhi).

Todo recurso 
arrecadado quitará os 

débitos do veículo. 
O que sobrar será 

repassado ao antigo 
proprietário

Vários carros e motos estão abandonados há mais de 15 anos no pátio do Detran-PB e apresentam atrasos na documentação e no recolhimento de impostos

Fotos: Evandro Pereira
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1,51%
R$ 5,407

0,96%
R$ 6,541

0,31%
R$ 7,342

-0,50%
115.882 pts

 Aproxime a câmera do 
celular e acesse o site do leilão
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ICMS, IPVA e ITCD foram responsáveis pela quinta alta consecutiva na receita própria da Paraíba no ano passado
A arrecadação dos três 

impostos estaduais (ICMS, 
IPVA e ITCD) registrou mais 
um crescimento acima de 
dois dígitos (18,34%), no 
mês de dezembro de 2020, 
quando comparada a igual 
período de 2019. A infor-
mação consta na 16ª edição 
do ‘Boletim Covid-19’ pu-
blicado, ontem, pela Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB).

Esta é a quinta alta con-
secutiva da arrecadação da 
receita própria do estado, 
após uma queda nos meses 
de abril a julho, período de 
forte influência da pande-
mia do novo coronavírus. 
Ela foi puxada mais uma 
vez em dezembro pelo car-
ro-chefe da arrecadação na 
Paraíba, o ICMS (18,62%), 
mas a retomada de cresci-
mento foi iniciada no mês 
de agosto.

Dados sobre a recei-
ta própria, acumulada de 
abril a dezembro de 2020, 
mostram que houve elevação 
do superávit para R$ 136,6 
milhões, resultando em uma 
diferença positiva de 2,93% 
sobre igual período do ano 
anterior. Os tributos res-
ponsáveis pelo superávit 
foram do ICMS e o IPVA, 
que incrementaram a re-
ceita própria em R$ 116 
milhões e R$ 31,6 milhões, 
respectivamente. Já o ITCD 
manteve ainda redução de 
receita de R$ 10,9 milhões, 
no acumulado do mesmo 
período.

A publicação da 16ª 
edição seguida do informa-
tivo reafirma o princípio da 

transparência dos dados 
relevantes da administra-
ção tributária do Governo 
da Paraíba. Os dados da 
publicação, que tem sido 
distribuída aos diversos 
segmentos e entidades pa-
raibanas, têm possibilitado 
também maior assertivida-
de na tomada de decisões 
dos gestores públicos do 
estado. O informativo traz 
ainda os valores do repasse 
do Fundo de Participação 
dos Estados (FPE) do mês 
de dezembro e do acumula-
do do ano. 

O ‘Boletim Covid-19’, 
que é uma ação conjunta 
de diversas gerências da 
Sefaz-PB, é uma publicação 
mensal. O informativo, em 
sua elaboração, tem contri-
buições da Gerência Opera-
cional de Informações Eco-
nômico-Fiscais (GOIEF), da 
Gerência Executiva de Arre-
cadação e de Informações 
Fiscais (GEAIF), da Gerência 
de Planejamento (GPLAN), 
da Gerência de Tecnologia e 
Informação (GTI), da Escola 
de Administração Tributá-
ria (ESAT) e da Assessoria 
de Imprensa.

Arrecadação estadual tem 
alta de 18% em dezembro
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Investimentos com uso do 
FGTS caem mais de 30%

Os recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) destinados às 
áreas de habitação popular, 
saneamento básico e infraes-
trutura urbana vêm dimi-
nuindo. Segundo o site oficial 
do Fundo, os valores executa-
dos no setor de saneamento 
caíram mais de 30%: saíram 
de R$ 2,25 bilhões em 2018 
para R$ 1,97 bilhão em 2019 
e R$ 1,36 bilhão ano passado. 
Em habitação, o orçamento 
para a concessão de financia-
mentos a famílias com ren-
da bruta mensal de até R$ 4 
mil sofrerá uma queda de R$ 
14,5 bilhões: R$ 48 bilhões 
(em 2020) para R$ 33,5 bi-
lhões este ano, de acordo 
com a Caixa.

Na área de infraestrutu-
ra urbana, os valores execu-
tados com recursos do Fundo 
de Garantia também foram 
reduzidos: saíram de R$ 909 
milhões em 2019 para R$ 
859 milhões ano passado. Em 
relação ao setor de habitação 
popular, os investimentos 
com recursos do FGTS dimi-
nuíram quase R$ 2 bi: foram 
R$ 54,3 bilhões em 2019 e 
R$ 52,6 bi em 2020. Além de 
reduzir em 5,8% a quantida-
de de unidades habitacionais 
(de 448.013 para 421.826 
moradias) tal queda de in-
vestimentos ainda impactou 
na geração de empregos nes-

te segmento: as oportunida-
des caíram 11,5%.

Pressionado pelo recru-
descimento da pandemia do 
coronavírus, pelas projeções 
de aumento do desemprego 
e pelo término abrupto do 
auxílio emergencial, o gover-
no estuda liberar o saque de 
mais R$ 12 bilhões do Fundo 
que não foram retirados em 
2020 e retornaram às con-
tas do FGTS. O argumento da 
equipe econômica é estimu-
lar a economia sem precisar 
aumentar os gastos públicos.

De acordo com a Federa-
ção Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal (Fenae), o lucro 
líquido do FGTS deve cair 
pela metade. Em novembro 
de 2020, o resultado foi de 
R$ 6,894 bilhões. No mes-
mo mês de 2019, foram R$ 
11,703 bilhões. Os dados in-
dicam que a tendência é que 
a consolidação do lucro do 
Fundo relativo ao mês de de-
zembro siga esta trajetória.

O balancete de novem-
bro de 2015 mostra um re-
sultado de R$ 14,8 bilhões 
naquele ano. Em 2019, os 
depósitos foram de R$ 128,7 
bilhões ante R$ 162,9 bilhões 
em saques. No acumulado de 
janeiro a outubro de 2020, os 
saques de recursos do Fundo 
superaram a arrecadação em 
R$ 7,076 bilhões.

 Aproxime a câmera do 
celular e acesse a edição 

do Boletim Covid-19

Os trabalhadores au-
tônomos são os que mais 
mostraram interesse em 
abrir o próprio negócio 
em 2021, segundo a Pes-
quisa de Imagem Sebrae, 
realizada pela Unidade de 
Gestão Estratégica do Se-
brae Nacional em conjunto 
com a Unidade de Gestão 
de Marketing. Além disso, 
o levantamento apontou 
que os desempregados e 
quem já tem a própria em-
presa demonstraram, tam-
bém, desejo em abrir um 
negócio nos próximos 12 
meses. Do total de entre-
vistados para a pesquisa, 
um em cada cinco preten-
de montar uma empresa 
este ano. 

A pesquisa, que tem 
o objetivo de monitorar a 
percepção da sociedade 
em geral em relação ao 
Sebrae, seu nível de lem-
brança e conhecimento 
de sua atuação, foi pro-
movida entre outubro e 
dezembro do ano passado 
e ouviu pessoas em todas 
as unidades da federação. 
No tocante à lembrança 
do Sebrae, o que mais cha-
mou a atenção foi que, dos 
entrevistados na Paraíba, 
72% citaram a instituição 

quando questionados se 
conheciam alguma que 
apoia o empreendedoris-
mo. No país, o percentual 
atingiu 72,9%.

Já sobre o conheci-
mento acerca do Sebrae, 
78% dos paraibanos en-
trevistados disseram ter 
ouvido falar na institui-
ção tanto por notícias ou 
matérias em revistas e 
jornais como na TV; 61% 
ouviram falar por meio de 
familiares, amigos e co-
nhecidos; e 60% por meio 
de eventos. No Brasil, 
81,1% dos respondentes 
disseram ter ouvido falar 
no Sebrae na TV, enquan-
to 77,5% leram matérias 
de jornais e revistas e ou-
viram falar nas 54,8% nas 
redes sociais.

Quanto às ações e 
atividades atribuídas ao 
Sebrae, 97% dos entrevis-
tados na Paraíba aponta-
ram orientação para quem 
quer abrir um negócio 
próprio; 96% cursos e pa-
lestras presenciais; 87% 
consultorias na empresa; 
e 76% cursos e palestras 
à distância (on-line). No 
Brasil, a grande maioria 
dos entrevistados concor-
dou que o Sebrae ofere-

Autônomos pretendem abrir 
o próprio negócio em 2021

ce orientação para quem 
quer abrir um negócio 
(96,2%) e que oferece cur-
sos e palestras presenciais 
(92,6%). 

O levantamento mos-
trou, também, as médias, 
em uma escala de 0 a 10, 
da imagem do Sebrae junto 
à sociedade, considerando 
10 como muito positiva. 
Na Paraíba, a média atingi-
da pela instituição foi 8,2, 
enquanto no Brasil, a nota 
ficou em 8,1. Em relação 
à percepção acerca do Se-
brae, 96% dos paraibanos 
entrevistados consideram 
a contribuição da insti-
tuição muito importante 
(94,2% no Brasil), 91% 
afirmaram que o Sebrae 
transmite credibilidade 
(91,1% no Brasil) e 87% 
dos paraibanos veem o Se-
brae como uma instituição 
ética (85,1% no Brasil).

Pesquisa mostrou 
que desempregados  

também querem 
montar empresa 

este ano 

O Governo Fede-
ral estuda medidas para 
atender o setor de bares 
e restaurantes, afetado 
por políticas de restrição 
do funcionamento do co-
mércio adotadas por go-
vernos locais em virtude 
da pandemia da covid-19. 

Em um compro-
misso fora da agenda, 
ontem, o presidente 
Jair Bolsonaro esteve no 
Ministério da Economia 
para reunião com o pre-
sidente da Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes (Abrasel), Pau-
lo Solmucci, e o ministro 
Paulo Guedes.

“São medidas que vão 
ser estudadas e que em no 
máximo 15 dias se con-
cretizará para atender o 
setor”, disse Bolsonaro. O 
presidente comentou que 
o setor foi pedir “socorro” 
ao ministro da Economia 
e repetiu que a decisão 
sobre medidas de fecha-
mento é de governadores,. 
Entretanto, o presidente 
voltou a apelar para os 
gestores não aderirem a 
um “lockdown”.

Governo 
pode ajudar 
bares e 
restaurantes

Despesas elevadas

Mourão defende corte de gastos 
para estender auxílio emergencial

O vice-presidente da 
República, Hamilton Mou-
rão, disse ser favorável a 
uma extensão do auxílio 
emergencial atrelada a um 
corte de despesas do orça-
mento. Ele afirmou que o 
Brasil enfrenta uma crise 
fiscal séria e que o déficit 
esperado para este ano é da 
ordem de R$ 245 bilhões.

“Para que se estenda 
esse auxílio emergencial, 
determinados gastos terão 
que ser cortados”, disse, 
em entrevista à Rádio Ban-
deirantes. “Sou a favor da 
extensão do auxílio emer-
gencial, desde que não seja 
algo que vá criar uma dívi-
da ainda mais impagável 
para o Brasil.”

Com o estado de ca-
lamidade pública e do 
orçamento de guerra, o 

governo conseguiu no 
ano passado aprovar o 
pagamento do auxílio 
emergencial no Congres-
so. O benefício foi a prin-
cipal medida adotada pela 
União no enfrentamento 
da pandemia. Ele foi pago 
a 67,8 milhões de pessoas e 
custou R$ 322 bilhões.

O governo inicialmente 
queria pagar R$ 200, mas a 
Câmara elevou o valor a R$ 
500. Depois de um acordo, 

o governo aceitou elevar o 
benefício a R$ 600. Nos últi-
mos meses do ano, o auxílio 
emergencial foi prorrogado 
e reduzido a R$ 300.

Com o aumento do 
número de casos e mor-
tes em razão da segunda 
onda da covid-19, as dis-
cussões sobre a retomada 
do benefício voltaram, mas 
envolvem corte de gastos, 
valores mais baixos e um 
público-alvo menor.

Anne Warth
Agência Estado

Foto: Alan Santos-PR

Vice-presidente justificou que 
socorro financeiro às famílias não 
pode criar uma dívida impagável

Agência Estado
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Ex-presidente faz balanço de atividades e lembra que órgão foi responsável por resolução sobre o ensino não presencial na PB
Márcia Dementshuk 
Assessoria SEC&T

Pandemia marcou as ações do 
Conselho de Educação em 2020
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O ex-presidente do Con-
selho Estadual de Educação 
(CEE), professor Carlos En-
rique Ruiz Ferreira, publi-
cou um balanço das ações do 
CEE em 2020. Ele destacou a 
participação do Conselho no 
andamento das atividades 
escolares desde o início da 
pandemia;  as contribuições 
para a construção da Pro-
posta Curricular do Ensino 
Médio da Paraíba; as discus-
sões acerca da Matriz Curri-
cular indígena para a etapa 
da Educação infantil e Ensino 
Fundamental. E ainda, a ativi-
dade educacional-política em 
defesa do Sistema Estadual 
de Educação e da comuni-
dade escolar diante das po-
líticas públicas federais que 
trariam impactos diretos ao 
sistema. Todo o trabalho foi 
realizado pelo Conselho, pela 
primeira vez em sua história 
que tem quase 60 anos de 
existência, de forma remota.

Depois de adequar a 
operacionalidade do Con-
selho Estadual de Educação 
para o trabalho online, o 
desafio mais urgente foi “a 
aprovação de uma resolução 
sobre as Atividades Pedagó-
gicas Não Presenciais (que 
não devem ser confundidas 
com Ensino a Distância) du-
rante o período excepcional 
que se vivia e vive no país e 
em nosso estado.”

O CEE antecipou-se às 
Resoluções Federais que es-
tabeleceram a aplicação de 
técnicas de ensino a distân-
cia. Diante da paralisia do 
Ministério da Educação e de 
outros órgãos federais no 
enfrentamento da pandemia 
por covid-19, os Conselhos 
Estaduais foram fundamen-
tais para a manutenção do 
Ensino básico.

“O Conselho Estadual de 
Educação da Paraíba valeu-
se do sentido da cautela e es-
pírito democrático para, após 
aprofundado debate, emitir 
sua Resolução, de número 
120 de 7 de abril, abarcando 
vários pontos que tangem o 
Regime Especial de Ensino, 
instaurado pela suspensão 
das atividades escolares pre-
senciais.” Por outro lado, “o 
Conselho Nacional de Educa-
ção só foi emitir seu primei-
ro parecer sobre o tema, de 
número 5, no dia 28 de abril”, 
fundamentado nos trabalhos 
dos Conselhos Estaduais”.

Carlos Enrique salien-
tou a orientação do CEE para 
priorizar “Educação Indíge-
na, Cigana, Quilombola, da 
Educação de Jovens e Adul-

tos, escolas situadas em zo-
nas periféricas, escolas do 
campo, dentre outras”, consi-
derando as desigualdades so-
ciais e estruturais no brasil. 
Entidades como a Secretaria 
de Educação, da Ciência e da 
Tecnologia (SEECT), Ministé-
rio Público Estadual, sindica-
tos, organizações indígenas, 
a comissão da Assembleia 
Legislativa do Estado da Pa-
raíba (então presidida pela 
deputada Estela bezerra) 
dentre outros, participaram 
dessa construção.

O consenso institucional 
foi buscado a cada novo desa-
fio. Em maio de 2020 foi ins-
tituído o Fórum de Debates, 
por iniciativa do Ministério 
Público Estadual e da Secre-
tária de Educação do Estado, 
com a participação de re-
presentantes do Tribunal de 
Contas do Estado, da União 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDiME-Pb, da 
União Nacional dos Conse-
lhos Municipais de Educação 
- UNCME -Pb, representantes 
da Secretaria de Saúde do 
Estado da Paraíba, inclusive 
com a presença do secretário 
Geraldo Medeiros e do CEE.

Este fórum adquiriu um 
caráter de regime de gover-
nança “para as mais variadas 
ações dos poderes públicos e 
sociais”, imprescindível para 
a elaboração da 2ª Resolução 
CEE/Pb (140/2020), emitida 
no dia 7 de maio, normatizan-
do o cômputo das atividades 
pedagógicas não presenciais 
do regime especial de ensino, 
no limite de até 50% da carga 
anual escolar.

Esse sistema foi alte-
rado pela Resolução CEE 
160/2020, em adequação a 
homologação da Lei 14.040 
de 18 de agosto de 2020 “que 
estabelece normas educacio-
nais excepcionais a serem 
adotadas durante o estado 
de calamidade pública reco-
nhecido pelo Decreto Legis-
lativo no 6, de 20 de março 
de 2020 (…)”, normatizan-
do, ainda, as orientações so-
bre processos avaliativos no 
contexto do Regime Especial 
de Ensino. Finalmente, em 
novembro, o Governo do Es-
tado da Paraíba publicou o 
Decreto Estadual nº 40.574,   
Diretrizes para o Retorno 
às Aulas Presenciais – Plano 
Novo Normal para a Educa-
ção da Paraíba (PNNE/Pb).  
O CEE, por sua vez, emitiu 
a última Resolução do ano, 
com as normas sobre o re-
torno às aulas presenciais 
que devem ser seguidas por 
gestores de todas as redes – 
pública, privada, comunitá-
ria, entre outras.

Construção da Proposta Curricular do Ensino Médio da Paraíba
A construção da Proposta 

Curricular do Ensino Médio da 
Paraíba também foi um trabalho 
realizado interinstitucionalmen-
te a partir do segundo semestre 
de 2020. O Conselho realizou 
duas lives públicas, reunindo 
especialistas nacionais da área. 
Gestores, professores, alunos e 
demais interessados de todas as 
regiões da Paraíba e  professo-
res das universidades públicas 
paraibanas participaram dos 
debates sobre os desafios e as 

perspectivas do Novo Ensino 
Médio, a partir, em especial, da 
Lei da Reforma do Ensino Médio 
e da Base Nacional Comum Cur-
ricular do Ensino Médio.

