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PB suspende ponto 
facultativo durante 
período de Carnaval
Decisão do governador João Azevêdo, publicada na edição deste sábado do Diário 
Oficial, procura evitar aglomerações e um maior contágio da covid-19. Página 3
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Em dois anos de governo, Bolsonaro implementou uma política 
externa de afastamento do Mercosul e dos BRICS. Fez tudo isso de forma 
ideológica e sem um sentido pragmático de diplomacia.  Página 15

Acilino Alberto Madeira

Colunas

De certo, temos a incerteza! Ainda que sob a esperança da já iniciada 
vacinação, mas sob a temeridade das novas variáveis do coronavírus, 

vamos equilibrando, família, trabalho, sanidade e saúde.  Página 17

Tales Santos

Foto: Marcos Russo

Após leilão Depois de sete anos, Terminal Pesqueiro de Cabedelo irá 
retomar atividades e poderá gerar até 120 novos empregos. Página 17
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Turismo doméstico A cidade de João Pessoa figura como um dos destinos 
mais buscados para 2021 em lista do Ministério do Turismo. Página 3
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Políticas

Foto: Secom-JP

Plataforma virtual, disponibilizada ontem pela Secretaria de Saúde, informa à população o quantitativo de doses que cada município do estado recebeu. Página 5

Site monitora vacinação contra covid-19 na PB
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Hidratação Água, chás e sucos são fundamentais para 
o bom funcionamento do organismo dos idosos. Página 19

Sintomas de covid persistem 
em 64% dos pacientes
Na Paraíba, médicos do Hospital Clementino Fraga já 
observaram esses reflexos pós-doença durarem até 10 
meses depois que o paciente vai para casa. Página 5

Paraíba

Colapso hospitalar PF abre inquérito para apurar 
responsabilidade de Pazuello na crise do Amazonas. Página 15

Geral

Após pressão dos governadores, 
Saúde vai comprar mais vacina
Ministério anunciou a aquisição de 54 milhões de doses 
da CoronaVac depois que os governadores ameaçaram 
comprar diretamente do Butantan. Página 4

Últimas

Bancada governista na 
ALPB terá novo líder
Deputado Wilson Filho, do PTB, deverá ter seu nome 
oficializado na primeira sessão plenária do ano, na 
próxima segunda-feira. Página 14

Economia

Brasil

Matrículas na rede privada 
tiveram queda de 30%
De acordo com o sindicato da categoria em João Pessoa, 
retração por procura nas escolas particulares já pôde ser 
verificada neste primeiro mês do ano. Página 8

Parceria João Azevêdo mostra potencialidades da 
Paraíba a executivos do Grupo Itapemirim. Página 3
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O governo do presidente Jair Bolsonaro não tem sido apenas negli-
gente e ineficiente na gestão da crise. Ele pôs em prática uma estratégia 
institucional de propagação do vírus.

A conclusão é do estudo “Direitos na Pandemia – Mapeamento e Aná-
lise das Normas Jurídicas de Resposta à Covid-19 no Brasil”, do Centro 
de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário (Cepedisa) da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP) da Universidade de São Paulo (USP) e da Conectas 
Direitos Humanos, organização com atuação internacional que trabalha 
pela garantia dos direitos de todos.

Pesquisadores dos dois centros se debruçaram sobre mais de três 
mil atos normativos federais, incluindo Medidas Provisórias, Portarias, 
Leis, Decretos e decisões tomadas pelo Governo Federal, além de pro-
nunciamentos, discursos e declarações do presidente Jair Bolsonaro, 
desde que a pandemia chegou ao Brasil, em março de 2020, para anali-
sar, sob métodos científicos, o conteúdo e os efeitos dessas ações.

A conclusão é estarrecedora: “A sistematização dos dados revela o 
empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla dissemi-
nação do vírus no território nacional, declaradamente com o objetivo 
de retomar a atividade econômica o mais rápido possível e a qualquer 
custo”. À luz da ciência, portanto, não cabe sequer a acusação de incom-
petência do governo diante da crise. O uso de métodos científicos na 
análise das manifestações do governo Bolsonaro revela intenção, plano 
e sistematização na propagação do coronavírus o que, invariavelmente, 
está diretamente associado ao colapso dos serviços de saúde e ao núme-
ro absurdo de mortes no país.

Um dos eixos do estudo trata especificamente da propaganda do 
governo e o uso de notícias falsas e informações técnicas sem com-
provação científica, com o propósito de desacreditar as autoridades 
sanitárias, enfraquecer a adesão popular a recomendações de saúde 
baseadas em evidências científicas, e promover o ativismo político 
contra as medidas de saúde pública necessárias para conter o avanço 
da covid-19.

Publicado inicialmente pelo jornal El País, no Brasil, o estudo é uma 
espécie de comprovação científica do que os brasileiros assistem, vivem 
e sofrem diariamente desde o início da pandemia. Mas, é ainda mais que 
isso: é a confirmação de que as ações praticadas pelo Governo Federal 
durante a pandemia ultrapassam a linha da incompetência, converten-
do-se em política institucional contra a vida, a favor da morte. 

Política da morte Eucaristia é comunhão 
O Sacramento da Eucaristia, junta-

mente com os outros sacramentos que 
iniciam a vida cristã, Batismo e Crisma, 
constituem a origem da própria vida da 
Igreja. A Igreja não vive sem a Eucaris-
tia. Esta “constitui o apogeu da obra de 
salvação de Deus: com efeito, fazendo-
Se Pão partido para nós, o Senhor Jesus 
derrama sobre nós toda a sua misericór-
dia e todo o seu amor, a ponto de reno-
var o nosso coração, a nossa existência 
e o nosso próprio modo de nos relacio-
narmos com Ele e com os irmãos” (Papa 
Francisco). A Eucaristia sempre nos 
põe diante da Misericórdia, ou melhor, 
coloca-nos para dentro do lado aberto 
do Senhor na cruz. Aqui 
nos encontramos diante 
do maior ato de carida-
de visto pelos homens e 
mulheres, “a santíssima 
Eucaristia é a doação que 
Jesus Cristo faz de Si mes-
mo, revelando-nos o amor 
infinito de Deus por cada 
homem” (Papa Emérito 
Bento XVI). 