A Proposta Curricular do 
Ensino Médio da Paraíba foi 
entregue pelo secretário de 
Educação Claudio Furtado e 
a Equipe Pró-BNCC ao CEE/
PB em novembro e, no dia 17 
de dezembro de 2020, O CEE 
aprovou o Parecer, “dotando 
a Paraíba de um Novo Docu-

mento Referencial Curricular do 
Ensino Médio”. 

A Educação e Matriz Cur-
ricular Indígena para a etapa 
da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental tambem foi tema 
para Plenária com a participa-
ção de especialistas e “no dia 
12 de novembro, foi aprovada 
uma Resolução pelo Conselho 
Pleno (CEE) a Matriz Curricular 
Indígena da Rede Estadual. Res-
salta-se que a parte diversificada 
do currículo passou a conter os 

seguintes componentes: Ética; 
Pluralidade cultural; Identidade 
cultural potiguara; Gênero e 
sexualidade; Jogos indígenas; 
Arte e cultura indígena; Orali-
dade indígena; Conhecimentos 
tradicionais; História e cultura 
indígena potiguara; História e 
Cultura Afro-brasileira; Direitos 
e deveres das crianças e da co-
munidade indígena”.

O balanço completo pode 
ser acessado na seção Horizon-
tes da Inovação, na plataforma 

do Governo do Estado, na Secre-
taria Estadual de Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraíba. 

Carlos Enrique Ruiz Ferreira 
presidiu o CEE até meados de 
outubro, quando pediu a  exo-
neração para se candidatar a 
Reitor da Universidade Estadual 
da Paraíba). A presidência foi 
assumida pelo professor Luiz 
Júnior, do Departamento de 
Educação da Universidade Fede-
ral da Paraíba – hoje internado 
com a covid-19.

Comportamento

EPC realiza palestra sobre relações 
interpessoais no ambiente de trabalho

A pandemia ainda não 
acabou, mas as pessoas 
já estão retornando aos 
trabalhos presencias e a 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC) se preo-
cupa com essa retomada 
do cotidiano, não só com 
a aplicação das medidas 
sanitárias do decreto es-
tadual, mas também em 
promover um ambiente 
tranquilo para todos. En-
tão, para que todos os co-
laboradores possam exer-
cer suas funções de forma 
sadia, a EPC realizou a 
palestra ‘Relacionamento 
interpessoal no ambiente 
de trabalho’, com a psi-
cóloga Janaina Ferreira. 
O evento ocorreu ontem, 
para os colaboradores do 
Jornal A União e no último 
dia 20 de janeiro aconte-
ceu com os funcionários 
da Rádio Tabajara.

Cuidar do capital hu-
mano é primordial para a 
manutenção das confor-
midades em qualquer local 
de trabalho e a psicóloga 
ressaltou que pequenas 
atitudes podem evitar os 
possíveis contratempos. 
“A comunicação é a coisa 
mais importante na rela-
ção interpessoal. Empresas 
e colaboradores precisam 
enxergar que através dessa 

comunicação a gente con-
segue estabelecer nossas 
necessidades e colocar li-
mites, se as coisas não es-
tiverem indo muito bem. 
Quando a gente não se co-
munica acaba gerando um 
ambiente de estresse, que 
passa a ser difícil de se tra-
balhar. Portanto, cuidar da 
nossa saúde mental é im-
portante para manter-se a 
harmonia 
onde pas-
samos boa 
parte do 
nosso dia”.

“ U m a 
dica que 
sempre dou 
é que deve-
mos sem-
pre lembrar 
que todo dia 
temos im-
previstos, a 
vida de to-
dos é des-
regulada. Afinal, viver não 
é algo tão previsível assim 
e não existe uma métrica 
ou um roteiro sobre todas 
as situações. Então, a pri-
meira coisa é prestar aten-
ção em nossas emoções, 
pensar sobre quais as al-
ternativas possíveis para 
resolver aquele problema 
e não se comportar de for-
ma impulsiva, porque todo 
comportamento tem con-
sequências”, acrescentou a 
psicóloga. 

Para os participan-
tes, as orientações da pa-
lestrante serão aplicadas 
não só no trabalho, mas 
também em suas vidas 
pessoais. “Essa palestra foi 
muito importante porque 
as dicas vou aplicar em 
minha casa, com minha fa-
mília. inclusive, vou corri-
gir algumas atitudes aqui 
no trabalho e com a minha 

filha, que 
muitas vezes 
nem a escu-
to, vou re-
ver minhas 
a t i t u d e s . 
P r i n c i p a l -
mente aqui 
no traba-
lho, em que 
só basta eu 
discordar da 
opinião de 
alguém que 
nem quero 
mais ouvir... 

A partir de agora, vou es-
cutar até o fim para poder 
entender o pensamento do 
outro”, relatou o técnico de 
informática da EPC, Zeil-
ton Gomes.

“É fundamental a EPC 
desenvolver palestras as-
sim como essa, sobretudo 
nesse período de pan-
demia, em que a saúde 
mental das pessoas foi 
bastante afetada. Vimos a 
importância da empatia, 
de se colocar no lugar do 

outro antes de tomarmos 
qualquer decisão, princi-
palmente em uma situação 
de raiva. Eu mesmo, estou 
com dois filhos pequenos 
e estou precisando traba-
lhar apenas um horário 
de forma presencial, para 
cuidar dos bebês. isso não 
é nem privilégio, é apenas 
uma questão de equidade 
que todos podem precisar 
um dia. Também aprendi 
muito sobre os tipos de 
pessoas: as passivas, as-
sertivas e as agressivas; 
em que é preciso tentar-
mos no dia a dia sermos 
mais assertivas. isso le-
varei também para minha 
vida pessoal. Cuidar da 
saúde mental da gente é 
de suma importância para 
nós, como também para 
a empresa”, complemen-
tou a participante Pétala 
Pontual, gerente de mar-
keting de mídia impressa 
da EPC.

“A EPC está sempre 
procurando alternativas 
para cuidar de seus colabo-
radores. Esse tipo de ação 
educativa nos faz enten-
der melhor as sensações 
que são muito importantes 
para o crescimento pessoal 
e profissional de todos, 
pois passamos a repensar 
nossos relacionamentos e 
a nossa qualidade de vida”, 
finalizou a presidente da 
EPC, Naná Garcez.

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Foto: Iracema Almeida

É fundamental a EPC 
desenvolver palestras 

assim como essa, 
sobretudo nesse período 
de pandemia, em que a 

saúde mental das 
pessoas foi bastante 

afetada

A psicóloga Janaina 
Ferreira realizou palestra 
ontem no Jornal A União
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AS obras da unidade do Colégio Ba-
tista Brasil, no Espaço Gospel, da 
Avenida Ruy Carneiro deverão estar 
concluídas no início de fevereiro. 

O ENCONTRO do deputado Gervásio 
Maia com o governador João Azevêdo, 
na Granja Santana foi um reencontro 
de velhos amigos.

COM ou sem o auxílio do Sobrenatural 
de Almeida, o Fluminense, com 50 pon-
tos, faz a melhor campanha no Brasilei-
rão desde a época pós-Unimed.

HOJE é dia do Happy Hour na Tasquinha 
do Tio, no Mag Shopping.

Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

“O cara só é sincera-
mente ateu quando 
está muito bem de 

saúde”.

Millôr Fernandes

Fale com Abelardo

Segundo números publicados no 
anuário Folha da Segurança, com 
base nos dados fornecidos pela 
Secretaria de Defesa, dirigida pelo 
secretário Jean Nunes, a Paraíba 
obteve em 2020 uma redução de 
47% nos ataques a bancos, apre-
ensão de 3.500 armas de fogo e de 
quantidade recorde de drogas ilíci-
tas, numa performance animadora 
no combate à criminalidade.

Investimento
Sempre arrojada em seus empreendimen-
tos, a Sólida Imóveis, dirigida pelo empre-
sário Tércio Barros, lançou o condomínio 
Pipa Golf 2, impulsionado pela excelente 
aceitação da primeira etapa do projeto que 
superou as expectativas de venda. Conside-
rada uma das áreas mais nobres do litoral 
do Rio Grande do Norte e muito próximo 
à Paraíba, o Pipa Golf 2 tem atraído muitos 
investidores.

É  hoje!28

Antônio de Aracoeli 
Ramalho, Alessandra 
Moura Melo Cunha, 
Alex Nunes, Alexan-
dre Bronzeado, Ana 

Rita Pessoa Henriques, Dedinha Lucena, 
Diego Leandro, Elen Karine Santana, Eu-
lina Maia, Fernando Soares dos Santos, 
Betânia Tejo, Flaviana 
Ramos, Giordano Mou-
zalas de Souza e Silva, 
Jeniffer Meira Dantas, 
Julianne Véras, Kathia-
ne Marques, Kleber 
Martins, Luciana Amo-
rim, Maria Margarida 
de Alacoque Lima, 
Marina Germoglio, Marinez Belo, Maurilio 
Pessoa, Niedja Palitot Sousa, Patricia 

Pires, Janine Lucena, 
Rinaldo Mouzalas 
Souza e Silva, Ro-
sangela Pereira, Silvio 
Dias, Suenia Gomes, 
Sylvana Toscano, Vera 
Souza Silva Sá, Verôni-
ca Mesquita, Wálter 
Pacheco de Oliveira 

Aniversariando

ALICE FERNANDES - de-
coradora e diretora do 
Rotary Club - Dando os 
parabéns por mais este de-
safio que é nova roupagem 
com que se reveste sua co-
luna. Você é o próprio ge-
miniano que não se deixa 
vencer pelas adversidades 
e mostra como dar a volta 
por cima e continuar dan-
do as cartas. Parabéns, é 
muito bom ter esse contato 

diário com a informação 
que nos acompanha dia-
riamente no café da ma-
nhã.  
RUBENS NÓBREGA - jor-
nalista e escritor - Sua es-
treia n’A União qualifica o 
jornal e seus leitores.  
LAND SEIXAS - O artigo 
em A União de terça feira 
mostra e reproduz a sua 
trajetória de vida profissio-
nal no jornalismo social, 

com inovação enrique-
cedora na área. Pelo que 
se vê, você sempre foi um 
protagonista que atuou na 
vanguarda de um colunis-
mo inovador, que sempre 
esteve na linha de frente no 
estado da Paraíba. 
GLAUCE LONDRES - A 
volta ao jornalismo im-
presso é apenas o reconhe-
cimento do valor de sua 
trajetória jornalística.

Ausência 
Comenta-se a ausência da vice-gover-
nadora do Estado, Ligia Feliciano, que 
desapareceu do noticiário político.  Em 
seu segundo mandato no cargo, sem-
pre foi presença atuante no Governo e 
muito frequente nos eventos represen-
tando o governador do Estado. Desde 
o início da pandemia, recolheu-se e 
ainda não retomou as suas atividades 
presenciais.

Frente ampla
De um amigo da coluna:
- O governador de São Paulo, João Dória 
Junior, convocou os ex-presidentes Fer-
nando Henrique Cardoso, José Sarney 
e Michel Temmer para “um ato insti-
tucional a favor da vacinação contra a 
Covid-19”. Lembrou um fato histórico: 
a Frente Ampla, convocada pelo gover-
nador do Rio de Janeiro, Carlos Lacer-
da, que aliou-se aos ex-presidentes Jus-
celino Kubitschek e João Goulart para 
combater os militares que assumiram o 
Poder em março de 1964. 
A estratégia não deu certo.

Na entrevista que 
conferiu esta se-

mana ao programa Van-
guarda, na TV Master, o 

cardiologista Valério Vasconcelos, pro-
fessor da Universidade Federal da Pa-
raíba e pesquisador das doenças cardio-
vasculares, abordou tema interessante 

que tem sido objeto de suas pesquisas 
científicas: a Síndrome do Coração Par-
tido, presente nos inúmeros casos de 
pacientes que desenvolvem cardiopatia 
grave, e muitos chegam a óbito, em fun-
ção da perda de um parente próximo ou 
da pessoa amada. “São situações cada 
vez mais comuns na medicina, quando 
um dos cônjuges se vai e o outro não 
aguenta a dor da ausência e não su-
porta a solidão e terminam vítimas do 
amor”, afirmou. Esses estudos estão vi-
rando trabalho científico.

A síndrome 
do coração 
partido

O PIB reunido
O jantar de amanhã promovido pela 
revista Painel Empresarial, no restau-
rante Gulliver Mar, vai homenagear 
os maiores contribuintes do ICMS 
da Paraíba, reunindo autoridades e 
convidados especiais. A publicação, 
fundada pelo saudoso jornalista Mo-
zart Montenegro e dirigida pelo seu 
filho, Emanoel Montenegro, completa 
33 anos de circulação.

ENGENHEIRA Civil, 
empresária e in-
fluenciadora Digital, 

PRISCILLA THÂMARA ain-
da encontra tempo para 
irradiar beleza e elegân-
cia nos eventos por onde 
passa e reunir mais de 50 
mil seguidores em suas 
redes sociais

EM um café da manhã no roof top 
do Hotel Aram Beach & Resort, 
em Tambaú, a jornalista Naná 

Garcêz apresentou as suas aquisi-
ções mais recentes para compor os 
quadros de redatores e colabora-
dores do jornal A UNIÃO, que está 
completando 128 anos de existência 
com os mais relevantes serviços 
prestados à história da Paraíba.

Jubileu de Prata
A construtora Massai, que figura entre as 
100 maiores do País, segundo ranking de 
publicações especializadas, está comemo-
rando 25 anos de fundação com lançamen-
tos na Paraíba e no Rio Grande do Norte. A 
novidade é um grande empreendimento li-
gado a área de saúde, em Manaíra, o Omni 
Life and Health, e dois prédios à beira-mar 
de Camboinha.

Dívida. A situação do grupo Caoa, 
dirigida pelo empresário paraibano 
Carlos Alberto de Oliveira Andrade, 
pode não ser tão confortável assim. 
Segundo o site Consultor Jurídico 
(conjur.com.br) a empresa deve R$ 
1,6 bilhão ao Banco Santos, segundo 
a Adjud, administradora judicial da 
massa falida. O processo se arrasta há 
mais de 15 anos.

Ontem pela manhã, ao utilizar um 
desodorante Dove recém-aberto, o 
editor da coluna quase foi atingido 
nos olhos pelo jato do produto, 
que é altamente inflamável, que 
explodiu nas mãos. No frasco de 
alumínio, letras minúsculas, prati-
camente ilegíveis, com informações 
do fabricante sem uma indicação 
precisa e visível sobre a quem recla-
mar em casos como esse.
Pode isso, Arnaldo?

Eleição na AL. O cargo de 1º 
Secretário da Assembleia Legislativa, um 
dos mais importantes da Casa, que ficou 
vago com a morte do deputado João 
Henrique, será preenchido na próxima 
segunda-feira, através de eleição dos 
próprios parlamentares. Por enquanto, o 
deputado João Gonçalves é favorito.
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Brasileirão
Dois jogos atrasados serão disputados hoje pelo 
Campeonato Brasileiro da Série A: Grêmio x 
Flamengo e Bahia x Corinthians. Página 23
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O presidente do Campi-
nense, Phelipe Cordeiro, dis-
se nessa quarta-feira que o 
clube já tem um pré-contra-
to com 22 jogadores e a cada 
assinatura de contrato defi-
nitivo, os atletas estão sen-
do anunciados, obedecendo 
um critério que primeiro 
beneficia os sócios do clube 
e depois são divulgados nas 
mídias sociais. A apresen-
tação de todo o elenco está 
prevista para a quinta-feira 
dia 4 de fevereiro.

“Nós estamos manten-
do um critério para benefi-
ciar os nossos sócios torce-
dores, afinal, eles estão com 
o clube nesse momento difí-
cil que atravessamos. Após 
anunciar aos sócios, aí é que 
permito publicar nas redes 
sociais para todo mundo 

tomar conhecimento, inclu-
sive a imprensa. Acho que 
até o final de semana, todos 
os atletas serão anunciados”, 
disse o dirigente.

Entre os 22 já com um 
pré-contrato com o clube, 
Phelipe admite que alguns 
já passaram pelo clube re-
centemente. “Esses atletas 
agradaram aos torcedo-
res e dirigentes e estamos 
negociando com eles para 
que continuem no clube. Já 
anunciamos alguns deles”, 
completou o presidente.

Os últimos atletas di-
vulgados pelo Campinense 
foram o atacante Marcos 
Nunes e o zagueiro Alemão. 
O clube confirmou também 
nesta quarta-feira a contra-
tação do preparador físi-
co Rodolfo Firmino, de 38 
anos. Ele já trabalhou no 
Atlético de Cajazeiras com 
o técnico Ederson Araújo 

e tem experiências em al-
guns outros clubes do país 
e também na seleção de Ca-
marões. Quem chega hoje a 
Campina Grande é o técnico 
Ederson Araújo. Ele vem 
ajudar a diretoria a fechar o 
elenco e discutir alguns as-
suntos referentes ao plane-
jamento para a temporada.

Nacional de Patos
O Canário do Sertão fez 

uma parceria com a FDA 
Sports, a mesma empresa 
que trabalhou com o Cam-
pinense na temporada pas-
sada. A cada dia são anun-
ciados novos jogadores e o 
clube deve fechar o elenco 
em alguns dias. Já foram 
contratados o goleiro Mar-
tins, os atacantes Jó Boy e 
Thiago Brito, o zagueiro 
Anderson Schmoeller e os 
meias Sérgio Villarreal e 
Enercino. Novos nomes de-

vem ser divulgados ainda 
esta semana.

Sousa
Fora o Perilima, que 

ainda não anunciou nin-
guém, nem mesmo a comis-
são técnica, o Sousa é a equi-
pe que menos contratou até 
o momento. O Dinossauro só 
acertou com o goleiro Ricar-
do e o zagueiro Adriano Lu-
cas Silva, além do treinador 
Paulo César Shardong.

São Paulo Crystal
O tricolor de Cruz do 

Espírito Santo preferiu man-
ter a base do time que jogou 
o Paraibano de 2020 e trou-
xe de volta, além do técnico 
Wilton Bezerra, mais seis 
atletas. São eles os atacan-
tes Biro e Henrique, o meia 
Leandro, o volante Léo Hen-
rique, o lateral direito Mi-
chel e o zagueiro Dipão.

Raposa espera fechar elenco neste fim de semana
Foto: Divulgação/Campinense

O presidente Phelipe Cordeiro disse que já tem 22 jogadores acertados

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Dirigentes do Botafogo esperam um grau de 
dificuldade bem maior na competição, por
conta da logística e do melhor nível técnico

Nenhum clube nordes-
tino será rebaixado na Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro. Os quatro rebaixados fo-
ram definidos na penúltima 
rodada concluída na última 
terça-feira. O Vitória cor-
ria sério perigo, mas con-
seguiu vencer o Botafogo 
de São Paulo e escapou. Os 
quatro clubes rebaixados 
foram Paraná-PR, Figuei-
rense-SC, Botafogo-SP e 
Oeste-SP. Com esta defini-
ção, a Série C deste ano so-
frerá muitas mudanças e o 
grupo A, que era composto 
apenas por times do Nor-
deste e do Norte, agora terá 
também equipes de Minas e 
Rio de Janeiro. Já o grupo B 
só deverá ter clubes de SP, 
PR, SC e RS.

A CBF ainda não de-
finiu como ficarão os gru-
pos, o que deverá acontecer 
nos próximos dias, já que a 
competição, de acordo com 
o calendário da entidade, 
deverá começar no final 
de maio e é necessário um 
prazo de dois meses de an-
tecedência para a divulga-
ção do regulamento e tabe-
la, como exige o Estatuto do 
Torcedor.

Porém com os rebai-
xamentos dos clubes das 
Série B e C, é possível fazer 
uma composição dos gru-
pos, baseado no critério da 
menor distância, que sem-
pre foi utilizado pela CBF. 
Sendo assim, o Botafogo, 
único clube da Paraíba na 
Série C, deverá fazer parte 
do grupo A com os seguin-
tes clubes: Ferroviário-CE, 
Floresta-CE, Santa Cruz-PE, 
Jacuipense-BA, Altos-PI, 
Manaus-AM, Paysandu-PA, 
Tombense-MG e Volta Re-
donda-RJ.

No grupo B deverão 
ficar o São José-RS, Ypi-
ranga-RS, Criciúma-SC, Fi-
gueirense-SC, Paraná-PR, 
Mirassol-SP, Novorizontino
-SP, Oeste-SP, Botafogo-SP e 
Ituano-SP.

Com esta composição 
de grupos, é possível afir-
mar que a competição de-
verá ser mais difícil ainda 
para o Botafogo, que no 
ano passado, isto porque o 
Tombense e o Volta Redon-
da são equipes mais fortes 
do que Treze e Imperatriz, 
por exemplo, que caíram 
para a Série D. Além das 
dificuldades técnicas, há 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br Clubes definidos

na Série C de 2021

Botafogo e Santa Cruz seguem 
como integrantes do Grupo A do 
Campeonato Brasileiro da Série CFoto: Rafael Melo/Santa Cruz

também um desgaste maior, 
porque em 2020, o Belo só 
tinha três longas viagens, 
para Imperatriz, Belém e 
Manaus, e desta forma, teria 
mais duas longas viagens, 
para Volta Redonda e para 
Tombos.

O vice-presidente de 
futebol do Botafogo, Afonso 
Guedes, concorda que caso 

seja mantido o grupo A que 
se imagina, será bem mais 
difícil a Série C deste ano do 
que foi a do ano passado.

“Teremos um grupo 
mais forte e com uma logís-
tica um pouco complicada 
com a entrada do Tomben-
se e Volta Redonda. As duas 
equipes disputam campeo-
natos fortes como o Carioca 

e o Mineiro e são equipes 
bem mais qualificadas do 
que algumas de nossa re-
gião, aqui no Nordeste. Por 
outro lado, a logística tam-
bém será mais complicada, 
porque teremos mais duas 
viagens longas e para cida-
des que não são capitais, 
como Volta Redonda no Rio 
de Janeiro e Tombos em Mi-

nas Gerais”, acrescentou o 
dirigente.

O presidente do Bota-
fogo, Alexandre Cavalcanti, 
concorda plenamente com 
o vice-presidente de futebol 
e diz que já está se prepa-
rando para as dificuldades.

“Desde que soubemos 
na noite de terça-feira, que 
começamos a ver que este 

ano os grupos estarão mais 
fortes e essa logística de ir a 
Minas Gerais e Rio de Janei-
ro, certamente prejudicará 
um pouco os nossos traba-
lhos. Vamos ter que nos pre-
parar para isto mesmo. Com 
certeza, a Série C de 2021 
será bem mais difícil do que 
no ano passado”, afirmou o 
presidente do Belo.
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Time paraibano de basquete iniciou o segundo turno da Liga Nacional com uma vitória sobre o Campo Mourão

O Basquete Unifacisa en-
tra em quadra hoje para um 
difícil compromisso, às 20h, 
no Ginásio do Maracanãzi-
nho, diante do Flamengo-RJ, 
vice-líder do NBB e campeão 
da Copa Super 8. Esse será o 
quarto embate entre o rubro-
negro carioca e a equipe de 
Campina Grande que ascen-
deu para a elite do basque-
tebol nacional na temporada 
passada, até hoje, todas as vi-
tórias foram do rubro-negro. 
No primeiro confronto entre 
as duas equipes, na atual 
temporada, a equipe carioca 
venceu o time paraibano por 
86 a 79. 

Na sua reestreia na 
atual temporada do NBB, o 
Basquete Unifacisa abriu as 
suas disputas no segundo 
turno da competição com 
uma importante vitória con-
tra a equipe do Campo Mou-
rão-SP por 72 a 59 na última 
terça-feira (26) em partida 
disputada no Ginásio do Ma-
racanãzinho no Rio de Janei-
ro. Com o resultado, a equi-
pe paraibana se manteve 
na nona colocação da liga e 
agora se prepara para voltar 
a jogar contra um adversá-
rio complicado, mas acredi-
tando em suas capacidades, 
especialmente pelo bom de-
sempenho defensivo apre-
sentado na última partida.

Com o retorno de joga-
dores importantes como o 
armador norte-americano 
Nath Barnes, que anotou 17 
pontos no embate contra o 
Campo Mourão, e o tempo 
de treinamento que a equi-
pe teve após ficar de fora 
da disputa da Copa Super 
8 - vencida pelo Flamengo 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Unifacisa tem novo desafio 
contra o Flamengo no NBB

no último fim de semana - a 
equipe paraibana se sente 
confiante para seguir tendo 
um bom desempenho dentro 
da “bolha” realizada no Rio 
de Janeiro, onde ainda en-
frentará o Minas Tênis Clube, 
líder do NBB, no próximo do-
mingo (31).

De acordo com Betinho, 
ala-armador e um dos des-
taques da equipe paraibana, 
essa é uma das bolhas mais 
complicadas para a equipe 
que chega consciente do que 
precisa realizar para obter 
bons resultados nessa pa-
rada na capital fluminense. 

A expectativa do jogador é 
que a equipe siga focada em 
continuar se desenvolvendo 
e realizando jogos equilibra-
dos como fez contra o Campo 
Mourão, time que no primeiro 
turno havia batido a Unifacisa.

“Nós viemos para essa 
minissede muito conscientes 

do que precisa ser feito para 
que possamos conseguir os 
resultados positivos. Nos pre-
paramos muito bem para esse 
jogo contra o Campo Mourão, 
time que a gente já tinha per-
dido no primeiro turno e que 
agora conseguimos vencer. 
Eu vejo que nosso time segue 

evoluindo, sempre com os pés 
no chão e jogando um jogo de 
cada vez. Essa vitória foi mui-
to importante para mostrar 
que a gente está realmente no 
caminho certo e que podemos 
seguir obtendo resultados im-
portantes nos próximos con-
frontos”, explicou Betinho.

Foto: Bruno Lorenzo/LNB

O basquete Unifacisa iniciou o 
segundo turno com uma importante 

vitória sobre o Campo Mourão, 
nessa terça-feira, no Maracanãzinho

O espanhol Rafael Na-
dal pediu aos seus com-
panheiros “privilegiados” 
que disputam o circuito 
mundial de tênis para ana-
lisarem melhor a situação 
que enfrentam depois de 
passarem por estrita qua-
rentena de duas semanas 
antes de jogar o Aberto da 
Austrália, primeiro Grand 
Slam da temporada.

“Eu me sinto mal por 
todos eles que estão cum-
prindo com a quarentena 
sem serem capazes de sair 
do quarto para treinar, mas 
já sabíamos como seriam 
as determinações em um 
país que está fazendo as 
coisas realmente bem em 
face da pandemia”, disse o 
espanhol em uma entrevis-
ta concedida à CNN.

Em tom diplomático, 
como fizera em outra en-
trevista recente, Nadal co-
mentou as críticas de certos 
jogadores sobre a rigidez 
do protocolo, mas também 
apontou que em outras 
partes do mundo a situa-

ção é muito mais crítica, 
com muitas mortes sendo 
registradas.

Nadal faz exercícios 
cinco horas por dia e con-
sidera uma preparação 
suficiente para iniciar a 
disputa do torneio, dia 8, 
contra o australiano Alex 
De Miñaur na primeira ro-
dada. “Pelo menos estamos 
aqui e temos a oportunida-
de de jogar. Somos privile-
giados”, disse o tenista, se-
gundo colocado no ranking 
mundial.

Campeão em Mel-
bourne na edição de 2009, 
Nadal afirmou que ficaria 
muito contente se con-
seguisse chegar ao 21º 
título de Grand Slam, su-
perando o suíço Roger Fe-
derer, que também soma 
20 títulos nos torneios de 
maior importância no cir-
cuito mundial.

Aos 34 anos, Nadal 
afirmou que não pensa 
ainda em aposentadoria. 
Casado desde outubro de 
2019, o espanhol revelou 
também o desejo de ter um 
filho este ano.

Rafael Nadal adverte tenistas por 
críticas aos protocolos na Austrália

Aos 34 anos, Rafael Nadal afirmou que não pensa ainda em aposentadoria

Foto: Reprodução/Instagram

Agência Estado

O presidente do Co-
mitê de Organização da 
Olimpíada de Paris/2024, 
Tony Estanguet, garantiu 
que os Jogos serão rea-
lizados "aconteça o que 
acontecer" este ano em 
Tóquio. Segundo o diri-
gente, um novo atraso no 
início das competições no 
Japão teria "um impacto 
bastante limitado".

Em entrevista pu-
blicada, ontem, no jor-
nal francês 'Le Monde', 
Estanguet acredita que 
Tóquio vai conseguir or-
ganizar os Jogos este ano, 
após o adiamento ocor-
rido no ano passado por 
causa da pandemia da co-
vid-19.

Mas o dirigente aler-
tou que as competições 
só terão início em 26 de 
julho de 2024 na capital 
francesa "se as condições 
permitirem", mas sem in-
terferência caso ocorra 
um novo atraso ou cance-
lamento em Tóquio. "Nos-
sos jogos serão realizados 
em 2024, aconteça o que 

acontecer em Tóquio. Eu 
quero que esses jogos 
ocorram, porque eles vão 
criar uma dinâmica forte, 
mas Paris/2024 não está 
ligada ao destino de Tó-
quio."

Estanguet evitou opi-
nar se os atletas deveriam 
ser vacinados como prio-
ridade e considerou que o 
respeito pela distância e 
padrões de proteção de-
vem ser suficientes para 
evitar contágios

Os organizadores dos 
Jogos de Paris agora estão 
trabalhando nas cerimô-
nias de abertura e encer-
ramento, que Estanguet 
deseja que não se desen-
volvam apenas no estádio 
olímpico e que possam ser 
realizadas, em parte, tam-
bém no centro de Paris.

O presidente do co-
mitê de Paris/2024 reco-
nheceu que a pandemia 
prejudicou o acerto de 
contrato com patrocina-
dores, mas está confiante 
de que, ao longo do ano, 
60% do valor estimado 
possa ser obtido com os 
parceiros dos Jogos.

Paris diz estar pronta
para a realização das 
Olimpíadas de 2024

Agência Estado
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Palmeiras e Santos buscam a consagração no torneio em jogo no próximo sábado, no Maracanã, a partir das 17 horas

Conmebol define logística para 
decisão da Copa Libertadores
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Renato com a força
máxima contra o Fla

Renato Gaúcho não vai 
cumprir o prometido ou 
ameaçado, de escalar 
reservas no restante dos 
jogos do Brasileiro, tanto 
que vai usar a força má-
xima contra o Flamengo, 
nesta quinta-feira, às 20 
horas, na Arena gremista, 
em jogo atrasado. A ideia 
é buscar o G4 e se garantir 
na fase de grupos da Li-
bertadores. Já o Flamengo 
vive turbulência, principal-
mente depois das negocia-
ções para  a saída de Ever-
ton Ribeiro e Michael para 
o futebol árabe.

Futebol europeu
perde R$ 53,7 bi

As equipes de futebol da 
Europa enfrentam perdas de 
até R$ 53,7 bilhões devido 
aos problemas causados pela 
Covid-19. A revelação foi feita 
por Andrea Agnelli, presi-
dente da Juventus, durante 
um evento virtual,ontem. A 
manutenção dos torcedores 
fora dos estádios das princi-
pais ligas da Europa por mais 
tempo do que o esperado por 
causa da pandemia é apon-
tada como o principal motivo 
para a falta de receita dos 
clubes. Sem eles, os clubes 
não faturam com a venda de 
ingressos e produtos.

Covid-19 desfalca
o Corinthians hoje

O Corinthians anunciou on-
tem dez casos de covid-19 
no elenco. Após uma rodada 
de exames feita pelo depar-
tamento médico, os atletas 
que testaram positivo foram 
isolados, iniciaram quaren-
tena e não vão participar 
dos treinos pelos próximos 
dias. O time joga hoje con-
tra o Bahia,às 19 horas, em 
Salvador, pelo Campeonato 
Brasileiro Os infectados são 
Danilo Avelar, Luan, Everal-
do, Mantuan, Léo Santos, 
Guilherme Castellani, Wal-
ter, Ruan Oliveira, Ramiro e 
Matheus Davó. 

Ibrahimovic não vê
espaço para racismo

Um dia após se desentender 
com Romelu Lukaku e dizer 
para o atacante belga ir "fazer 
vodu", Zlatan Ibrahimovic se 
manifestou, nas redes sociais, 
declarando que "não há lugar 
para o racismo" no futebol 
e que "somos todos iguais". 
O incidente ocorreu durante 
clássico entre Inter de Milão e 
Milan, pela Copa da Itália, dis-
putado na última terça-feira. 
Na publicação, ele colocou um 
vídeo com duas crianças, uma 
branca e uma negra, se abra-
çando na rua. "No mundo do 
Zlatan não há lugar para o ra-
cismo", escreveu no Instagram.

Curtas
Ciro Campos
Agência Estado

A final da Copa Liber-
tadores neste sábado terá 
uma logística especial para 
Santos e Palmeiras decidi-
rem o título. A Confederação 
Sul-Americana de Futebol 
(Conmebol) elaborou um 
novo protocolo para a de-
cisão e permitirá até 5 mil 
presentes no Maracanã (dis-
tribuiu menos de 3 mil con-
vites), número bem acima 
das 350 pessoas permitidas 
nas fases anteriores. Todos 
que estiverem por lá vão 
ter de apresentar na entra-
da uma carta de comprova-
ção de teste negativo para o 
novo coronavírus e passar 
por medição de temperatu-
ra. Os portões estarão fecha-
dos e não haverá venda de 
ingressos como medida de 
prevenção à pandemia.

Segundo a Conmebol, a 
quantidade de no máximo 5 
mil presentes inclui jogado-
res, jornalistas, comissões 
técnicas, funcionários da 
entidade, empregados do es-
tádio, dirigentes dos clubes, 
autoridades, representantes 
de patrocinadores, convida-
dos e familiares dos atletas. 
A organização da final pro-
mete respeitar as regras de 
distanciamento e reservar 
espaços de até 2 metros en-
tre uma pessoa e outra den-
tro do Maracanã.

Todos os presentes es-
tarão credenciados pela 
Conmebol e com o devido 
registro de exame negativo. 
O uso de máscaras será obri-
gatório. Os testes PCR para 
detecção do novo coronaví-
rus precisam ser realizados 
até quatro dias antes da de-
cisão. Funcionários que já 
trabalham no Maracanã para 
a montagem de estruturas 
específicas para a final e na 
decoração do local têm sido 
testados regularmente.

Os dois clubes terão de-
legações compostas por 55 
pessoas, incluindo jogado-
res e membros da comissão 

Campeão estará em novo patamar na América do Sul
O título da Copa Libertadores 

deixará Palmeiras ou Santos em 
um novo patamar no futebol sul
-americano. O time alviverde ten-
tará seu segundo troféu do torneio 
mais importante do continente. 
Se vencer, pode se colocar como 
um dos clubes mais organizados 
do País. O rival alvinegro quer se 
isolar como o brasileiro com mais 
títulos, quatro, dois deles com Pelé 
e um sob o comando de Neymar.

Campeão em 1999, o Pal-
meiras viu os três rivais paulista 
conquistarem a Libertadores neste 
século. É o único título que falta no 
ciclo vitorioso que o clube iniciou 
com sua reconstrução em 2015, 
ao lado da patrocinadora Crefisa. 
De lá para cá, venceu Copa do 
Brasil, Brasileiro e Paulista, mas 
sempre esbarrou na competição 
sul-americana. Não à toa, a Liber-
tadores é chamada de "obsessão" 
pelos torcedores da equipe

O técnico Abel Ferreira sabe 
da importância da Libertadores e 
disse que o elenco está preparado 
para a decisão. "É um jogo muito 
particular, é uma final. É fruto 

de um grande trabalho das duas 
equipes. Chegam as duas com 
mesmo desejo e ambição. Da 
minha parte, vamos nos preparar 
como temos feito em todos os jo-
gos, encarar as emoções que te-
mos e aceitá-las. Quando chegar 
o momento do apito do árbitro, 
temos que concentrar nossa ener-
gia para o plano de jogo. Não é 
esta semana. Tenho falado antes. 
Não vamos nos preparar agora, 
estamos nos preparando. Tenha 
certeza absoluta de que essa ga-
lera está preparada para a final".