O recente sínodo realizado pela 
Igreja, o da Amazônia, reafirmou que a 
Eucaristia é o grande sacramento que 
opera a unidade da Igreja (Cf. Exorta-
ção Pós-sinodal Querida Amazônia, n. 
91). A unidade da Igreja é fortemente 
um fruto da comunhão que fazemos 
com Deus e com os nossos irmãos. 
Chamamos facilmente a Eucaristia de 
comunhão, e não é errado chamá-la as-
sim. Mas que tipo de comunhão esse sa-
cramento exige? O Papa Francisco em 
uma de suas catequeses sobre os sacra-
mentos, afirmou que fazer comunhão 
significa participar da mesa eucarís-
tica que prontamente, mediante nossa 
fé e por graça do Espírito Santo, nos 
conforma a Cristo de maneira singular 
e profunda. Ele ainda diz que o fim des-

sa comunhão, em plena comunhão com 
o Pai, nos levará ao banquete do céu, 
juntamente com todos os santos. A Eu-
caristia é o alimento que nos fala das 
coisas futuras, mas também nos fala da 
caridade que gera unidade ainda neste 
mundo. 

O nosso serviço de caridade junto 
aos pobres e necessitados, especialmen-
te neste doloroso momento da humani-
dade, que atravessa essa pandemia na 
esperança de uma superação tão bre-
vemente, deve ter a marca da unidade 
querida pelo Senhor. A Eucaristia é o 
Sacramento da Igreja que gera unidade 
e compaixão!

E o que fazer para 
que o nosso povo conheça 
mais sobre a importância 
da unidade que nasce da 
Eucaristia? “A melhor ca-
tequese sobre a Eucaris-
tia é a própria Eucaristia 
bem celebrada” (Sacra-
mentum Caritatis, n. 64). 
A doutrina cristã não é 
um amontoado de regras 

antiquíssimas, mas trata de uma Pessoa, 
de uma experiência real com a pessoa 
de Jesus Cristo. Quando participamos 
ativamente da missa, que não significa 
fazer coisas ou assumir funções dentro 
dela, o nosso coração realmente ancora-
se no Senhor. Somos banhados pela Sua 
misericórdia e passamos a ter em con-
ta no coração e no convívio aqueles que 
são os nossos irmãos: os mais necessita-
dos, os pobres, os prediletos do Senhor. 
Que a Virgem Santíssima, a Mãe da Es-
perança, nos ajude a comungar a vida do 
Senhor em consonância com as necessi-
dades dos mais pobres, como Ela fez ao 
correr ao encontro de sua prima Isabel 
(Cf. Lc 1,39). A verdadeira comunhão eu-
carística nos coloca apressadamente a 
caminho dos outros!

É tempo de mangabas
Dou com a televisão propagando o 

amanho de uma família de pequenos agri-
cultores, creio que dos nossos tabuleiros-
mais próximos, empenhada no cultivo da 
mangaba. E me ocorre uma lembrança com 
tudo para ser exagero: a nervosa euforia de 
Ari Cunha, calmo e veterano editor do Cor-
reio Brasiliense dos anos 70, vindo atrás das 
mangabas de feira que ele papava direto do 
balaio, sem afrouxar a gravata, instantes 
depois de deixar a pista do Aeroporto Cas-
tro Pinto. Não só na chegada como na saída. 
De uma feita, voltava de mãos cheias quan-
do avistou, sozinho num canto da pista, à 
sombra do avião, o ministro Roberto Cam-
pos, que se via esperando o sócio de escri-
tório Fernando da Cunha Lima. E as manga-
bas a mancheias não deu para 
quem quisesse. 

Pois bem. A família en-
focada pelo repórter da Cabo 
Branco, numa destas ma-
nhãs, fala confiante do seu 
meio de vida, desde a fase do 
trato agrícola e da produção 
da polpa até a comercializa-
ção. E eu a me perguntar, ór-
fão desse cenário do saudoso 
país agrícola, como e de que vive a Paraíba 
em hora difícil e tão imprevista? No tempo 
do Departamento Estadual de Estatística 
sabíamos de quê. Num folheto de números 
claros, fartamente distribuído, íamos do 
algodão e da cana à pimenta do reino de 
Mulungu. Nada complicado. Era quando o 
estado vivia de suas próprias rendas, po-
bremente, sim, mas dependendo da gestão. 
O federal ficava para obras especiais como 
o Boqueirão. O ordinário mantinha-se ga-
rantido pelo imposto de vendas e consigna-
ções. No tempo de Pedro Gondim e início 
da carreira de Maranhão, a agave passara 
a carro chefe. Agave que os fardos de feno 
do exterior continuam a importar do Mé-
xico, da África, completamente exilados do 

nosso Semiárido. Conversa fiada a versão 
do sintético. 