Já o Santos venceu o torneio 
pela última vez em 2011, com 
aquele time liderado por Neymar. 
Antes, já havia conquistado a Li-
bertadores duas vezes, em 1962 e 
1963, na era Pelé. Agora, buscará 
o tetra para deixar para trás os 
também tricampeões São Paulo e 
Grêmio. Se ganhar, será o único 
clube do Brasil a ter quatro con-
quistas. O que já está certo é que 
o futebol brasileiro chegará a 20 
conquistas da competição, contra 
as 25 dos argentinos, os que mais 
venceram a Libertadores.

O técnico Cuca ressaltou que 
o fator psicológico será funda-
mental para a decisão de sábado. 
"Um jogador para desempenhar 
precisa estar psicologicamente 
bem. E nós estamos bem. A julgar 
daí, estamos 100%. Vamos fazer 
tudo e mais um pouco para tentar 
conquistar o título. Só no sábado, 
lá pelas 19h ou um pouco mais 
tarde, é que vamos saber se tudo 
o que a gente fez foi o suficiente 
para ser campeão".

Ao contrário do Palmeiras, 
que desde 2015 vem acumulando 
grandes conquistas, o Santos ini-
ciou 2020 pouco esperançoso por 
um título. O clube não conseguiu 
segurar o técnico Jorge Sampaoli 
para a temporada e sofreu com 
atrasos salariais e outros proble-
mas de gestão que culminaram 
no afastamento do presidente 
José Carlos Peres.

Mundial
O título da Libertadores tam-

bém garante uma vaga na disputa 
do Mundial de Clubes, que será 
realizado no início do próximo 

mês no Catar. Uma possível con-
quista dá ainda mais prestígio ao 
time em busca de patrocínios e 
contratação de reforços. O Santos 
ganhou o Mundial duas vezes, em 
1962 e 1963, atrás no Brasil ape-
nas do tricampeão São Paulo. Já 
o Palmeiras considera a Copa Rio 
de 1951 como Mundial, apesar de 
idas e vindas em relação ao reco-
nhecimento da Fifa sobre o clube 
ser ou não campeão do mundo.

O campeão da Copa Liberta-
dores vai disputar a semifinal do 
Mundial de Clubes no dia 7 de 
fevereiro, contra o vencedor do 
confronto entre Tigres (campeão 
das Américas Central e do Norte), 
do México, e Ulsan Hyundai (cam-
peão da Ásia), da Coreia do Sul.

O Mundial de Clubes ainda 
conta com o alemão Bayern de 
Munique (campeão europeu), que 
enfrentará no dia 8 de fevereiro o 
vencedor do duelo entre Al Duhail 
(campeão nacional do Catar) e 
o egípcio Al Ahly (campeão da 
África). A decisão do Mundial será 
realizada no dia 11, no estádio 
Education City, em Doha.

técnica. Além disso, Santos e 
Palmeiras vão poder levar ao 
Maracanã mais 250 convida-
dos cada um. Dessa cota, 150 
credenciais foram providen-
ciadas pela Conmebol e mais 
outras cem foram cedidas 
pela Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). Os finalis-
tas realizaram também ações 
para incluir nessa lista torce-
dores com alta pontuação de 
fidelidade no programa de 
sócio-torcedor.

O Palmeiras levará 11 
torcedores como convidados. 
Já o Santos vai levar 55. O clu-
be da Vila Belmiro também 
vai organizar uma excursão 
especial com ídolos do pas-
sado. Ex-jogadores como 

Clodoaldo, Mengálvio, Pepe 
e Edu estarão presentes na 
cota de VIPs e vão embarcar 
ao Rio em um ônibus forne-
cido pelo clube. A viagem co-
meça na sexta-feira à tarde. O 
grupo vai retornar para San-
tos ao fim da partida.

“Eu me sinto seguro para 
ir para o jogo, sim. Temos 
de viajar com cuidados, mas 
todos da organização estão 
muito atentos para que tudo 
seja obedecido. Eu não pos-
so perder a oportunidade de 
levar o meu apoio ao time”, 
disse ao Estadão o ex-vo-
lante santista Clodoaldo, de 
71 anos, idade considerada 
pelos médicos do grupo de 
risco da covid-19. “O Santos 

programou os testes. Ama-
nhã (nesta terça-feira) vamos 
fazer o testes na Vila Belmiro, 
junto com todos os outros 
convidados”, contou.

A CBF também destinou 
um pacote de credenciais de 
convidados para os jogadores 
que foram campeões do mun-
do pela seleção brasileira. Um 
dos que recebeu o contato e 
recusou a oportunidade foi o 
ex-goleiro Marcos, campeão 
em 2002 e ídolo do Palmei-
ras. A estimativa da entidade 
é que a adesão seja baixa, já 
que muitos desses atletas 
aposentados estão em idade 
avançada ou moram longe do 
Rio de Janeiro.

Em contato com o Esta-

dão, a Conmebol garante que 
preparou um controle rígi-
do para conferir os exames 
negativos para covid-19. A 
maior parte das credenciais 
para a decisão começa a ser 
entregue em mãos na quinta-
feira mediante a apresenta-
ção obrigatória do teste PCR.

Um decreto semana 
passada do governador em 
exercício do Rio de Janeiro, 
Claudio Castro, liberou o 
Maracanã para receber até 
10% da capacidade para a 
final. O número correspon-
de a cerca de 7,8 mil pes-
soas. Ainda assim, a Con-
mebol limitou a no máximo 
5 mil presentes, incluindo 
todas as pessoas no evento.

Santos e Palmeiras é o jogo mais esperado 
deste final de semana, quando será conhecido o 

campeão da Taça Libertadores. O Alvinegro 
pode chegar à sua quarta conquista, 

enquanto o Alviverde apenas à sua segunda

Foto: Twitter/Santos
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Réus no caso do incêndio na Boate Kiss, que também deixou 680 feridos, ainda não foram a julgamento

Tragédia que matou 242 
pessoas completa oito anos

“Kiss, oito anos de impunidade” é 
a frase do novo mural grafitado sobre 
a fachada do que restou da Boate Kiss, 
em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, 
onde um incêndio de grandes pro-
porções matou 242 jovens, a maioria 
universitários, na madrugada do dia 
27 de janeiro de 2013. A tragédia que 
comoveu o país e gerou grande reper-
cussão internacional ainda se arrasta 
numa novela sem data para terminar. 
Quase uma década depois, os quatro 
réus do caso ainda aguardam o júri 
popular, que não tem data para acon-
tecer. Na melhor das hipóteses, ocor-
rerá em algum momento no segundo 
semestre deste ano.

“Essa situação é muito injusta. 
São oito anos de sofrimento e dor e, 
durante esses anos, a gente perdeu 
muitos familiares, pais de vítimas, que 
tiveram outras doenças, agravadas 
pela dor da perda, e acabaram mor-
rendo”, lamenta Flávio Silva, presiden-
te da Associação dos Familiares de Ví-
timas e Sobreviventes da Tragédia de 
Santa Maria.

Fundada cerca de dois meses 
após a tragédia, a entidade reúne pais 
e familiares das vítimas em busca de 
reparação. Flávio Silva perdeu a filha 
Andrielle, de 22 anos, no incêndio. Na 
ocasião, ela estava na discoteca com 
mais quatro amigas para celebrar seu 
aniversário. Todas morreram asfixia-
das pela fumaça tóxica liberada pelo 
fogo que consumia a espuma de isola-
mento acústico do local.

“A gente não teve tempo de curtir 
o luto, porque nós partimos do luto 
para a luta. Então, é uma questão de 
a gente tentar transformar a dor num 
ato de amor, que é esse ato de preven-
ção, e tentar salvar vidas”, afirma Silva.

Todo dia 27 de janeiro é marca-
do por homenagens às vítimas do in-
cêndio de Santa Maria. Este ano, por 
causa da pandemia, a homenagem 
foi virtual. A Associação de Familiares 
Vítimas e Sobreviventes da Tragédia 
organizou uma live (transmissão onli-
ne) para as 20h30 de ontem, mediada 
pelo jornalista Marcelo Canellas, com 
a participação dos atores Tony Ramos, 
Chistiane Torloni, Dira Paes, a auto-
ra de teledramaturgia Glória Perez, a 
mãe de uma das vítimas da tragédia, 
Ligiane Righi, e o jurista Jair Krischke, 
presidente do Movimento de Justiça e 
Direitos Humanos do Rio Grande do 
Sul.

Mais cedo, por volta das 2h30 da 
madrugada, uma sirene do Corpo de 
Bombeiros tocou na cidade para lem-
brar o exato momento em que o incên-
dio começou, também como forma de 
homenagear os mortos.

No processo criminal, com mais 
de 85 volumes, os empresários e só-
cios da Boate Kiss, Elissandro Callega-
ro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, 
além do vocalista da banda Gurizada 
Fandangueira, Marcelo de Jesus dos 
Santos, e o produtor do grupo musical, 
Luciano Bonilha Leão, respondem por 
homicídio simples (consumado 242 
vezes, por causa do número de mor-
tos) e por 636 tentativas de homicídio, 
de acordo com o número de feridos.

Ao longo do ano passado, en-
quanto o país mergulhava na crise 
sanitária por causa da pandemia de 
covid-19, três dos réus (Elissandro, 
Mauro e Marcelo) travaram uma bata-
lha judicial vitoriosa para que o julga-
mento pelo júri popular fosse transfe-
rido da Comarca de Santa Maria para 
um foro na capital, Porto Alegre. Em 
seguida, o Ministério Público do Rio 
Grande do Sul (MPRS) opinou para 
que Luciano Bonilha também tivesse 
o desaforamento concedido, embora 
ele não tivesse requisitado a medida. 
Dessa forma, todos os réus poderão 
ser julgados numa única data e pelo 
mesmo júri.

Aforismo
“Quando as almas daqueles que 

se amavam esqueceram a ternura 
que os uniu, pouco resta à morte 

para nos arrebatar.”

(Lord George Byron)

814 — Carlos Magno, Rei dos Francos
1547 — Henrique VIII de Inglaterra
1621 — Papa Paulo V
1997 — Antônio Calado, 
jornalista e escritor brasileiro
2003 — Cícero Dias, pintor brasileiro
2013 — Ary Vidal, 
treinador brasileiro de basquetebol
2013 — Rivaldo Medeiros da Nóbrega,
agropecuarista, médico e político (PB)
2016 — Aldenor de Medeiros Batista, 
promotor de justiça (PB)
2017 — Russo, 
assistente de palco brasileiro

Mortes na História

Obituário
Renê Machado Von Brown
Nascimento Machado
24/1/2021 – Aos 33 anos, 
em Campina Grande (PB), 
de covid-19. Professor de 
Filosofia da Escola Cida-
dã Integral Daura Santiago 
Rangel, em João Pessoa (PB). Natural da capi-
tal paraibana, era graduado em Filosofia e em 
Ciências Biológicas. Gostava de música, de to-
car o seu violão, de escrever poesias e pensa-
mentos no Instagram. 

Foto: Instagram

Roberto Cañas
(Comandante Rubén Rojas)
24/1/2021 - Ex-comandante 
da guerrilha, um dos signatá-
rios dos acordos de paz que 
encerraram a guerra civil em 
El Salvador (1980-1992). 
Durante a guerrilha apareceu como o lendário 
comandante Rubén Rojas, assinou os acordos 
de paz em 16 de janeiro de 1992 como mem-
bro da comissão da Frente Farabundo Martí de 
Libertação Nacional (FMLN). Foi também um 
dos fundadores da Resistência Nacional (RN), 
uma das cinco organizações que compunham 
a FMLN. Ingressou no movimento revolucio-
nário salvadorenho em 1972, quando tinha 22 
anos e era estudante de Economia na Universi-
dade Estadual de El Salvador.

Foto: Divulgação

Marcelo Bennesby
24/1/2021 – Aos 51 anos, 
em Porto Velho (RO), vítima 
de um AVC e da covid-19. 
Jornalista e apresentador de 
tevê. Trabalhou como edi-
tor-chefe na Rede Amazôni-
ca, foi candidato a deputado 
estadual nos anos de 2006 e 2018 e era apre-
sentador na RedeTV, em Rondônia.

Foto: Diário da Amazônia

Antônio Ivanes de Lacerda
25/1/2021 – Aos 66 anos, 
em João Pessoa (PB), de co-
vid-19. Médico ortopedista 
e ex-prefeito de Patos (PB) 
– estava filiado ao MDB – fa-
zia tratamento da doença em 
um hospital particular da capital desde o final 
do mês de dezembro. No dia 3 de janeiro, pre-
cisou ser intubado e internado na UTI. Natural 
de Conceição (PB), foi vereador de Patos por cin-
co mandatos consecutivos. Em 23 de agosto de 
2019, foi eleito prefeito em uma votação indireta 
realizada pela Câmara Municipal de Patos, após 
Sales Júnior (Republicanos) renunciar ao cargo.

Foto: Divulgação

Luciano Chiochetta
25/1/2021 – Aos 46 anos, 
em Boa Vista (RR), vítima 
da covid-19. Médico veteri-
nário, servidor público por 
Mato Grosso do Sul e estava 
no comando da Agência de 
Defesa Agropecuária de Roraima (Aderr). Foi 
presidente da Agência de Defesa Sanitária Ani-
mal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro) no 
período de 2015 a 2019. Estava internado em 
razão do contágio pelo novo coronavírus des-
de 23 de dezembro.

Foto: Divulgação

Bruce Kirby
24/1/2021 – Aos 95 anos, 
em Los Angeles (Estados 
Unidos), de causa não in-
formada. Ator nasceu em 
28 de abril de 1925. Foi um 
dos atores coadjuvantes for-
mados pelo famoso Actor´s Studio (conduzido 
por Lee Strasberg). Integrou mais de 140 pro-
duções, incluindo séries como ‘The West Wing’ 

Foto: Divulgação

e ‘Os Sopranos’. Ultrapassando a popularidade 
dada pela tevê, em que esteve no seriado ‘Co-
lombo’ (entre 1973 e 1995), na pele do sargen-
to Kramer, e ainda em ‘Kojac’, com o também 
militar personagem Al Vine, Bruce Kirby des-
pontou nas telas de cinema em presenças mar-
cantes de ‘Crash’ (2004), drama em que viveu 
o pai do personagem de Matt Dillon.

Iron (Jung Hun Chul)
25/1/2021 – Aos 29 anos, 
em Seul (Coreia do Sul). Ra-
pper e músico sul-coreano. 
Foi encontrado inconsciente 
e sangrando em um canteiro 
de flores de um complexo de 
apartamentos na capital do país. Foi levado a 
um hospital e pouco tempo depois foi declara-
do morto. A polícia ainda está investigando a 
causa da morte. Ficou conhecido pelo progra-
ma ‘Show Me The Money 3’, uma competição 
entre artistas de hip-hop, na qual ele garan-
tiu o segundo lugar na temporada. Havia sido 
condenado a dois anos em liberdade condi-
cional, com 80 horas de serviço comunitário, 
por agressão e ameaça a sua ex-namorada em 
2018, e estava sendo investigado pela polícia 
recentemente por agredir seu colega de quar-
to com um taco de beisebol.

Foto: Instagram

Leopoldo Amado
25/1/2021 – Aos 61 anos, 
em Dacar (Senegal). Histo-
riador guineense e comis-
sário da Comunidade Eco-
nômica de Estados da África 
Ocidental (Cedeao). Desem-
penhava atualmente o cargo de comissário 
da organização regional e trabalhava para a 
melhoria da qualidade do ensino em Guiné-
Bissau. Natural de Catió, no sul do país, era 
investigador sênior do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas (Inep), onde chegou a ser 
diretor-geral. Foi também professor universi-
tário em Cabo Verde e em Portugal. Presidiu a 
Liga Guineense dos Direitos Humanos. 

Foto: Facebook

tarcísio Pereira
25/1/2021 – Aos 73 anos, 
em Recife (PE), vítima de 
complicações da covid-19. 
Livreiro e fundador da Livro 
7. Estava internado há dois 
meses e receberia alta esta 
semana, mas foi surpreendido por uma he-
morragia. Fundou a Livro 7, maior livraria na-
cional em tamanho e exemplares (60 mil), re-
conhecida pelo Guinness Book. Inaugurada em 

Foto: Peu Ricardo

Marcos Leandro da Silva
(Marcão Personal)
25/1/2021 – Aos 46 anos, 
em Aparecida de Goiânia 
(GO), após sofrer três para-
das cardíacas. Personal trai-
ner de alguns famosos, como 
Gusttavo Lima, Eduardo Costa, Naiara Azevedo 
e Antônia Morais. A suspeita é que ele tenha 
sofrido complicações decorrentes da covid-19. 
Ele contraiu a doença recentemente e conse-
guiu se recuperar. Porém, na noite do domingo 
(24), apresentou falta de ar e foi levado a uma 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Foto: Instagram

Enrique tábara
25/1/2021 – Aos 90 anos, em 
Quevedo (Equador), de infar-
to. Pintor equatoriano, com 
mais de sete décadas de tra-
jetória artística e referência 
da pintura equatoriana. So-
fria de insuficiência renal há anos. Foi figura do 
movimento construtivista fundado no século XX 
pelo artista russo Vladimir Tatlin e desenvolvido 
na América Latina pelo uruguaio Joaquín Torres 
García e o franco-equatoriano Manuel Rendón.