Sempre me fiz essa pergunta, açulada 
agora pelos números desalentadores do de-
semprego, aqui e no Brasil Grande. A via In-
ternet da estatística, por mais exata que se 
configure, não deixa de ser abstrata. E é pre-
ciso ser do ramo para decodificar gráficos e 
números ao nível do saber comum. Sumidos 
o algodão, a agave, os lendários pilares eco-
nômicos dos meus tempos de formação, não 
dá para saber, hoje, de que a Paraíba se sus-
tenta. Dos serviços, dos pequenos negócios, 
das transferências federais? Isto assustou o 
próprio Celso Furtado, já setuagenário, qua-
tro décadas depois de haver concebido e se 
fazer guia do visionário Kubitscheck com 

um projeto dialético de de-
senvolvimento, vindo consta-
tar, em honorável velhice, que 
ainda somos “a maior massa 
de miséria do hemisfério (pa-
lavras de julho de 1997, no 
XXIV encontro de Estudantes 
de Economia, na Unicamp.” E 
apelando entre os reveren-
tes jovens de Campinas, bra-
sileiros e estrangeiros, pela 

urgência de um modelo novo para o Brasil. 
Desconcentrador de renda e de populações. 

É nesse encontro que, de forma pre-
cursora, vislumbra o retorno à agricultura, 
ao desafogo urbano e social. O chamado 
da cidade teve o seu tempo, atingindo hoje, 
mais que o conforto, o desumano. Soube-
mos inventar incentivos financeiros, fiscais 
e diferenciais para atrair a tal “indústria 
dinâmica”, fechando as que empregavam 
mais, como a Tibiry, para viabilizar custos 
e lucros. Para isso, sem essa intenção, tive-
mos um Celso. Com o quadro de hoje, passa 
da hora, pois, de vir um plano ao contrário. 
A câmera que cobriu o enfoque de Herbert 
Araújo em cima das mangabas é ostensiva 
em mostrar e gritar por isso. 

 O nosso serviço de 
caridade junto aos pobres 
e necessitados... deve ter 

a marca da unidade 
querida pelo Senhor.   

 O chamado da 
cidade teve o seu 

tempo, atingindo hoje, 
mais que o conforto, 
o desumano.   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Decisão foi tomada devido à pandemia de covid; Decreto publicado hoje no Diário Oficial é referente aos dias 15, 16 e 17 de fevereiro

O governador João Azevê-
do anunciou ontem, por meio 
de suas redes sociais, o cance-
lamento do ponto facultativo 
estadual no período de Carna-
val, compreendendo os dias 15, 
16 e 17 de fevereiro, por conta 
da pandemia da covid-19. A 
medida será publicada na edi-
ção de hoje do Diário Oficial do 
Estado (DOE).

 O chefe do Executivo 
estadual explicou que as me-
didas de enfrentamento do 
coronavírus devem ser man-
tidas, mesmo com o início da 
chegada das vacinas. “É preci-
so manter os cuidados de sem-
pre, especialmente, evitando 
aglomerações. Vamos pensar 
em aglomerações em outro 
momento, quando a maioria 
da população estiver vacina-
da”, argumentou. 

 De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), a 

Paraíba já contabiliza 188.290 
casos confirmados de corona-
vírus e 4.025 óbitos.

De acordo com o presi-
dente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de João Pessoa (CDL-
JP), Nivaldo Vilar, a decisão já 
era esperada já que a data não 
é feriado e também houve o 
cancelamento dos eventos de 
Carnaval em vários municí-
pios paraibanos por causa da 
pandemia.  

Assim, a entidade vê a 
medida como benéfica para o 
comércio paraibano, já que os 
funcionários públicos estão 
entre as maiores forças eco-
nômicas do Estado. Por isso, a 
expectativa é de aumento das 
vendas. “Já estávamos espe-
rando que fosse essa a atitude 
do governador. Com certeza o 
comércio vai ter mais fôlego 
com suas lojas abertas nos dias 
de Carnaval. Todos os estados 
estão fazendo a mesma coisa. 
No mês de fevereiro, com es-
ses três dias a mais, vamos ter 

um faturamento bem melhor”, 
destaca Nivaldo Vilar.

O gestor acrescentou 
ainda que aguarda a Prefei-
tura Municipal de João Pessoa 
(PMJP) se pronunciar sobre 
o ponto facultativo da capital 
paraibana para que finalmente 
possam confirmar a abertura 
do setor nestes dias. 

Antes do anúncio do Go-
verno do Estado, a CDL-JP já 
havia se manifestado a favor 
da abertura do comércio pes-
soense, assim como a Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo da Paraíba 
(Fecomércio Paraíba) que, em 
nota, anunciou que considera 
positivo o cancelamento do 
ponto facultativo estadual no 
período de Carnaval, pois desta 
forma evita-se a aglomeração 
de pessoas, especialmente em 
locais de praia, neste momen-
to de pandemia.  “Ao proteger 
as pessoas, estamos também 
protegendo o comércio e a eco-
nomia”, finaliza o texto.  

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

João Azevêdo cancela ponto 
facultativo no Carnaval da PB

O deputado estadual Her-
vázio Bezerra (PSB) deixou 
a Secretaria estadual de 
Esportes para reassumir a 
titularidade do mandato na 
segunda-feira, quando se 
iniciam os trabalhos na ALPB 
referentes ao 2º biênio. – a 
exoneração dele do cargo 
está publicada no Diário Ofi-
cial do Estado, na edição de 
sexta-feira.   

Reassume mandato na 2ª
“A escolha da liderança do 
governo na Assembleia é 
prerrogativa do governador, 
enquanto que a escolha do 
líder do blocão cabe aos de-
putados”, explicou à coluna 
o ainda líder do blocão na 
casa, deputado Wilson Fi-
lho. Essa nova configuração 
deverá ser efetivada, per-
guntei. “Essa é a tendência”, 
respondeu o petebista. 

Inversão: os deputados Ricardo Bar-
bosa (PSB) e Wilson Filho (PTB), da li-
nha de frente da base de sustentação 
do governador João Azevêdo (Cida-
dania) na ALPB, vão trocar os postos. 
Possivelmente, a partir de segunda-
feira, na reabertura das atividades 
legislativas, o primeiro passará a ser 
o líder do blocão, e o segundo assu-
mirá a liderança do governo.   

mudança na linha de fRente 

Possível movimento do PsB em aPoio ao goveRno 

PodeRá conteR a saída de dePutados da legenda 

“essa é a tendência” 

A desidratação do PSB na Paraíba, que se iniciou após a eleição de 2018, com o racha interno no partido, agra-
vou-se ainda mais depois da abertura das urnas no pleito do ano passado. A legenda que chegou a comandar 
53 prefeituras na Paraíba, elegeu apenas cinco prefeitos em 2020, resultado da crise que se instalou na legenda 
pelo motivo já referido e que, inclusive, gerou a saída do governador João Azevêdo para o Cidadania – e, por 
efeito cascata, provocou a migração de inúmeros prefeitos das hostes socialistas para o partido do governador, 

que elegeu o maior número de prefeitos: comanda 40 prefeituras. Diante desse cenário, uma pergunta 
se impõe: como se portará o PSB na eleição de 2022? Haverá novas defecções? Na ALPB, Hervázio 
Bezerra, Ricardo Barbosa, Adriano Galdino e Pollyanna Dutra (foto) já declararam que irão sair do 
partido assim que se abrir a chamada ‘janela partidária’. Essa última se posicionou dias atrás sobre 
isso: “Bem complicado, eu não me sinto segura no PSB depois que foi destituída a sua estrutura, sem 
que tivesse ocorrido nenhum debate. Assim, não tenho segurança política para permanecer. O PSB 
perdeu o time” argumentou. Porém, com a possível aproximação do presidente do partido, Gervásio 
Maia, do governador, essas defecções poderão ser barradas. Maia afirma que recebeu uma missão 
da direção nacional da legenda: reestruturar o PSB na Paraíba.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Existe a possibilidade de Hervázio retornar à 
pasta de Esportes após a eleição interna que 
ocorrerá na segunda-feira para a escolha do 1º 
secretário e do 2º vice-presidente da Mesa Di-
retora da ALPB. Ele teria reassumido o mandato 
também para votar no correligionário Ricardo 
Barbosa para a liderança do blocão. Mas ele 
crava: “Prefiro estar no parlamento”.   

 heRvázio PodeRá RetoRnaR 
à secRetaRia de esPoRtes  

ventos a favoR (1) 

ventos a favoR (2) 

No campo político, os ventos continuam so-
prando a favor do governador João Azevêdo 
(Cidadania). Após a sinalização positiva do 
deputado federal Gervásio Maia (PSB), no que 
diz respeito ao apoio à gestão estadual, Julian 
Lemos (PSL) deverá seguir igual caminho. Aliás, 
há tempos que ele estabeleceu uma relação 
amistosa com o governo. 

O governador já conta como apoio de Efraim Fi-
lho, Hugo Mota, Damião Feliciano, Wilson San-
tiago e Frei Anastácio. E especula-se que a de-
putada Edna Henrique (PSDB) deverá ingressar 
nessa lista, abrindo, assim, dissidência dentro do 
ninho tucano. 
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Por videoconferência

Governador discute parcerias 
com executivos da Itapemirim 

O governador João 
Azevêdo se reuniu, on-
tem, com executivos do 
Grupo Itapemirim. Du-
rante a reunião, realizada 
por videoconferência, fo-
ram discutidas parcerias 
entre o Governo do Esta-
do e o grupo empresarial 
em diversos segmentos, 
a exemplo de mobilidade 
urbana e turismo. 

Na oportunidade, o 
chefe do Executivo es-
tadual apresentou aos 
executivos as potenciali-
dades do estado, como a 
malha rodoviária, a posi-
ção geográfica privilegia-
da do Estado e o ranking 
de competitividade, no 
qual a Paraíba ocupa a se-
gunda posição na região 
Nordeste.

 “O interesse do Gru-
po Itapemirim em nosso 
estado nos deixa muito 

felizes, porque essas par-
cerias visam à criação de 
empregos para o nosso 
povo, gerando o que tem 
sido o objetivo de nossa 
gestão, que é o bem-estar 
da população paraibana”, 
disse. 

Por sua vez, Jean Car-
los Pejo, integrante do 
Conselho de Administra-
ção do Grupo Itapemirim, 
parabenizou o governa-
dor João Azevêdo pelos 

indicadores do estado. 
“Quando se faz pensan-
do na qualidade de vida 
das pessoas, o resultado é 
muito melhor”, comentou.

Por sua vez, Castelo 
Branco, também inte-
grante do Conselho de 
Administração do Grupo 
Itapemirim, reafirmou 
o interesse do grupo em 
investir no estado. “A ges-
tão feita pelo governador 
João Azevêdo tem tudo a 
ver com o nosso objetivo, 
que é trabalhar para fazer 
acontecer”, acrescentou.

 Com 67 anos no mer-
cado, o Grupo Itapemi-
rim atua em 19 estados, 
além do Distrito Federal. 
Ao todo, são 16 empresas 
que atuam em mobilidade 
urbana, com ônibus que 
fazem a rota Nordeste e 
Sudeste, entre outros seg-
mentos.

João Azevêdo apresentou as potencialidades da Paraíba e discutiu temas como mobilidade urbana e turismo

Foto: Secom-PB

O Grupo Itapemirim 
está presente em 19 
estados e no Distrito 
Federal, reunindo 16 
empresas em vários 

segmentos. 

JP aparece em pesquisa como 
destino tendência pelo MinTur

A valorização do turis-
mo doméstico é uma das 
tendências identificadas no 
comportamento do turista 
pós-covid e, pensando nis-
so, o Ministério do Turismo 
(MinTur) divulgou uma lista 
com os 21 destinos tendên-
cia para 2021. Nesse sen-
tido, a capital da Paraíba, 
João Pessoa, figura como um 
dos destinos mais buscados 
para o ano.  O levantamento 
foi realizado tomando como 
base os principais sites de 
pesquisa do setor, além de 
publicações e dos destinos 
que se alinham à demanda 
do novo turista.