Foto: TV Rodriguez

Fenelon Oscar Muller
25/1/2021 – Aos 65 anos, 
em Chapada dos Guimarães 
(MT), vítima de um infar-
to fulminante. Ex-atleta e 
judoca mato-grossense foi 
campeão sul-americano em 
1975 e conquistou o bronze no Pan-Americano 
no México no mesmo ano.  Fenelon era pai do 
também judoca cuiabano David Moura (cam-
peão dos Jogos Pan-Americanos de 2015). 

Foto: Divulgação

Dilma Calixto
25/1/2021 – Aos 42 anos, 
em Parnamirim (RN), víti-
ma de um infarto. Uma das 
maiores campeãs da his-
tória do ciclismo potiguar. 
Participou por décadas de 
copas no Norte-Nordeste, e estaduais. Iniciou 
a carreira profissional no ciclismo em 1999 e 
acumulou 15 títulos estaduais, foi tetracam-
peã da Copa Nordeste e tricampeã da Copa 
Norte-Nordeste. Em 2017, foi vice-campeã do 
Campeonato Brasileiro Master de Ciclismo. 

Foto: Wesley Kestrel

27 de julho de 1970, como um pequeno espaço 
de 20 metros quadrados administrado pelo li-
vreiro, se tornou um marco para Pernambuco, 
chegando a ter 1.200 metros quadrados. O es-
tabelecimento funcionou até 2000, abrigando 
lançamento de livros, seminários e encontros 
literários. Recebendo a presença de grandes 
nomes como Osman Lins, Gilberto Freyre, 
Ariano Suassuna, João Cabral de Melo Neto, 
Ferreira Gullar e Eduardo Galeano. Chegou a 
abrir filiais em Alagoas, Paraíba e Ceará.

Antônio Manzione
26/1/2021 – Aos 86 anos, 
em Santos (SP), vítima de 
complicações de câncer na 
medula e no duodeno. Maes-
tro e compositor formador de 
inúmeras gerações de músi-
cos. Foi o professor de violão mais premiado do 
país. Nascido em São Paulo, em 21 de outubro 
de 1934, foi discípulo em 1960 do mestre Isaías 
Sávio, o “pai do violão” no Brasil. Formou-se pro-
fessor pelo Conservatório Dramático e Musical 
de São Paulo. Em 1969, lançou o Sistema Cole-
tivo, atualmente conhecido como Sistema Man-
zione. O modelo permite que as aulas de música 
(no caso, o violão) pudessem ser dadas a grande 
número de alunos com apenas um instrumento. 
Participou da criação da Camerata Heitor Villa
-Lobos. Realizou mais de mil apresentações, teve 
27 mil alunos assistidos e mais de 500 recitais 
individuais. Acumulou mais de 700 premiações 
entre troféus, medalhas, placas e diplomas.

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil

Foto: Anak Albuquerque
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00069/2019, em 13.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção do 

açude público caititu, atendendo ao Contrato de Repasse Nº 1048186-51/2017. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 26 de Janeiro de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
INEXIGIBILIDADE Nº  00001/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. Art. 25 Inciso II, c/c o art. 13 Inciso III e V  da  Lei  8.666/93.
OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através da empresa BARRETO MELO SOCIE-

DADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 23.495.108/0001- 06, com escritório na 
Rua das Trincheiras nº 183 – sala 06 , Centro – João Pessoa -  PB, para os serviços de assessoria 
e consultoria jurídica,  com o valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 
Advogado. 

Aguiar-  PB, em  19 de Janeiro de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
HOMOLOGAÇÃO

Face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Inexigibilidade nº 00001/2021, HOMOLOGO A INE-
XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, de serviços a esta Edilidade, com a empresa BARRETO MELO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cadastrada no CNPJ nº 23.495.108/0001 06,  pelo valor 
de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), mensal a partir da assinatura do contrato.

             Aguiar, em  19 de Janeiro de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 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: Fornecimento parcelado de combustíveis, para atender a demanda deste Município 
no período de Janeiro a Dezembro de 2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: NOVA ASSUNÇÃO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA - R$ 989.369,40.

Assunção - PB, 26 de Janeiro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 10 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 ÁGUA MINERAL E GÁS GLP. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 10/08; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 27 de janeiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de gêneros alimentícios. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 12 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: 08:45 horas do 
dia 12 de fevereiro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Araruna - PB, 27 de janeiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE

 HOMOLOGAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2020, que objetiva: Aquisição de insumos 
odontológico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DENTAL COSTA 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - R$ 710.445,36; DENTALMED COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA - R$ 14.060,09; DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 3.384,00; 
ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 5.880,56; 
PHOSPODONT LTDA - R$ 5.745,70; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA 
LTDA - R$ 2.700,00.

Alagoa Grande - PB, 27 de Janeiro de 2021
ANDRÉ FERNANDES DA SILVA 

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2020, que objetiva: Aquisição de insumos 
odontológico; ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - R$ 
710.445,36; DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 14.060,09; DENTALMED 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 3.384,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 5.880,56; PHOSPODONT LTDA - R$ 5.745,70; SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA - R$ 2.700,00.

Alagoa Grande - PB, 27 de Janeiro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10006/2020, que objetiva: Aquisição de insumos 
odontológico; ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - R$ 
710.445,36; DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 14.060,09; DENTALMED 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 3.384,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 5.880,56; PHOSPODONT LTDA - R$ 5.745,70; SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA - R$ 2.700,00.

Alagoa Grande - PB, 27 de Janeiro de 2021
FLÁVIA MEIRELLE ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato nº 08/2020 – Processo: 017/2019, Tomada de Preços 
nº 003/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e VIPP CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias a vigência do contrato, 
a partir do dia 21/02/2021.

Alagoa Grande(PB), 7 de janeiro de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08H30MIN DO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: MATERIAIS 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 10/08; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.araruna.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 27 de janeiro de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: Fornecimento parcelado de 

combustíveis, para atender a demanda deste Município no período de Janeiro a Dezembro de 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZA-
ÇÃO: Secretaria de Transportes. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, 
que objetiva: CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA, DE FORMA PERMA-
NENTE E CONTINUADA, PRESENCIAL, ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPA-
NHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, 
ABRANGENDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, REVISÃO DA 
LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA EVOLUÇÃO, 
DE FORMA AMPLA, PERMANENTE E CONTINUADA; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - R$ 74.400,00.

Assunção - PB, 27 de Janeiro de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2021. OBJETO: CONSULTORIA E ASSES-

SORIA TÉCNICA E FINANCEIRA, DE FORMA PERMANENTE E CONTINUADA, PRESENCIAL, 
ELETRÔNICA, VERBAL E/OU ESCRITA, NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, 
INCLUINDO REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
E CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, ABRANGENDO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO, REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMEN-
TO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E SUA EVOLUÇÃO, DE FORMA AMPLA, PERMANENTE 
E CONTINUADA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Transportes. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 27/01/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Anexo I – Termo de Referência – Especificações - Pregão 
Eletrônico nº 00005/2021, onde se lê: “2 - ADITIVO PARA RADIADOR 500 ML LITRO”leia-se: “2- 
ADITIVO PARA RADIADOR 500 ML FRASCO”; onde se lê: “3- GASOLINA ADITIVADA FRASCO´´ 
leia-se ́ ´ 3- GASOLINA ADITIVADA LITRO´´;onde se lê:“15- ́ ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 BALDE” 
leia-se “15 - ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 LITRO´´. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, na Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras - PB. Telefone: (083) 991557660. 
E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Bananeiras - PB, 27 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00005/2021, para o dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 09 de Fevereiro de 2021 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Cel. Antonio Pessoa, 375 - Centro - Bananeiras 
- PB. Telefone: (083) 991557660. E-mail: pmblicita2021@gmail.com. Site: www.portaldecompras-
publicas.com.br.

Bananeiras - PB, 27 de Janeiro de 2021
MARCELO HENRIQUE SILVA DE SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. Tipo: Menor 
Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 28/01/2021 no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. Abertura das Propostas: 10/02/2021 às 09:01h (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 
08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 
159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br ou www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 26 de janeiro de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

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 11:00 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 PÃO SEDA 
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, 27 de Janeiro de 2021
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Execução dos serviços de CONCLUSÃO da construção de 01 (uma) CRECHE CON-
VENCIONAL – PROJETO PROINFÂNCIA TIPO 2, localizada na cidade de Cuitegi/PB, com recursos 
financeiros oriundos de transferências do FNDE no âmbito do PAC 2 – 10871/2014 e Prefeitura 
Municipal de Cuitegi/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 03.2020. DOTAÇÃO: 20.600 
– 12.361.0008.1015 - 44905199 – OBRAS E INSTALAÇÕES.PRAZO EXECUÇÃO: 03 (três) meses. 
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06 (seis) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CUITEGI/PB e ROQUE CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI - EPP, CNPJ 32.892.707/0001-
46 - CT Nº 002/2021 – 27.01.2021 – R$ 374.674,36 – trezentos e setenta e quatro mil seiscentos 
e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, às 14:00 
horas do dia 10 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA 
ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO 
DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS. 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 001A/09; 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) 35581050. E-mail: cplpmcindios@gmail.
com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 27 de Janeiro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTA OFICIAL

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de sua Gestora a Sr. Francisca das Chagas. A. de 
Oliveira, tornar público que a empresa Civiltec Construções e Serviços Eireli, CNPJ: 02.287.686/0001-
79, protocolou na Secretaria de Administração, uma solicitação de prorrogação de prazo por mais 
120 (Cento e vinte) dias para execução dos serviços contratados através do CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 165/2020, onde tem como objeto “Prestar serviços na Elaboração e 
execução de um projeto de energia solar com o fornecimento de todos os equipamentos necessários 
para geração de energia para Fórum da Cidade de Coremas/PB” e alegou como motivo “se deve 
ao fato da demora para entrega da Procuração do Tribunal de Justiça da Paraíba, autorizando a 
empresa CIVILTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, a representa-lo junto a ENERGISA 
nas procidências cabíveis para APROVAÇÃO DO PROJETO PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
FOTOVOLTAICO ON GRID, atrasando assim a tramitação e aprovação do projeto”. Contudo venho 
informa a empresa CIVILTEC que não é necessário a prorrogação da vigência do contrato por conta 
damesma está vigente até 28/09/2021,desta forma estamos DEFERINDOatravés desta peça o seu 
pedido de prorrogação conforme foi solicitado.

Coremas/PB, 25 de janeiro de 2021.
Francisca das Chagas. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE VALORAO CONTRATO Nº10000140/2020

Tomada de Preços Nº003/2020. Contratante:Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:FFJ 
Construtora Ltda, CNPJ: 19.369.906/0001-06, Considerando a planilha encaminhada pelo setor 
de engenharia desta Prefeitura, onde está comtemplando novos serviços de engenharia que serão 
executados pela contratada e que não foram previsto na planilha inicial, e consequentemente fica 
acrescentado o valor total de R$ 50.448,14 (Cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais 
e quatorze centavos) ao valor total contratado, com isso o valor total contratado passou para R$ 
164.524,54 (Cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais, cinquenta e quatro 
centavos). Fundamentado no inciso §1º do Art. 65 Lei Nº 8.666 e suas alterações, e na clausula 
decima,desta forma fica justificado o acréscimo.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas 
contratuais.Partes:Francisca das C. A. de Oliveira(Prefeita) e o Sr. Jolisberto Vital do Nascimento 
(Pela contratada).

Coremas/PB,21de dezembrode 2020.
Francisca das C. A. de de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
E R R A T A

A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de sua Gestora a Sra.Francisca das C. A. de Oliveira, 
tornar público que está retificando a publicação dos extratos do Termo de Ratificação, Adjudicação 
e do Contrato de Prestação de Serviços Nº 192/2020, ambos oriundos daDispensa de Licitação 
nº DV037/2020, publicado no Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba - FAMUP (Edição de 
29/12/2020 Fl. 48) e no Jornal A União do Governo do Estado da Paraíba (Edição de 29/12/2020 
Fl. 18). Portanto onde se LÊ:Valor total: R$ 92.521,73 (Noventa e dois mil, quinhentos e vinte e um 
mil reais, setenta e três centavos). LEIA-SE:Valor total: R$ 89.251,92 (Oitenta e nove mil,duzentos 
e cinquentas e um reais, noventa e dois centavos).

Coremas-PB, 07 de janeirode 2021.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE
 Nº IN00003/2021

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 IN00003/2021, 
que objetiva: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de Serviços Profissionais Técnicos 
Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, 
Tribunal de Contas da União e demais órgão de controle externo; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVI-
DUAL DE ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

Dona Ines - PB, 25 de Janeiro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de Serviços Profissionais Técnicos 

Especializados em Assessoria e Consultoria Jurídica, junto ao Tribunal de Contas da Paraíba, 
Tribunal de Contas da União e demais órgão de controle externo. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 
03.030– SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – 04.122.1001.2004 – ELEMENTO 
DE DESPESA:3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 25/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: 
CT Nº 00008/2021 - 25.01.21 - PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 48.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00004/2021, 
que objetiva: Aquisição parcelada de combustíveis, em caráter emergencial, enquanto se proces-
sa a licitação, para abastecimento da frota de veículos e máquinas desta Prefeitura; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RALIANE DE SOUSA CAMPOS 
ME - R$ 48.740,00.

Dona Ines - PB, 25 de Janeiro de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, em caráter emergencial, enquanto se processa 

a licitação, para abastecimento da frota de veículos e máquinas desta Prefeitura. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Dona Ines:02.020 – GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1001.2002; 03.030 – SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, 04.122.1001.2004; 06.060 – SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA, 12.361.2006.2011, 12.361.2007.2013,12.361.2007.2014, 12.361.0231.2086; 
09.090– SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, 08.122.0037.2025,08.243.013
7.2094; 10.100 – SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, 15.452.1001.2027, 
20.606.2004.2028, 26.782.2023.2031; 16.160 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
08.243.2017.2042, 08.244.0137.2047;08.244.0137.2048,08.244.0137.2085; . ELEMENTO DE 
DESPESA: 339030.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 25/02/2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00009/2021 - 25.01.21 - RALIANE DE 
SOUSA CAMPOS me - R$ 48.740,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 

DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO PINTADO - ESPERANÇA PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00198/2020 - Versatta Ser-
viços e Constuções Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 07.01.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
SEGUNDO ADITVO DE VALOR
REF: TOMADA DE PREÇOS 07.2019.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo de 13,54% nas planilhas 

iniciais, acarretando assim no aditivo do valor contratado de R$ 55.384,00 (Cinquenta e Cinco Mil 
Trezentos e Oitenta e Quatro Reais) ao inicialmente contratados mais o primeiro aditivo de valor 
no valor de R$ 408.912,47 (Quatrocentos e Oito Mil Novecentos e Doze Reais e Quarenta e Sete 
Centavos), conforme planilha de adequação em anexo, totalizando a importância de R$ 469.225,55 
(Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), 
objetivando Contratação de empresa no ramo pertinente para Reformas e Ampliações das Escola 
Municipal Raimundo Asfora no Bairro Clovis Bezerra e da Escola Municipal Raimunda Ribeiro da 
Silva no São José, conforme material em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: RVA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 15.161.782/0001-18 - VICTOR 
MENDES DE AQUINO RIBEIRO

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de ajustar os quantita-
tivos de alguns itens da planilha contratada originalmente, em razão da demanda da administração 
municipal em executar melhorias adicionais na execução da obra.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 26.01.2021. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021 - SRP
 A Prefeitura Municipal de Guarabira, Torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, para conhecimento 
dos interessados, ERRATA ao Edital do Pregão presencial 00007/2021- SRP: onde lê-se : 10 de 
Fevereiro de 2020 , leia-se 10 de Fevereiro de 2021. 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: 08h00min as 12h00min.

                                                                                 Guarabira - PB, 27 de janeiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação dos serviços de higienização, sanitização, e desinfecção em 27 prédios 

do município de Igaracy (conforme lista em anexo) Contratação dos serviços de higienização, 
sanitização, e desinfecção em 27 prédios do município de Igaracy (conforme lista em anexo). 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 017 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO 
DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJA-
MENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 
029 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 04.000 
SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRE-
TARIA DE FINANÇAS, 050 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
JURIDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 071 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 090 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 07.000 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, 
AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENETE, 
AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 171 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO 
– PESSOA JURIDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 244 1013 2044 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 193 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEI-
RO – PESSOA JURIDICA; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 
1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 307 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 
1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 346 3.3.90.39 00 
001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; – 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,10.3.3.90.39; OUTRO 
SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA – 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 
244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 258 3390.30 00 311 – 
241.3.3.90.39 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00005/2021 - 28.01.21 - ORLANDO DE SOUSA LEMOS - R$ 16.394,87.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
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: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 
122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 017 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 03.000 SECRETARIA DE 
ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO 
– PESSOA JURIDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 050 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO 
DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 071 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 06.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 090 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 07.000 SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. 
DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 171 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 193 3.3.90.39 00 001.0000 
OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 307 
3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 10.000 SECRE-
TARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA, 346 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 
– 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE,10.3.3.90.39; OUTRO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA – 08.001 FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS, 258 3390.30 00 311 – 241.3.3.90.39 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00003/2021 - 27.01.21 - ORLANDO DE SOUSA LEMOS 
54942195420 - R$ 16.187,34.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00004/2021. OBJETO: Contratação dos serviços de 
higienização, sanitização, e desinfecção em 27 prédios do município de Igaracy (conforme lista em 
anexo) Contratação dos serviços de higienização, sanitização, e desinfecção em 27 prédios do 
município de Igaracy (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 27/01/2021.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00004/2021

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 DV00004/2021, 
que objetiva: Contratação dos serviços de higienização, sanitização, e desinfecção em 27 prédios 
do município de Igaracy (conforme lista em anexo) Contratação dos serviços de higienização, 
sanitização, e desinfecção em 27 prédios do município de Igaracy (conforme lista em anexo); 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ORLANDO DE SOUSA 
LEMOS - R$ 16.394,87.