Na região Centro-Oeste 
aparecem Brasília e os mu-

nicípios goianos de Alto Pa-
raíso de Goiás e Cavalcante 
onde está localizado o Par-
que Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, eleito um 
dos 25 melhores “Parques 
Nacionais” do mundo pela 
National Geographic. A mes-
ma publicação elencou o cer-
rado brasileiro como único 
destino brasileiro indicado 
na lista de 25 melhores via-
gens para planejar no futuro.

“O levantamento refor-
ça que estamos no caminho 
certo para que a retomada 
aconteça. O turismo domés-
tico tem um enorme poten-
cial que merece ser conhe-
cido pelos brasileiros e com 
esse foco que o Ministério do 

Turismo vem trabalhando 
– oferecer melhor infraes-
trutura, serviços cada vez 
mais qualificados e seguindo 
os protocolos de biossegu-
rança”, comentou o ministro 
Gilson Machado Neto.

O Sudeste, juntamen-
te com o Nordeste, lidera a 
listagem com sete destinos 
- Angra dos Reis (RJ), Belo 
Horizonte (MG), Petrópo-
lis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), 
São Paulo (SP), São Sebas-
tião (SP) e Ubatuba (SP). 
No Nordeste, além de João 
Pessoa (PB) aparecem tam-
bém Ipojuca (PE), Fortale-
za (CE), Maceió (AL), Natal 
(RN), Porto Seguro (BA) e 
Salvador (BA).
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Contrato com o Butantan deverá ser assinado na próxima terça-feira, após pedido dos governadores de todo o país

Após pressão dos gover-
nadores ao Governo Federal, 
Ministério da Saúde anun-
ciou a compra de 54 milhões 
de doses da CoronaVac, vaci-
na contra a covid-19 produ-
zida pelo Instituto Butantan 
em parceria com o laborató-
rio chinês Sinovac. O contrato 
da compra deverá ser assi-
nado na próxima terça-feira, 
segundo informações do di-
retor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas.

Antes do anúncio, gover-
nadores de todo o país se re-
uniram com o instituto para 
anunciar que as doses seriam 
negociadas diretamente com 
estados e municípios caso o 
Ministério da Saúde não ma-
nifestasse interesse. Dimas 
Covas chegou a afirmar que 
o lote poderia chegar a ser 
exportado para países que 
já manifestaram interesse 
na compra.

Com a confirmação, o 
governador da Paraíba, João 
Azevêdo, anunciou, através 
das redes sociais, que o con-
trato prevê que 46 milhões 
deverão ser entregues aos 
estados até abril.

“Com isso, temos a ga-
rantia de que o Plano Nacio-
nal de Imunização não vai pa-
rar”, escreveu o governador.

A pressão dos gover-
nadores foi feita através do 
Fórum de Governadores e 
Consórcio Nordeste, com a 
intenção de atender a de-
manda urgente em imunizar 
a população brasileira con-
tra o novo coronavírus. Até o 
momento, o Governo Federal 
disponibilizou 12 milhões 
de doses de vacinas contra a 
doença, sendo 10,1 milhões 
da CoronaVac e 2 milhões da 
AstraZeneca, produzida pela 
Universidade de Oxford. Nú-
mero inferior para imunizar 
a população estimada na pri-
meira fase da imunização no 
Brasil, de acordo com o pró-
prio Governo Federal. Para 
atender a demanda inicial, 
seriam necessárias cerca de 
31,1 milhões de doses.

Os governadores tam-
bém cobraram que o gover-
no encontre um alinhamen-
to do diálogo com a China 
para a negociação efetiva 
dos insumos para a produ-
ção das vacinas no Brasil e, 
consequentemente, o cum-
primento do cronograma da 
entrega dos 200 milhões de 

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Após pressão, Ministério comprará 
54 milhões de doses de CoronaVac

doses do ingrediente farma-
cêutico ativo (IFA), insumo 
base para a produção das 
vacinas. E ainda que o Minis-
tério da Saúde inicie diálogo 
com a Rússia para aquisição 

da vacina Sputinik V, já sen-
do administrada em outros 
países. 

Na Paraíba, chegaram 
114.800 doses da vacina 
CoronaVac, vacina contra a 

covid-19 produzida pelo Ins-
tituto Butantan em parceria 
com o laboratório chinês Si-
novac, referentes a aplicação 
da primeira e segunda dose 
e 36 mil doses da  AstraZeni-

ca, desenvolvida em parceria 
entre a Universidade de Ox-
ford e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), quantitativo 
apenas para primeira dose 
de aplicação.

Foto: Fotos Públicas

Mercado financeiro: dólar fecha em R$ 5,47

Em um dia de nervosis-
mo no mercado financeiro, 
tanto no Brasil quanto no 
exterior, o dólar voltou a 
aproximar-se de R$ 5,50. 
A bolsa de valores teve a 
maior queda diária desde 
outubro, depois de bater 
recorde no início de janeiro.

O dólar comercial en-

cerrou ontem, vendido a R$ 
5,474, com alta de R$ 0,039 
(+0,71%). A cotação che-
gou a abrir com pequena 
queda, mas a tendência de 
valorização firmou-se ainda 
durante a manhã.

A divisa terminou a se-
mana estável em relação a 
sexta-feira passada (22). O 
dólar só não subiu por cau-
sa da forte queda de 2,71% 
na terça-feira (26), quando 

a cotação tinha fechado em 
R$ 5,327. A moeda norte-a-
mericana terminou janeiro 
com valorização de 5,53%, 
depois de ter caído em no-
vembro e em dezembro.

No mercado de ações, o 
índice Ibovespa, da B3, teve 
um dia de tensão. O indica-
dor fechou a sexta-feira aos 
115.068 pontos, com recuo 
de 3,21%. Este foi o maior 
tombo desde 28 de outubro, 

quando o índice tinha caído 
4,25%.

O Ibovespa terminou 
janeiro com queda de 3,3%. 
O índice começou o ano em 
alta, chegando ao fecha-
mento recorde de 125.076 
pontos em 8 de janeiro. De 
lá para cá, a bolsa passou a 
acumular perdas.

Fatores domésticos e 
externos interferiram no 
mercado financeiro ontem. 

No Brasil, os investidores 
estão preocupados com o 
resultado da corrida para 
as eleições que decidirão 
o comando da Câmara dos 
Deputados e do Senado, na 
próxima segunda-feira (1º). 
No exterior, as principais 
bolsas caíram por causa dos 
atrasos na vacinação contra 
a covid-19 em vários paí-
ses e da onda de compra 
de ações de empresas em 

dificuldade por pequenos 
investidores.

As compras coordena-
das de papéis de empresas 
com problemas de caixa 
têm provocado prejuízos 
em grandes fundos nos Es-
tados Unidos. Para cobrir as 
perdas, esses fundos ven-
dem ações em suas cartei-
ras, provocando queda nos 
principais índices norte-a-
mericanos.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Tragédia de Brumadinho

Negociação do acordo tem 
prazo estendido pelo TJMG

O Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais decidiu on-
tem, prorrogar por mais 15 
dias úteis o processo de me-
diação do principal acordo 
sobre a tragédia de Bruma-
dinho (MG). A extensão do 
prazo atendeu um pedido 
da mineradora Vale, respon-
sável pelo rompimento da 
barragem que causou im-
pactos em diversas cidades 
no entorno do Rio Paraope-
ba e deixou 270 mortos no 
dia 25 de janeiro de 2019. 
A tragédia completou dois 
anos na última segunda-fei-
ra (25).

A negociação do acordo 
envolve, além da minera-
dora, o governo de Minas 
Gerais, o Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG), o 
Ministério Público Federal 
(MPF), a Defensoria Pública 
da União e a Defensoria Pú-
blica do estado. O principal 

impasse se dá em torno do 
valor global das medidas de 
reparação.

O governo mineiro e o 
MPMG chegaram a anunciar 
que as negociações estavam 
encerradas  após audiên-
cia realizada no dia 21 de 
janeiro. Eles definiram a 
data de ontem como o pra-
zo máximo para que a Vale 
apresentasse uma proposta 
que atendesse às expectati-
vas. Caso não seja firmado o 
acordo, o processo que julga 
a tragédia retoma sua trami-
tação normal na primeira 
instância do TJMG.

No entanto, com a nova 
decisão do TJMG, a Vale ga-
nha mais tempo para ten-
tar chegar a um consenso 
com o governo mineiro. A 
prorrogação do prazo foi 
concedida pelo presidente 
do TJMG, desembargador 
Gilson Soares Lemes. A me-
diação acontece no Centro 
Judiciário de Solução de 
Conflito e Cidadania (Ce-

jusc) de 2º grau.
O executivo mineiro e 

as instituições de Justiça fi-
zeram um pedido inicial de 
R$ 54 bilhões. Desse mon-
tante, R$ 28 bilhões seriam 
para cobrir danos morais 
sociais e coletivos. Os R$ 26 
bilhões restantes se refe-
riam às perdas econômicas 
conforme apontou um estu-
do da Fundação João Pinhei-
ro, instituição de pesquisa e 
ensino vinculada ao estado 
de Minas Gerais.

Os valores oferecidos 
pela Vale até então não fo-
ram considerados suficien-
tes. A última contra-propos-
ta da mineradora não foi 
revelada. No início das tra-
tativas, ela ofereceu R$ 21 
bilhões. Além dos valores, 
outro ponto-chave das ne-
gociações era a governança 
dos projetos de reparação. 
Um consenso em torno des-
sa questão foi alcançado em 
audiência  realizada no fim 
do ano passado.

Em 2020, foram assas-
sinadas 175 pessoas tran-
sexuais no Brasil. O levanta-
mento foi divulgado ontem, 
pela Associação Nacional de 
Travestis e Transexuais (An-
tra). O número representa 
aumento de 29% em relação 
às 124 mortes registradas 
em 2019.

O ano passado foi o se-
gundo mais violento da dé-
cada para transexuais, com 
um número de assassinatos 
menor apenas que os veri-
ficados em 2017, quando 
ocorreram 179 casos.

A média é de um assas-
sinato de transexual a cada 
48 horas no Brasil.

Em números absolutos, 
São Paulo foi o estado com 
mais casos em 2020, com 
29 mortes, seguido pelo Cea-
rá, com 22 assassinatos, e a 
Bahia, com 19.

Os três estados foram 
também os que apresentam 
o maior número de mortes 
nos últimos quatro anos (de 

2017 a 2020). Nesse período, 
foram registrados 641 assas-
sinatos de transexuais, sendo 
80 em São Paulo, 62 no Ceará 
e 59 na Bahia.

Negros e jovens
A maioria das pessoas 

transexuais mortas no ano 
passado no Brasil 2020 
eram negras (78%). “Os ín-
dices médios se mantêm em 
uma faixa de 80% desde que 
iniciamos o levantamento”, 
enfatiza o relatório. Mais da 
metade das vítimas (56%) 
tinha entre 15 e 29 anos.