Igaracy - PB, 27 de Janeiro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada em orçamento e Projetos de engenharia, re-

ferente 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: 
Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 
03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO 
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO 
DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 071 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 09.000 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO, 307 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDI-
CA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Igaracy e: CT Nº 00004/2021 - 27.01.21 - JOSE ROMESON FELISMINO DA SILVA 
CONSTRUTORA EIRELI - R$ 9.860,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2021, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Aquisição combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S/10) destina-
dos ao atendimento dos veículos da frota oficial do município e locados, contratos, colocados a 
disposição de diversas atividades do município de Imaculada. 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: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 27 de janeiro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 14:00 horas do dia 09 de fevereiro de 2021, 
por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, para: Aquisição combustíveis (gasolina comum e óleo diesel S/10) destina-
dos ao atendimento dos veículos da frota oficial da secretaria municipal de saúde do município 
de imaculada-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; 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. 
Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 27 de janeiro de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020
A Prefeitura Municipal de Ibiara - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, vem 

pelo presente CONVOCAR a empresa JMR CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
08.686.945/0001-10, através do seu representante legal (procurador ou sócio administrador), mu-
nido dos documentos que o identifique, para assinatura do contrato, conforme item 16.0 do edital, 
art. 64 § 2º c/c o art. 81 ambos da Lei nº 8.666/93, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, no horário 
de 08:00 à 12:00 nos dias normais de expediente. Como também apresentar no ato da assinatura 
garantia para a execução do contrato, no valor de R$ 16.281,25 (dezesseis mil, duzentos e oitenta 
e um reais e vinte e cinco centavos), conforme clausula sexta do contrato. O não comparecimento 
implicará nas sanções cabíveis

Ibiara-PB,  27 de Janeiro de 2021
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços nº 00005/2020.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: JMR CONSTRUÇÕES EIRELI cadastrada no CNPJ nº 08.686.945/0001-10
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos  serviços para construção com a implan-

tação de melhorias habitacional para controle da doença de Chaga – MHCDC, consubstanciada na 
reconstrução de 07 (sete) unidades habitacionais em domicílios situados nas localidades cajazeiras 
e piranhas, município de Ibiara-PB

VALOR GLOBAL R$: R$ 325.625.07 (trezentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte cinco 
reais e sete centavos).

VIGÊNCIA: 31.12.2021.
Ibiara - PB, 27 de Janeiro de 2021.

Francisco Nenivaldo de Sousa 
Prefeito Constitucional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICO o parecer da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibiara-PB, 
no Processo Inexigibilidade nº 00003/2021, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação 
dos serviços, visando à destinação final e adequada dos resíduos sólidos, pela contratação por 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, na forma do art. 25 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, desde que 
não ultrapassem a 60 (sessenta) meses, consoante do disposto no art. 57, II do referido diploma legal. 

A empresa WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.488.400/0001-
41, localizada no Sítio Baraúnas – Conceição – PB, com o valor mensal de R$ 9.850,00 (nove mil 
oitocentos e cinquenta reais), que será pago de acordo com a prestação dos serviços. 

Ibiara - PB, 25 de Janeiro de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00003/2021 - 
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 WM ENGENHARIA E SERVIÇOOS 
LTDA, com o valor mensal de R$ 9.850,00 (nove mil oitocentos e cinqüenta reais), perfazendo o 
valor global de R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais), até 31 de dezembro de 2021.

         Ibiara - PB, 25 de Janeiro de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO  DE  CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, VISANDO A 
DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO. INEXIGI-
BILIDADE 00003/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CNPJ Nº 08.943.268/0001-79.
LICITANTE VENCEDOR: WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA -  CNPJ  nº 10.488.400/0001-41
VALOR MENSAL: R$ 9.850,00 (nove mil oitocentos e cinqüenta reais) 
VALOR GLOBAL R$ 118.200,00 (cento e dezoito mil e duzentos reais).
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses
DATA DA CELEBRAÇÃO: 27 de Janeiro de 2021

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 04/2021

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: MARCO INÁCIO ADVOGADOS, CNPJ nº 08.983.619/0001-75.
OBJETO: Contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais espe-

cializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda, em face da União, 
com o fito de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 
(cinco) anos, referentes ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com efetiva atuação em 
qualquer juízo, instância ou foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em 
Brasília/DF, defendendo o interesse da Prefeitura Municipal de Juarez Távora.

VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada 1.000,00 (mil reais) do proveito econômico 
da demanda, decorrente da recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, 
das cotas vencidas, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado da 
ação, atualizado na forma legal.

VIGÊNCIA: 60 meses.
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 003/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2020, com base no Parecer da Comissão Permanente de 
Licitação do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 25, II, § 
1º, combinado com o Artigo 13, V e § 3º, e 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, em 
favor da empresa MARCO INÁCIO ADVOGADOS, CNPJ nº 08.983.619/0001-75.

OBJETO: contratação de um escritório de advocacia com serviços técnicos profissionais espe-
cializados, para elaboração, manejo e acompanhamento judicial de demanda, em face da União, 
com o fito de recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 
(cinco) anos, referentes ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com efetiva atuação em 
qualquer juízo, instância ou foro da Justiça Federal, além dos tribunais superiores sediados em 
Brasília/DF, defendendo o interesse da Prefeitura Municipal de Juarez Távora. 

VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada 1.000,00 (mil reais) do proveito econômico 
da demanda, decorrente da recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, 
das cotas vencidas, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado da 
ação, atualizado na forma legal.

FONTE DE RECURSOS: DIVERSOS.
Juarez Távora(PB), 25 de janeiro de 2021.

WILSON EVANGELISTA FEITOSA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE FORMAÇÃO DA LISTA CURTA
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 91004/2020 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA CURTA DE 
CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada na Qualidade 
e no Custo – SBQC N° 91004/2020, que tem como objeto a “Consultoria para o desenvolvimento 
dos serviços necessários para desenvolvimento dos estudos e projetos visando a recuperação 
ambiental do lixão do Roger – João Pessoa/PB, no âmbito do programa de desenvolvimento ur-
bano integrado e sustentável do município de João Pessoa (programa João Pessoa sustentável), 
financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4444/OC-BR (BR-L 1421)”, estabelecida 
conforme Relatório de Formação de Lista Curta elaborado pela Comissão de Avaliação Técnica, 
em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação 
de Consultores financiados pela Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 2350-15), 
com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. Conforme estabelecem os Itens 
2.13 e 2.14 da GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a lista curta a Solicitação 
de Propostas (SDP), com Termo de Referência e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao 
certame de SBQC nº 91004/2020. As propostas técnicas e comerciais deverão ser apresentadas 
conforme estabelecido na Solicitação de Propostas (SDP), até o dia 25/02/2021, às 23:59hs. 
No dia 26/02/2021 às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas Técnicas por 
VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.com, e dis-
ponibilizada para acompanhamento dos interessados no Canal Oficial do Programa João Pessoa 
Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Qualquer 
proposta entregue posteriormente à data estabelecida não será recebida. A Nova Solicitação de 
Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame também estão disponíveis para as 
licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5070. Qualquer informação referente ao 
certame será prestada através do link acima citado.

LISTA CURTA DE CONSULTORES:
COBRAPE – FRAL
TYPSA – ENGECORPS – ENGECONSULT
CONSÓRCIO SUPERVISOR NETQ – ENGEVIX – TECHNE – QUANTA
ENGEPLUS – BECK DE SOUZA - AMBIENGER
JOINT VENTURE TERRA MEIO AMBIENTE – PROMAN

João Pessoa, 27 de janeiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/030072/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 200, datada de 11 de janeiro de 2021, torna público a suspensão da 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.018/2020, que iria se realizar no dia 09/fe-
vereiro/2021, objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de Contenção, 
Pavimentação e Drenagem da Rua Aurora, no Bairro Miramar, João Pessoa – PB, por questões 
de ordem administrativa. Logo que a Administração decida acerca da suspensão os interessados 
no certame serão informados através de publicações nos mesmos meios de divulgação utilizados 
anteriormente.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE SUSPENSÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/049010/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 200, datada de 11 de janeiro de 2021, torna público a suspensão da 
Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.016/2020, que iria se realizar no dia 10/feve-
reiro/2021, objetivando a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos 
Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversos Bairros da Cidade de 
João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade Boa Ventura, Rua Cidade Brejo do Cruz), (Bairro 
José Américo: Rua Antônio Anastácio Pereira, Rua Geiza Maria De Sousa e Rua Travessa Geiza 
Maria de Sousa) - Lote 08, por questões de ordem administrativa. Logo que a Administração decida 
acerca da suspensão os interessados no certame serão informados através de publicações nos 
mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

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

 DO CONTRATO Nº. 07.018/2020/SEINFRA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.015/2019/SEPLAN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joao Pessoa 
CONTRATADA: NV Construções Eireli., CNPJ 28.307.865/0001-14 
OBJETO: Reforma do Centro de Recondicionamento de Computadores - CRC.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 07.018/2020/SEINFRA 

a partir de 0801/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo 
a ter eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 
109, da Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 12 de janeiro de 2021
Teresa Cristina Teles de Holanda

CSL/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
SBQC Nº 91002/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que após a  análise  das  Propostas 
Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme os critérios, pesos e fórmula previstas no 
Item 27.1 da Seção 2 da Solicitação de Propostas, chegou à seguinte conclusão:
Licitante Nota técnica Nota Financeira Nota Final
CONSÓRCIO TEAM  81,92 Pontos 87,92 Pontos 83,72 Pontos
CONSÓRCIO URBTECTM – TECHNUM 92,86 Pontos 100,00 Pontos 95,00 Pontos
CONSÓRCIO POLIS – IDOM – GÊNESIS 87,50 Pontos 64,59 Pontos 80,63 Pontos
CONSÓRCIO DEMACAMP / GREENBRAZIL 92,41 Pontos 72,49 Pontos 86,43 Pontos

Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  
e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  co-
merciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br 
até  às  23:59h  do  dia  03/02/2020. As  eventuais  respostas  aos  pedidos  serão divulgadas no 
Portal  da  Transparência  de  João  Pessoa,  no  link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=4817,  na  aba “arquivos  da  licitação”. Qualquer informação referente ao certame 
será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 09071/2020                           PROCESSO ADM. Nº. 2020/041457

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TABLETS E RESPEC-
TIVAS CAPAS DE SILICONE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DE JOÃO PESSOA.

Com base nas informações constantes no processo administrativo epigrafado e em cumprimento 
aos termos do art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e alterações posteriores, bem como no Decreto Muni-
cipal nº. 7.884/2013, Decreto nº 9.280/2019 e Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº. 10.520/2002, ACOLHO o 
Parecer emitido pela Assessoria Jurídica da CSL/SEDEC, HOMOLOGO o Pregão acima identificado, 
em favor da empresa: ÁGIRA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.833.976/0001-39, a qual foi vencedora dos seguintes itens: Lote 01, item 01 (Tablet – 
ampla concorrência), com valor unitário de R$ 1.071,00 (um mil e setenta e um reais), cujo valor 
total do item é de R$ 11.140.542,00 (onze milhões, cento e quarenta mil, quinhentos e quarenta e 
dois reais); item 02 (capa de silicone - ampla concorrência), com valor unitário de R$ 35,00 (trinta 
e cinco reais), cujo valor total do item é de R$ 364.070,00 (trezentos e sessenta e quatro mil e 
setenta reais), perfazendo o valor total de R$ 11.504.612,00 (onze milhões, quinhentos e quatro mil, 
seiscentos e doze reais). O valor global dos itens é de R$ 11.504.612,00 (onze milhões, quinhentos 
e quatro mil, seiscentos e doze reais). Em tempo, a Pregoeira Substituta informa que o Lote 02 foi 
declarado fracassado. Em consequência, fica convocado o proponente para a assinatura da Ata de 
Registro de Preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no art. 81 da lei nº 8.666/93.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2020.
Maria América Assis de Castro 

Secretária de Educação e Cultura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  MARIANA GOMES FERREIRA – ME
CNPJ: 34.525.968/0001-53
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MARIANA GOMES FERREIRA – ME
CNPJ: 34.525.968/0001-53
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

22

Diário escolar diversos 
tam. Ofício com 72 pági-
nas encadernados com 
capa e contra capa em 
plástico e capa em papel 
180g 4X1 cor , miolo em 
papel 75g 1x1 cor

S & M IM-
PRESSOS UND 3000  R$ 19,50 R$58.500,00 

40

Protocolo diversos, em 
papel auto copiativo 2 
vias formato 32x22 1x0 
cor

S & M IM-
PRESSOS UND 2000  R$ 0,45  R$ 900,00 

43

Talões diversos de 50x2 
vias numeradas, pa-
pel 75g auto copiativo 
15x31cm

S & M IM-
PRESSOS TLS 3000  R$ 12,50 R$37.500,00 

46
Boletim diversos mode-
los, formato 22x32 papel 
75g 1x1 cor 100 fls.

S & M IM-
PRESSOS BLC 1000  R$ 17,00 R$17.000,00 

51

Confecções de Cadernos 
da gestante, meio ofício 
com 48 páginas cores 
miolo papel 75g capa 
formato 210 x 600 e mapa 
210 x 600 papel 180g com 
4 vincos

S & M IM-
PRESSOS UND 7000  R$8,70  R$60.900,00 

67
FICHA, papel off set, ta-
manho 21 x 30, impres-
são 1x1 cor, papel 180g.

S & M IM-
PRESSOS UND 40000  R$0,44  R$17.600,00 

84

Formulário relatório di-
versos modelos, formato 
22x32 papel 75g 1x1 cor 
100 fls.

S & M IM-
PRESSOS BLC 200  R$10,90  R$2.180,00 

 TOTAL: R$ 194.580,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
                                        Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 

025/2020, feito pela Comissão Permanente de Licitação em 25 de Janeiro de 2021 e em conformi-
dade com a Lei Federal n.º 8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
Do julgamento em favor das Empresas: MARIANA GOMES FERREIRA – ME com o valor de 

R$ 194.580,00 (Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) a empresa PRINTEX 
SERV. GRÁFICOS E COM. VARE. DE MULTI UTILIDADE EIREL com o valor de R$ 776.510,00 
(Setecentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Dez Reais) a empresa MARIA L CAMINHA DA 
SILVA – ME com o valor de R$ 102.302,50 (Cento e Dois Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta 
Centavos) a empresa TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS – ME com o valor de R$ 
145.400,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos Reais) a empresa MLP GRÁFICA E 
EDITORA EIRELI – ME com o valor de R$ 59.450,00 (Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e 
Cinquenta Reais), a empresa MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI – ME com o valor 
de R$ 136.920,00 (Cento e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Vinte Reais) e a empresa RICARDO 
GOMES DA SILVA – ME com o valor de R$ 115.310,00 (Cento e Quinze Mil, Trezentos e Dez Reais). 
pelas razões expostas no referido Laudo.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

Prefeita
        

ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 

quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 025/2020, ADJUDICAMOS o Presente Pregão 
Presencial para as Empresas: MARIANA GOMES FERREIRA – ME com o valor de R$ 194.580,00 
(Cento e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta Reais) a empresa PRINTEX SERV. GRÁFICOS 
E COM. VARE. DE MULTI UTILIDADE EIREL com o valor de R$ 776.510,00 (Setecentos e Setenta 
e Seis Mil, Quinhentos e Dez Reais) a empresa MARIA L CAMINHA DA SILVA – ME com o valor de 

R$ 102.302,50 (Cento e Dois Mil, Trezentos e Dois Reais e Cinquenta Centavos) a empresa TDF 
INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS – ME com o valor de R$ 145.400,00 (Cento e Quarenta 
e Cinco Mil e Quatrocentos Reais) a empresa MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI – ME com o 
valor de R$ 59.450,00 (Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais), a empresa MEGA 
GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI – ME com o valor de R$ 136.920,00 (Cento e Trinta e 
Seis Mil, Novecentos e Vinte Reais) e a empresa RICARDO GOMES DA SILVA – ME com o valor 
de R$ 115.310,00 (Cento e Quinze Mil, Trezentos e Dez Reais).

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARÍLIA MAGDALA TOSCANO MÁXIMO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  MARIA L. CAMINHA DA SILVA – ME
CNPJ: 18.658.386/0001-99
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MARIA L. CAMINHA DA SILVA – ME
CNPJ: 18.658.386/0001-99

ITEM ESPECIFICA-
ÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

7 Carimbos auto-
máticos 4910 GRÁFICA CAMINHA UND 30  R$ 54,30  R$  1.629,00 

8 Carimbos auto-
máticos 4911 GRÁFICA CAMINHA UND 30  R$ 73,15  R$  2.194,50 

9 Carimbos auto-
máticos 4912 GRÁFICA CAMINHA UND 30  R$ 94,00  R$  2.820,00 

10 Carimbos auto-
máticos 4913 GRÁFICA CAMINHA UND 30  R$ 78,30  R$  2.349,00 

11 Carimbos auto-
máticos 4927 GRÁFICA CAMINHA UND 30  R$ 

123,00  R$  3.690,00 

12
Carimbos auto-
máticos de bolso 
38 x 14 mm

GRÁFICA CAMINHA UND 30  R$ 84,00  R$  2.520,00 

17

Cartilha educa-
t i lhas diversas 
– capa e miolo 
papel coche 115g/
m²  4  l am inas 
4x4 cor formato 
15x21cm

GRÁFICA CAMINHA UND 5000  R$ 2,99 R$14.950,00 

23
Envelope timbra-
do tam. 22 x 32 4 
x 0 cores 90g

GRÁFICA CAMINHA UND 20000  R$ 0,65 R$13.000,00 

31
Folders educa-
t ivos d iversos 
31x21cm

GRÁFICA CAMINHA UND 100000  R$ 0,25 R$25.000,00 

37

Panfletos diver-
sos papel coche 
115g 4x0 cores 
varios originais de 
acordo com a de-
manda solicitada

GRÁFICA CAMINHA UND 180000  R$ 0,13 R$23.400,00 

83

Formulár io re-
ceituário tipo B 
295x100 papel 
75g azul 1x0 cor 
100 fls.