Os crimes registrados 
em 2020 ocorreram princi-
palmente em espaços públi-
cos (71%), e oito das vítimas 
eram pessoas em situação de 
rua. As profissionais do sexo 
também estão entre os mais 
expostos, totalizando 72% 
dos transexuais assassinados 
ao longo do ano passado.

“É exatamente dentro 
desse cenário que se encontra 
a maioria esmagadora das ví-
timas, tendo sido empurradas 
para a prostituição compulso-
riamente pela falta de oportu-

nidades, encontrando-se em 
alta vulnerabilidade social e 
expostas aos maiores índices 
de violência, a toda a sorte de 
agressões físicas e psicológi-
cas”, destaca o relatório.

O documento chama a 
atenção para a necessida-
de de políticas e ações que 
promovam a inclusão e pro-
teção dos transexuais a par-
tir de suas complexidades. 
“Os assassinatos de pessoas 
trans não nos revelam uma 
única explicação/resposta. É 
preciso analisar o transfemi-
nicídio e a violência que ele 
admite contra pessoas trans 
sob um olhar transversal, 
que entenda a complexidade 
do contexto em que essas 
pessoas são colocadas e os 
processos que enfrentam 
devido à sua condição en-
quanto pessoas não cisgêne-
ras”, ressalta o texto.

No Rio de Janeiro, a orga-
nização não governamental 
(ONG) Impulse Rio e ativistas 
pelos direitos da população 
trans fizeram um ato na esca-
daria da Câmara Municipal, 
no fim da tarde de ontem.

Brasil teve 175 assassinatos 
de transexuais no último ano

Léo Rodrigues
Agência Brasil

Daniel Mello
Agência Brasil

Até o momento, o Governo Federal disponibilizou 
12 milhões de doses de vacinas contra a doença
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Objetivo da iniciativa é que população possa saber a quantidade de imunizantes contra covid recebida por município

Painel vai acompanhar a
distribuição de vacina na PB
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A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) disponibilizou, nes-
sa sexta-feira (29), um painel de 
acompanhamento de distribuição 
das vacinas contra a covid-19 na 
Paraíba. O intuito é que a popula-
ção possa acompanhar o quanti-
tativo que cada município recebe 
separado por grupo prioritário. A 
plataforma pode ser acessada no 
site do Governo do Estado espe-
cífico para a vacinação. 

O governador João Azevêdo 
informou que é uma forma de mo-
nitoramento . “Isso permitirá que 
possamos cobrar aos municípios 
o quantitativo de imunizantes 
recebidos e já aplicados. Com es-
sas informações, a quantidade de 
doses recebidas tem que ser bem 
próxima das doses aplicadas”.

A SES reforça a importân-
cia dos municípios notificarem a 
aplicação das doses no SI-PNI. Se-
gundo dados do sistema oficial de 
acompanhamento, até as 13h des-
sa sexta-feira (29), 62 municípios 
já alimentaram mais de 80% das 
doses aplicadas no sistema oficial 
Programa Nacional de Imunização 
(PNI); 11 ainda não registraram 
aplicação da vacina.

De acordo com a chefe do 
Núcleo de Imunizações da SES, 
Isiane Queiroga, o SI-PNI é o mes-
mo sistema que os municípios já 
utilizavam, porém com uma cara 
nova. Ela explica que a diferença 
do módulo covid-19 é que o regis-
tro é nominal, mas que os muni-
cípios precisam manter a mesma 
rotina de alimentação do sistema 
para campanhas de vacina que é 
a notificação diária.  

“O que muda agora é que não 
vamos mais notificar só as doses 
aplicadas de quantidades, mas em 
quem estão sendo aplicadas essas 
doses. A gente está identificando, 
por meio do monitoramento, que 

tem municípios que ainda não in-
formaram nenhuma dose. Outros 
que já receberam várias doses e 
registraram no sistema apenas 
uma. Percebemos que não é di-
ficuldade de acesso ao sistema, 
e sim dificuldade do registro da 
informação”, pontua. 

Isiane Queiroga reforça que a 
equipe técnica do Núcleo de Imu-
nização fez a qualificação dos 223 
municípios entre os dias 11 e 19 
de janeiro de 2019. A secretaria 
também fez o cadastramento des-
ses municípios no sistema SCPA, 
que abre o SI-PNI, habilitando-os 

para o registro. Ela pontua que 
todos eles já estão aptos a utilizar 
o sistema com a alimentação dos 
dados e pede a intensificação dos 
registros diários.

“Temos 11 municípios que 
não inseriram dose alguma no 
sistema. Para estes estamos ligan-
do, fazendo agendamento por ví-
deo e oficializando com a data de 
hoje para acompanhar a situação. 
O nosso objetivo é acompanhar 
esses territórios e saber a pro-
blemática apresentada por eles, 
qual o motivo de ainda não terem 
alimentado o sistema oficial”, des-

taca. Sobre o envio da segunda dose 
para os municípios, Isiane afirma 
que ele é baseado na quantidade 
de recebimento da primeira dose. 
“Porém, nós cobraremos aos mu-
nicípios mediante a distribuição. Se 
eu tenho 100 doses distribuídas, 
eu quero 100 doses aplicadas no 
sistema. Sabendo que as primeiras 
foram monodoses e que a gente 
está falando de uma campanha de 
vacinação em que a equipe vai ao 
serviço e faz a vacina lá, provavel-
mente a gente não tem perdas de 
doses. Então a quantidade de doses 
recebidas tem que ser bem próxi-

ma das doses aplicadas”, completa. 
Até o momento, foi registrado 

no sistema de informação SI-PNI 
a aplicação de 31.342 doses na 
Paraíba. 