GRÁFICA CAMINHA BLC 500  R$ 21,50  R$10.750,00 

 TOTAL: R$102.302,50

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  MEGA GRÁFICA PARAÍBANA SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 22.319.912/0001-63
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MEGA GRÁFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 22.319.912/0001-63
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

1

Adesivo calandrado polimé-
rico branco brilhante, liner 
em papel siliconado, im-
presso em sistema digital de 
alta resolução aplicado em 
cubo PS com acabamento 
mas verniz e entrega no 
local indicado e instalação.

MEGA 
GRÁFICA M² 300  R$ 91,90  R$27.570,00 

4
Bloco diversos 105 x 155 
bloco com 100 folhas 4 x 0 
cor papel 75g 100 fls.

MEGA 
GRÁFICA BLC 2000  R$ 2,70  R$  5.400,00 

24 Envelope timbrado tam. 24 
x 34 4 x 0 cores, 90g

MEGA 
GRÁFICA UND 20000  R$ 0,64  R$12.800,00 

26 Envelopes prontuário fami-
liar 24x34 1x1 cor

MEGA 
GRÁFICA UND 20000  R$ 0,98  R$19.600,00 

41
Requisição de material 
15x21cm 75g 4x0 cor 100 
fls.

MEGA 
GRÁFICA BLC 1000  R$ 8,50  R$  8.500,00 

42
Talões de 50x3 vias nu-
meradas e serrilhado auto 
copiativo 15x21cm

MEGA 
GRÁFICA TLS 1000  R$ 15,50  R$15.500,00 

53
Ficha cadastro diversos mo-
delos papel 120g 215x315 
1x1 cor 100 fls.

MEGA 
GRÁFICA BLC 500  R$ 12,50  R$  6.250,00 

55
Ficha de controle de pron-
tuário papel 75g 1x0 cores 
100 fls.

MEGA 
GRÁFICA BLC 500  R$ 16,40  R$  8.200,00 

60
Ficha geral diversos mode-
los, formato 22x32 papel 
75g 1x1 cor 100 fls.

MEGA 
GRÁFICA BLC 1000  R$ 15,10  R$15.100,00 

89
Solicitação consultas diver-
sos modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

MEGA 
GRÁFICA BLC 1500  R$ 12,00  R$18.000,00 

 TOTAL: R$136.920,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI – ME
CNPJ: 20.467.220/0001-37
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI – ME
CNPJ: 20.467.220/0001-37

ITEM ESPECIFICAÇÃO MAR-
CA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

15 Cartazes 115g coche brilho 
420 x 255 policromia 4X0 cor. MLP UND 10000  R$ 0,67  R$  6.700,00 

16
Cartazes policromia coche 
115g brilho 447x66 4x0 cor x 
255 policromia

MLP UND 2000  R$ 0,90  R$ 1.800,00 

18

Cartilha educativas diversas 
– capa e miolo papel coche 
115g/m² 5 laminas 4x4 cor 
formato 15x21cm

MLP UND 5000  R$ 2,99  R$14.950,00 

38

Panfletos diversos papel co-
che 115g 4x4 cores varios 
originais de acordo com a 
demanda solicitada

MLP UND 180000  R$ 0,20  R$36.000,00 

 TOTAL: R$ 59.450,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA



UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 28 de janeiro de 2021  27
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  PRINTEX SERV. GRÁFICOS E COM. VARE. DE MULTI UTILIDADE EIRELI
CNPJ: 32.194.799/0001-90
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  PRINTEX SERV. GRÁFICOS E COM. VARE. DE MULTI UTILIDADE EIRELI

CNPJ: 32.194.799/0001-90

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

2 Adesivos botons diversos 
0,07 x 0,07 com recorte PRINTEX UND 30000  R$ 0,40  R$12.000,00 

5
Capa diversas em papel 
180g em 4 x 0 cores 420 x 
320 com orelhas

PRINTEX UND 20000  R$ 0,80  R$16.000,00 

13 Cartão diversos, formato 15 
x 21 1 x 1 cor papel 180g PRINTEX UND 50000  R$ 0,22  R$11.000,00 

19
Copias coloridas em im-
pressão digital papel 180g 
formato 210 x 320

PRINTEX UND 100000  R$ 0,34  R$34.000,00 

20
Copias de materiais diver-
sos papel 75g 1 x 1 cor 
formato 210 x 320

PRINTEX UND 100000  R$ 0,18  R$18.000,00 

28 Ficha cadastral diversos 75g 
215 x 315 1 x 0 cor 100 fls. PRINTEX BLC 500  R$ 15,50  R$  7.750,00 

30 Fichas diversas papel 180g 
105x155 1x1 cor PRINTEX BLC 3500  R$ 15,50  R$54.250,00 

32
Formulário diversos mode-
los 75g 215x315 1x1 cor 
100 fls.

PRINTEX BLC 1500  R$ 15,60  R$23.400,00 

33
Formulário ficha diversos 
modelos formatos 15x21 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 5000  R$ 15,50  R$77.500,00 

34
Impressão em papel 180g 
22 x 32 coloridos formato 
420 x 320

PRINTEX UND 10000  R$ 3,70  R$37.000,00 

39

Placas diversas tamanho 
com estrutura em metal 
impressão em lona 440 com 
verniz instalação no local

PRINTEX MT² 200  R$ 
145,00  R$29.000,00 

44
Teste diversos, tam. Ofício 
encadernados 75g 215x315 
1x1 cor

PRINTEX UND 6000  R$ 3,15  R$18.900,00 

45

Bloco de receituário con-
trolado especial 50 x 2 vias 
papel 75g auto copiativo 15 
x 21 100 fls.

PRINTEX BLC 2000  R$ 18,45  R$36.900,00 

47
Caderneta de vacinação 
diversos modelos, formato 
22x32 papel 75g 1x1 cor

PRINTEX UND 3000  R$ 4,75  R$14.250,00 

48 Capa de prontuário domici-
liar F9 papel 24 PRINTEX UND 10000  R$ 0,94  R$  9.400,00 

54
Ficha de atendimento di-
versas, papel 76g 1 x 1 cor 
formato 22 x 32 100 fls.

PRINTEX BLC 2500  R$ 15,50  R$38.750,00 

56
Ficha de controle diversos 
modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 200  R$ 16,50  R$  3.300,00 

57

Ficha de encaminhamento 
diversos modelos 1x0 cor 
papel 75g formato 22x32 
100 fls.

PRINTEX BLC 1000  R$ 16,50  R$16.500,00 

58
Ficha de identificação diver-
sos modelos formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 200  R$ 15,60  R$  3.120,00 

61 Ficha médica 75g 215x315 
1x0 cor 100 fls. PRINTEX BLC 200  R$ 14,50  R$  2.900,00 

62
Ficha para marcação diver-
sos modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 1000  R$ 17,50  R$17.500,00 

64
Ficha referência diversos 
modelos, papel 75g 1x0 
cores formato 22x32 100 fls.

PRINTEX BLC 200  R$ 16,70  R$  3.340,00 

65
FICHA, papel off set, tama-
nho 21 x 30, impressão 1x0 
cor. Papel 75g 100 fls.

PRINTEX BLC 2000  R$ 16,70  R$33.400,00 

66
FICHA, papel off set, tama-
nho 21 x 30, impressão 1x1 
cor em papel 75g 100 fls.

PRINTEX BLC 2000  R$ 16,70  R$33.400,00 

68
Fichas diversos modelos, 
formato 22x32 papel 75g 
1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 2000  R$ 15,60  R$31.200,00 

69
Fichas diversas de solici-
tação formato 22x32 1x1 
cores em papel 75g 100 fls.

PRINTEX BLC 1000  R$ 15,60  R$15.600,00 

70
Folha de consolidado diver-
sos modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 200  R$ 15,60  R$  3.120,00 

71

Formulário acompanhamen-
to diversos modelos papel 
75g 1x0 cor formato 22x32 
100 fls.

PRINTEX BLC 1000  R$ 11,90  R$11.900,00 

72
Formulário atestado médico 
formato 15x21 papel 75g 
1x0 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 300  R$ 11,90  R$  3.570,00 

73
Formulário boletim diversos 
modelos, formato 22x32 75g 
1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 200  R$ 15,50  R$  3.100,00 

74

Formulário contra referência 
diversos modelos, formato 
22x32 papel 75g 1x1 cor 
100 fls.

PRINTEX BLC 300  R$ 15,50  R$  4.650,00 

75

Formulário declaração di-
versos modelos, formato 
22x32 papel 75g 1x1 cor 
100 fls.

PRINTEX BLC 400  R$ 15,50  R$  6.200,00 

76
Formulário evolução diver-
sos modelos formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 300  R$ 15,50  R$  4.650,00 

77
Formulário f icha geral, 
formato A4 1x0 cores em 
papel 75g

PRINTEX UND 50000  R$ 0,19  R$  9.500,00 

79
Formulário laudo diversos 
modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 1000  R$ 15,50  R$15.500,00 

80
Formulário mapa diversos 
modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 400  R$ 15,50  R$  6.200,00 

81
Formulário prontuário diver-
sos modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

PRINTEX BLC 2000  R$ 15,50  R$31.000,00 

82
Formulário receituário mé-
dico, formato 16 papel 75g 
1x0 100 fls.

PRINTEX BLC 3000  R$ 11,80  R$35.400,00 

85

Formulário requisição de 
exames diversos modelos, 
formato 22x32 75g 1x1 cor 
100 fls.

PRINTEX BLC 2000  R$ 15,50  R$31.000,00 

87
Placas internas diversas em 
PVC tam 30x10 em adesivo 
aplicado no PVC 3mm

PRINTEX UND 800  R$ 15,00  R$12.000,00 

88 P l a n t ã o  n o t u r n o  1 9 2 
215x315 1x1 cor papel 75g PRINTEX UND 2000  R$ 0,18  R$     360,00 

 TOTAL: R$ 776.510,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  RICARDO GOMES DA SILVA – ME
CNPJ: 05.080.790/0001-86
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  RICARDO GOMES DA SILVA – ME
CNPJ: 05.080.790/0001-86
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

14 Cartão individual F18 f/v papel 
180g R & G UND 50000  R$ 0,35  R$17.500,00 

21 Crachás papel 10 x 15 cm 4 cores R & G UND 2000  R$ 5,50  R$11.000,00 

25 Envelope timbrado tam. Ofício 4 
x 0 cores, 90g R & G UND 20000  R$ 0,39  R$  7.800,00 

36
Informativo diversas, papel co-
che 115g/² formato 420x320 2 
lâminas

R & G UND 30000  R$ 1,10  R$33.000,00 

49
Capa de prontuário familiar, for-
mato 31,5x46, impressão só fren-
te em papel duplex 280g furado

R & G UND 20000  R$ 0,94  R$18.800,00 

50
Capa de ultrassonografia em 4 
cores, f.4, papel 60g, tamanho 
215x315cm papel 180gm.

R & G UND 5000  R$ 0,94  R$  4.700,00 

52 Consolidado diversos papel 75g 
formato 22x32 1x1 cor 100 fls. R & G BLC 200  R$ 18,00  R$  3.600,00 

59 Ficha de triagem 75g 215x315 
F e V R & G UND 30000  R$ 0,17  R$  5.100,00 

63
Ficha procedimento diversos 
modelos formato 22x32 papel 
75g 1x1 cor 100 fls.

R & G BLC 500  R$ 15,50  R$  7.750,00 

78
Formulário ficha resultados di-
versos modelos, formato 22x32 
papel 75g 1x1 cor 100 fls.

R & G BLC 200  R$ 15,00  R$  3.000,00 

86
Formulário solicitação de pedi-
dos, formato A4 impressão frente 
e verso, em papel 75g100 fls.

R & G BLC 200  R$ 15,30  R$  3.060,00 

 TOTAL: R$ 115.310,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Mu-

nicipal de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização 
da Ata de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MAMANGUAPE.

EMPRESA:  TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS
CNPJ: 06.217.437/0001-68
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  TDF INFORMÁTICA E SERVIÇOS GRÁFICOS
CNPJ: 06.217.437/0001-68 
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA QTD UND V. UNIT. V. TOTAL

3

Banners coloridas em lona com 
acabamento. (pauzinhos, pon-
teiras, ilhões, verniz e instalação 
no local indicado).

TDF M² 150  R$ 120,00  R$18.000,00 

6 Capa p/ Processo 180g 420 
x 255 TDF UND 20000  R$ 0,97  R$19.400,00 

27

Faixas coloridas em lona com 
acabamento. (pauzinhos, pon-
teiras, ilhões, verniz e instalação 
no local indicado ).

TDF M² 400  R$ 120,00  R$48.000,00 

29 Ficha diversas, tam. Ofício em 
papel 180g formato 22x32 1x1 TDF UND 60000  R$ 0,45  R$27.000,00 

35 Impressão em papel linho 180g 
210 x 160 TDF UND 10000  R$ 3,30  R$33.000,00 

 TOTAL: R$145.400,00

1. VALIDADE DA ATA
2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não 

fica obrigada a firmar as contratações.
2. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
2.3 A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por órgãos interessados, desde 

que autorizados pela Prefeitura Municipal de Mamanguape.
2.4 As contratações decorrentes desta Ata somente serão autorizadas pela Prefeitura Municipal 

de Mamanguape, por intermédio da Prefeita, mediante Autorização de Pedido de Utilização da Ata 
de Registro de Preços.

Mamanguape - PB, 26 de Janeiro de 2021.
MARIA EUNICE DO NASCIMENTO PESSOA

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU-PB
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Pessoa, 182 - Centro - Mulungu - PB, às 09h00min do dia 02 de Fevereiro de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas materiais diversos 
de uso diário, para atender as necessidades das diversas secretarias deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 04/2013. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Mulungu - PB, 26 de Janeiro de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00001/2021, do tipo menor preço global, pela contratação de empresa do ramo 
pertinente para os serviços com a construção de Urbanização de avenida no município de Olho 
D’água-PB, atendendo o contrate de repasse nº 884786/2019/MDR/CAIXA, operação nº 1065298-
49, cuja abertura será no dia 17.02.2021 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado 
na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br ou www.olhodagua.pb.gov.br. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 
08:00 às 12:00 ou Email: cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água-PB, 27 de Janeiro de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

 Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
Portaria 0062/2021                                     Olho D’água-PB, 25 de Janeiro de 2021.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 (LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
 DESIGNAR – O servidor JAAZIEL ARAUJO DE MORIAIS, CPF: 090.745.044-00, para servir 

como PREGOEIRO OFICIAL e como equipe de apoio composta da seguinte forma: 

                   Nome        CPF     CARGO     OCUPAÇÃO
Akilma Regia Trajano de Almeida 973.667.575-00 MEMBRO Servidor Comissionado

Maria da Conceição Leite 054.428.314-76 MEMBRO Servidor Comissionado
                  
Para tomar todas as medidas necessárias ao processamento e julgamento das licitações rea-

lizadas na modalidade pregão, que venham a ser executadas pelo município de Olho D’água-PB.
O pregoeiro oficial, será substituído em suas ausências em impedimento oficiais pelo senhor 

JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA, como pregoeiro substituto.
Ficando designado como suplente como equipe de apoio a servidora KENNYA JULIANA 

ÂNGELO DE SÁ, CPF de nº 000.081.474-18, a servindo-lhes de título para posse e exercício do 
cargo a presente portaria.

Publique-se no Diário Oficial do Município, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se 
ciência. 

 Gabinete da Prefeita, Olho D´água-PB, 25 de Janeiro de 2021. 
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0001/2021. 
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
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos 
da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994.

OBJETO: Contratação dos serviços requisitados através da VÉRTICE CONTABILIDADE 
PÚBLICA E EMPRESARIAL, localizada Rua São José, nº S/N – Santo Antônio – Patos – PB, 
CNPJ nº 21.854.537/0001-99, Serviços de Contabilidade pública com serviços técnicos contábeis 
especializados com realização do empenhamento das despesas, elaboração de demonstrativos 
contábeis, relatórios de gestão fiscal, realização de controle de índices, elaboração de prestação de 
contas anuais, elaboração de folha de pagamento e envio de informações junto ao sagres TCE-PB 
da Câmara municipal de Pedra Branca – PB, com valor de R$ 3.800 (tres mil e oitocentos reais) 
mensais a título de honorários contábeis, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 
12 (onze) meses, tem valor determinado em R$ 45.600 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação.
Pedra Branca-  PB, em  26 de Janeiro de 2021.

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2021, - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento. 

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa VÉRTICE CONTABILIDADE PÚ-
BLICA E EMPRESARIAL, localizada Rua São José, nº S/N – Santo Antônio – Patos – PB, CNPJ 
nº 21.854.537/0001-99, com valor de R$ 3.800 (tres mil e oitocentos reais) mensais a título de 
honorários contábeis, de modo que o presente contrato, com prazo certo de 12 (onze) meses, tem 
valor determinado em R$ 45.600 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais), para Serviços de Conta-
bilidade pública com serviços técnicos contábeis especializados com realização do empenhamento 
das despesas, elaboração de demonstrativos contábeis, relatórios de gestão fiscal, realização de 
controle de índices, elaboração de prestação de contas anuais, elaboração de folha de pagamento 
e envio de informações junto ao sagres TCE-PB da Câmara municipal de Pedra Branca – PB

Pedra Branca-PB, 26 de Janeiro de 2021
Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços jurídicos de acordo com o processo Inexigi-

bilidade nº 0002/2021. 
CONTRATANTE:  Camara Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  VÉRTICE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL - CNPJ nº 

21.854.537/0001-99
OBJETO: Serviços de Contabilidade pública com serviços técnicos contábeis especializados com 

realização do empenhamento das despesas, elaboração de demonstrativos contábeis, relatórios 
de gestão fiscal, realização de controle de índices, elaboração de prestação de contas anuais, 
elaboração de folha de pagamento e envio de informações junto ao sagres TCE-PB da Câmara 
municipal de Pedra Branca – PB.

VALOR MENSAL R$ 3.800 (tres mil e oitocentos reais)
VALOR GLOBAL R$: 45.600 (quarenta e cinco mil e seiscentos reais),

Pedra Branca-PB, 27 de Janeiro de 2021
Marcos Nazário da Silva
Presidente da Câmara

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00007/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA 

DA CONCEIÇÃO LTDA - CNPJ: 07.936.090/0001-76.
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$ 73.581,07 (setenta e três mil, quinhentos e oitenta e um reais e sete centavos).

Piancó-PB, 27 de Janeirode 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Eletrônico N.º. 0005/2020
Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor 

global R$ 3.679.643,13 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e treze centavos); LIGIA MARIA CARNEIRO ME, com o valor global R$ 115.650,00 (cento e 
quinze mil, seiscentos e cinquenta reais); PHARMAPLUS LTDA, com o valor global R$ 228.987,45 
(duzentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); RDF - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, com o valor global R$ 127.225,00 (cento 
e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos destinados 
a farmácia básica e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-
-PB, durante o exercício de 2021.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 27 de Janeiro de 2021
André Alexandre do Nascimento

pregoeiro  

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 0005/2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de medicamentos destinados 

a farmácia básica e atender demais necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-
-PB, durante o exercício de 2021.

Vencedoras: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, com o valor 
global R$ 3.679.643,13 (três milhões, seiscentos e setenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três 
reais e treze centavos); LIGIA MARIA CARNEIRO ME, com o valor global R$ 115.650,00 (cento e 
quinze mil, seiscentos e cinquenta reais); PHARMAPLUS LTDA, com o valor global R$ 228.987,45 
(duzentos e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); RDF - 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, com o valor global R$ 127.225,00 (cento 
e vinte e sete mil, duzentos e vinte e cinco reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 27 de Janeiro de 2021
Daniel Gaudino de Araújo Pereira

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 11:00 hs do dia 28 de Janeiro 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que 
objetiva: Aquisição de testes rápidos de COVID–19, para a Secretaria de Saúde deste Município. 
Justificativa: Razões de interesse público. ERRO NA DESCRIÇÃO DO OBJETO. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Pernambuco, S/N 
- Centro - Solânea - PB. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 26 de Janeiro de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 005/2021

Objetivo:Aquisição parcelada de pneus de 1ª linha com classificação Classe A, fabricação 
nacional, para atender as necessidades da frota municipal de veículos de Serra Grande - PB, 
conforme especificações no edital.

Data da sessão:11 de fevereiro de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.
com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 27 de janeiro de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 015/2021
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 

fevereirode 2021 às 08h30min, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para aquisi-
ção de baterias para veículos leves e pesados, (45, 60, 80, 100 e 150 amperes), para atender as 
necessidades do município de Sousa-PB, discriminados e quantificados nos anexos do edital. Os 
interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.
sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de 
Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 08h00 às 12h00, em 
todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto emitido pelo Setor 
de Tributos do Município.

Sousa, 27 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site Bolsa Nacional de Compras - 
BNC - endereço: www.bnc.org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
Aquisições de combustíveis diversos para atender as necessidades da Secretaria de Governo e seus 
demais órgãos (vinculados) deste município. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 18 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: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertao-
zinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; Bolsa Nacional de Compras - BNC - endereço: www.bnc.org.br. 

Sertãozinho - PB, 27 de Janeiro de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
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: Inexigi-
bilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: Outros 
serviços de ter. pessoa física e Jurídica: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.0
2.04.122.1003.2.006.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.35.00.00.00.00.
1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.39.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.36.00.
00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00003/2021 - 27.01.21 - MACEDO CONTABILIDADE 
E AUDITORIA PUBLICA LTDA - R$ 91.000,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
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. FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município 
de Sertãozinho: Recursos 2021 do Município de Sertãozinho e do I.P.M. de Sertãozinho: 03.01.
09.122.1005.2.068.3.3.90.36.00.00.00.00.1430 03.01.09.122.1005.2.068.3.3.90.39.00.00.00.00
.1430 03.01.09.122.1005.2.068.3.3.90.35.00.00.00.00.1430. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Entidade de Previdência de Sertãozinho e: CT Nº 
00002/2021 - 27.01.21 - MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–
PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: COROA COMERCIO E 
FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – EPP - R$ 905.583,00; THIAGO FELIPE ALMEIDA DE 
OLIVEIRA - R$ 236.704,00.

Soledade - PB, 27 de Janeiro de 2021
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – EPP 
- R$ 905.583,00; THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - R$ 236.704,00.

Soledade - PB, 27 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA 

DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade e Transferências: 02.002 GABINETE DO 
PREFEITO 04 122 2003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 
1001 Recursos Ordinários 000019 3390.30 99 Material de Consumo 02.003 SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 2003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 000028 3390.30 99 Material de 
Consumo 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 2004 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-
DES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1001 Recursos Ordinários 000043 3390.30 99 Material de 
Consumo 02.005 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 25 752 2013 2007 MANUTENÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1001 Recursos Ordinários 000115 3390.30 19 Material de Consumo–OU-
TROS MATERIAIS DE CONSUMO 15 451 2013 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. 
DE INFRAESTRUTURA 1001 Recursos Ordinários 000127 3390.30 99 Material de Consumo 02.006 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 361 2011 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e 
de Transferência de Impostos – Educação 000150 3390.30 99 Material de Consumo 12 306 2016 
2010 MERENDA ESCOLAR 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 
000142 3390.30 02 Material de Consumo–GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1124 Outras Transferên-
cias de Recursos do FNDE 000143 3390.30 02 Material de Consumo–GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 
02.007 SECRETARIA DE SAÚDE 10 244 2010 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. 
DE SAÚDE E SANEAMENTO 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 
000245 3390.30 99 Material de Consumo 02.008 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 
E PESCA 20 606 2015 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL 1001 Recursos Ordinários 000258 3390.30 99 Material de Consumo 02.009 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 08 244 2019 2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOL-
VIMENTO HUMANO 000280 3390.30 99 Material de Consumo 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 10 244 2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1001 Recursos Ordinários 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 
000351 3390.30 99 Material de Consumo 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27 812 
2009 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 1001 Recursos Ordinários 000207 
3390.30 99 Material de Consumo 02.012 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 542 2003 2036 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO–AMBIENTE 1001 Recursos Ordinários 000421 
3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00011/2021 - 27.01.21 - COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP - R$ 905.583,00; CT Nº 00012/2021 
- 27.01.21 - THIAGO FELIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA - R$ 236.704,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA E/OU PESSOA FISÍCA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE HR/MAQ 
DESTINADO A ARAGEM DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES NO ÂMBITO 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, 27 de Janeiro de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro

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

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2021. PROCESSO Nº173/2020. PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº00036/2020. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E 
FUTURA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁ-
RIA, SAMU 192, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/
PB.2.0- DO RESULTADO.R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA - CNPJ: 
22.226.670/0001-63 - Valor R$: 89.044,40. FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 
18.111.373/0001-03 - Valor R$: 4.169,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 27 de janeiro 
de 2021. LUCIANO CORREIA CARNEIRO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. 

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

TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

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

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00024/2020, que objetiva: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-
TE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

 - HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS – EIRELI
CNPJ: 20.873.342/0001-23
Valor R$: 54.583,50
- BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CNPJ: 33.330.526/0001-99
Valor R$: 33.405,00
- MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI
CNPJ: 07.631.411/0001-24
Valor R$: 46.159,20 
- HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 36.214.108/0001-24
Valor R$: 66.603,00
- ANDERTON CAVALCANTE SOUTO
CNPJ: 32.056.101/0001-70
Valor R$: 8.970,00

Santa Rita - PB, 27 de janeiro de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

             Santa Rita - PB, 27 de janeiro de 2021. 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, O SECRETÁRIO DE SAÚDE, O SECRETÁRIO INTE-

RINO DE FINANÇAS E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E M:
 HOMOLOGAR 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 
ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.
LUIZ EDUARDO ALENCAR ROCHA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SEVERINO ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE FINANÇAS

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site https://www.comprasgovernamentais.
gov.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: REGISTRO DE PREÇO PARA 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COBUSTIVEIS E DERIVADOS DO PETRÓLEO. Abertura da sessão 
publica: 08:30 horas do dia 10 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 5.450/05; Decreto Municipal nº 1062/14; e legis-
lação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: 
cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; https://www.comprasgovernamentais.gov.br/. 

Sumé - PB, 27 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N° 00009/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 

02.069.012/0001-06.
OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Prorrogação de Prazo prevista na Cláusula 

Segunda do Contrato nº 00009/2019 e o acréscimo de quantitativos de serviços necessários que 
não se encontram contemplados na Planilha Orçamentária, bem como alteração de quantitativos 
de alguns itens existentes.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, Art. 65, Inciso II, § 1º da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
iniciando a partir de 12 de janeiro de 2021 com término em 11 de julho de 2021.

DO VALOR: Por força do presente aditamento o valor previsto na cláusula terceira do contrato 
fica aumentado aproximadamente em 22,73% do valor contratado dando assim um valor de R$ 
68.489,94 (sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos), que 
somando ao valor inicial do contrato dá-se num montante de R$ 369.849,35 (trezentos e sessenta 
e nove mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO N° 845128/2017 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.

02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
27.813.1004.1021 - Construção de Praças, Parques e Jardins
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
DATA DO TERMO ADITIVO: 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO N° 00097/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 00004/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES SANTA LUZIA LTDA, CNPJ N° 

02.069.012/0001-06.
OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Prorrogação de Prazo prevista na Cláusula 

Segunda do Contrato nº 00097/2019 e o acréscimo de quantitativos de serviços necessários que 
não se encontram contemplados na Planilha Orçamentária, bem como alteração de quantitativos 
de alguns itens existentes.

FUNDAMENTO: art. 57, § 1º, inciso II, Art. 65, Inciso II, § 1º da lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.

DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo vigorará pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, 
iniciando a partir de 12 de janeiro de 2021 com término em 11 de junho de 2021.

DO VALOR: Por força do presente aditamento o valor previsto na cláusula terceira do contrato 
fica aumentado aproximadamente em 21,96% do valor contratado dando assim um valor de R$ 
39.793,14 (trinta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quatorze centavos), que somando 
ao valor inicial do contrato dá-se num montante de R$ 220.994,11 (duzentos e vinte mil, novecentos 
e noventa e quatro reais e onze centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CONVÊNIO N° 868299/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES E 
CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/PB.

02.050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
15.451.1004.1019 - Implantação, Ampliação ou Melhoria de pavimentação (asfáltica ou para-

lepípedo).
Elementos de Despesa: 4490.51 - 1001 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1510 - Obras e 

Instalações.
DATA DO TERMO ADITIVO: 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021.
OBJETO: Execução de serviço de adequação de estradas vicinais do município. Data e Local, 

às 09:00 horas do dia 23/02/2021, na sala de Reuniões da CPL, Rua José Alves de Melo, S/N - 
Centro - São Domingos - PB.

São Domingos/PB, 27 de janeiro de 2021.
JOABE DE SÁ LOURENÇO.

Presidente da CPL

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL – CISCO - AVI-
SO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021. O Presidente do CISCOR, através do Presidente da 
CPL, torna público, que a partir do dia 28.01.2021 até 24.02.2021 as 12h00, estaremos recebendo 
o credenciamento dos interessados na INEXIGIBILIDADE por CHAMAMENTO PÚBLICO para 
CREDENCIAMENTO de PJ e/ou PF para prestação de serviços especializados em saúde dos 
municípios associados ao CISCOR, o qual se encontra na integra a disposição dos interessados na 
Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 7 - Centro - Cabaceiras PB, no horário das 09h00 às 12h00, através 
dos telefones 3356.1117/99922.6776, no portal do TCE ou no e-mail: ciscorpb.2018@hotmail.com,. 
Cabaceiras/PB, 27/01/2021. - CÍCERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO - Presidente do CISCOR 
- LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA - Presidente da CPL. Publicado na integra no Diário da FAMUP 
e nos DOM dos municípios consorciados.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os profissionais que atuamda área de Química, tais como Tratamento de Água, 

Esgoto, Meio ambiente, fabricação de: produtos químicos,produtos alimentaresdiversos,fabricação 
de cimentos e massa,tintas, plásticos, têxtil, papel, sabões, detergentes, álcool, açúcar, cachaça, 
laudos e perícia, etc. para Assembleia Geral a ser realizada em 01 de fevereiro de 2021, ás 18h00 
(dezoito horas)  na RuaEnfermeira Ana Maria Barbosa Almeida, nº 1098, apto 201, jardim cidade 
universitária, CEP: 58.052-270 João Pessoa-PB, para, em primeira convocação, com qualquer 
números de presentes, para deliberarem e votarem:

A-Criação da Associação
B-Aprovação do estatuto
C-Eleição da diretoria

A comissão Organizadora 
Roberto T. Lima da silva

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
 CONVOCAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 213/2020 - 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 18/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

Registro de preços para aquisição de veículo tipo pick-up, destinado à Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca - SEDAP, 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 gelic07@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1° andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro CGE Nº 21-00069-7.
João Pessoa, 27 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 PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2019 

UASG 925302 - Nº da Licitação no COMPRASNET: 993152019
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administra-

ção, publica, considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, 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 segunda chamada da licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 10/02/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE NEONATOLOGIA, desti-
nado à Secretaria de Estado da Saúde - SES, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic04@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 19-01425-8.
                                                                                                         João Pessoa, 27 de janeiro de 2021.

Pollyanna Maria Loreto Meira
Diretora Executiva da Central de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021

Registro CGE Nº. 21-00125-6
OBJETO: Prestação de serviços continuados de Plano/Seguro coletivo privado de Assistência 

à Saúde Médico-Hospitalar para os Diretores e Empregados da PBGÁS, com extensão aos 
dependentes legais, sem coparticipação, conforme especificações técnicas detalhadas noAnexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 11/02/2021.
ABERTURA: Dia11/02/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

Registro CGE Nº. 21-00113-0
OBJETO: Prestação de serviços, de natureza contínua, de limpeza e conservação, supervisão 

administrativa, auxiliar de serviços gerais, copeira, office-boy, recepcionista, motorista, almoxarife, 
artífice de manutenção com o fornecimento de equipamentos, utensílios e materiais necessários à 
execução dos serviços, conforme as especificações constantes no Anexo 2 - Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 12/02/2021.
ABERTURA: Dia12/02/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 120/2021, em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021 
- Prazo 1825 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO= MUNICIPIO: 
LAGOA SECA - UF: PB. Processo: 2020-009128/TEC/LO-1416.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 32/2021, em João Pessoa, 08 de Janeiro de 2021 - 
Prazo 1825 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA= MUNICIPIO: BOM 
JESUS - UF: PB. Processo: 2020-009131/TEC/LO-1417.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 126/2021, em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021 - 
Prazo 1825 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: SÃO 
JOSÉ DA LAGOA TAPADA - UF: PB. Processo: 2020-009959/TEC/LO-1517.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 119/2021, em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021 - 
Prazo 730 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O SÍTIO 
VELEZ = MUNICIPIO: QUEIMADAS - UF: PB. Processo: 2020-010130/TEC/LI-7606.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 118/2021, em João Pessoa, 20 de Janeiro de 2021 - Prazo 
730 dias, IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA DA COMUNIDADE 
PEDRA DO SINO= MUNICIPIO: QUEIMADAS - UF: PB. Processo: 2020-010683/TEC/LI-7640.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 12/2021, em João Pessoa, 06 de Janeiro de 2021 - Prazo 
730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: BARRA DE 
SÃO MIGUEL - UF: PB. Processo: 2020-009698/TEC/LI-7598.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 14/2021, em João Pessoa, 06 de Janeiro de 2021 - Prazo 
730 dias, IMPLANTAÇÃO DO REFORÇO HÍDRICO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
= MUNICIPIO: CAJAZEIRAS - UF: PB. Processo: 2020-009376/TEC/LI-7589.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 38/2021, em João Pessoa, 08 de Janeiro de 2021 - 
Prazo 365 dias, SUBSTITUIÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA= MUNICIPIO: BELEM - UF: 
PB. Processo: 2020-010114/TEC/LI-7605.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 58/2021, em João Pessoa, 12 de Janeiro de 2021 - Prazo 
365 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO= MUNICIPIO: ALAGOA 
GRANDE - UF: PB. Processo: 2020-011082/TEC/LI-7659.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ: 09012493/0001-54, torna público que requereu 
à SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, a Licença de insta-
lação para construção de uma Oficina para automóveis da Secretaria de Transportes, Rua Golfo 
de Genova, S/N, Praia Ponta de Campina, Cep: 58102-013, Intermares – Cabedelo-PB (Conforme 
Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986).

Madeireira Via Roma Com. E Indústria Ltda - EPP, CNPJ Nº 05.304.863/0001-76, torna público que 
a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação 
nº 1909/2020 em João Pessoa, 20/11/2020 – Prazo: 1825 dias, para Comércio varejista de madeira 
e artefatos, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1249, Prata, Campina Grande/PB. Processo: 2020-
002897/TEC/LO-0643.

Marklebson Silva Pombo - EPP, CNPJ Nº 24.740.157/0001-11, torna público que a SUDEMA – Su-
perintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 2059/2020 
em João Pessoa, 14/12/2020– Prazo: 1095 dias, para Comércio varejista de material de construção 
em geral, na Av. Presidente Getúlio Vargas, 1245, Prata, Campina Grande/PB. Processo: 2020-
002899/TEC/LO-0644.

BRUNO NOBRE FERREIRA, CPF: 058.293.544-03, torna público que REQUEREU da SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB LICENÇA DE INSTALAÇÃO para 
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 KM 9 CONDOMINIO BOSQUE 
DE INTERMARES QD ‘A’ LT 12, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.
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