Paraíba 
tem 1.125  
casos novos 
da doença

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br 

Novos 1.125 casos de 
covid-19 e 11 óbitos em de-
corrência do agravamento da 
doença foram confirmados 
ontem na Paraíba pela Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES). Com o montante, o esta-
do registrou 6.414 casos des-
de domingo e 56 falecimentos. 
Mesmo sem a divulgação dos 
casos referentes ao boletim di-
ário deste sábado, os números 
superam a semana anterior, 
confirmando o crescimento 
de casos. 

Na semana anterior, 
de 17 a 23 de janeiro, foram 
5.289 casos e 80 óbitos. En-
tre os novos casos diários, 42 
(3,73%) são de pacientes hos-
pitalizados e 1.083 (96,27%) 
são considerados leves. De 
acordo com o Centro Estadu-
al de Regulação Hospitalar, 29 
pacientes foram internados 
nas últimas 24 horas, entre 
a quinta-feira e a sexta-feira.

O estado totaliza 
189.415 casos confirmados 
da doença, sendo 138.950 pa-
cientes recuperados e 4.036 
vítimas fatais. 

Os falecimentos estão 
distribuídos em 199 muni-
cípios do estado. Até o mo-
mento, 587.821 testes para 
diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados, confirman-
do casos em todas as cidades 
paraibanas.

Nove dos 11 óbitos con-
firmados no boletim de ontem 
ocorreram no intervalo de 24 
horas entre a quinta-feira e às 
10 horas da sexta-feira, todos 
em hospitais públicos. As de-
mais são datadas de 21 a 29 
de janeiro. As vítimas residiam 
em João Pessoa (2), Campina 
Grande, Bayeux, Boqueirão, 
Brejo dos Santos, Cabedelo, 
Piancó, Rio Tinto, Santa Inês 
e São Bentinho (com um fale-
cimento cada).

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o 
estado é de 50%, e 51% nas 
enfermarias. Na Região Me-
tropolitana de João Pessoa, 
a taxa de ocupação chega a 
58% nas enfermarias e 47% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 60% 
dos leitos de UTI adulto e 49% 
de ocupação em leitos de UTI. 
O Sertão registra 56% e 52% 
de ocupação em UTI e enfer-
marias.

Sete municípios concen-
tram 662 novos casos, o que 
corresponde a 58,84% dos 
casos registrados ontem. João 
Pessoa teve 408 novos casos; 
Campina Grande confirmou 
73 pessoas contaminadas; 
Monteiro com 41 novos casos; 
Bayeux aparece em seguida 
com 39 novos casos; Santa 
Rita registrou 35; Patos e 
Sousa tiveram o acréscimo 
de 34 e 32 novos casos, res-
pectivamente.

Recuperados da covid

Sintomas persistem em 64% dos pacientes
Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Fadiga, dor de cabeça e 
falta de ar. Esses são alguns 
sintomas que os pacientes que 
tiveram covid-19 podem sentir 
meses após terem passado pela 
doença. Resultados preliminares 
de uma pesquisa com pacien-
tes recuperados acompanhados 
pela Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP) da USP, 
revelam que 64% desse público 
têm algum sintoma persistente 
seis meses depois do início dos 
sintomas.

Na Paraíba, o infectologis-
ta Fernando Chagas, diretor do 
Hospital Clementino Fraga, refe-
rência para covid-19, explica que 
já observou esses reflexos pós-
covi-19 até 10 meses depois que 
o paciente vai para casa. “Tem 
paciente que teve covid-19 no 
início da pandemia, em março, 
por exemplo, e ainda enfrentam 
problemas como falta de ar, alte-
ração ou perda do olfato e pala-
dar, cansaço diante de pequenos 
e médios esforços”, frisou.

O infectologista disse ainda 
que algumas pessoas que ad-
quiriram o novo coronavírus, 

correm maior risco de terem 
problemas como trombo, infar-
to eAcidente Vascular Cerebral 
(AVC). Nos primeiros 30 dias 
após a doença, ainda podem 
sentir uma espécie de “moleza 
no corpo”.

O corretor de seguro de 
vida, Jardel Muniz, 59 anos, é 
um dos exemplos dos reflexos 
do vírus no corpo humano. Jardel 
foi diagnosticado com covid-19 
no dia 5 de janeiro. Inicialmente 
ficou se tratando em casa com 

medicação, mas dias depois teve 
uma recaída, foi para uma Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) 
e de lá levado para o Hospital Cle-
mentino Fraga devido a compro-
metimento pulmonar. Ele não 
precisou ir para uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), mas 
ficou oito dias internado respi-
rando com a ajuda de oxigênio.

Há uma semana Jardel está 
em casa. Mesmo assim, ele sen-
te que a doença deixou alguns 
sinais no seu organismo que ain-

da precisam ser acompanhando 
pelos médicos. “A respiração está 
pesada, me sinto cansado e as 
pernas estão fracas”, declarou. 

No Hospital Clementino 
Fraga, não há levantamento so-
bre as possíveis sequelas deixa-
das pela doença, mas devido aos 
sintomas observados durante 
o atendimento, o local oferece 
o Ambulatório de Egressos. O 
serviço é destinado a receber 
os pacientes que saíram da in-
teração, foram para casa, mas 

que precisam ser acompanhados, 
durante algum período. No local, 
uma equipe disciplinar composta 
por médicos como cardiologista, 
infectologista e fisioterapeuta. 

 
A pesquisa
Na pesquisa realizada pela 

Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto (FMRP) da USP, 
ainda são observados sintomas 
como perda de força muscular, 
dificuldade para enxergar ou in-
cômodo nos olhos. Os dados são 
coletados pelo projeto Recovida, 
que acompanha, desde maio de 
2020, sobreviventes da covid-19 
para observar as repercussões 
da doença. Até agora, 177 foram 
pacientes acompanhados, mas a 
meta é chegar a 200.

O projeto foi pensado logo 
no início da pandemia no Brasil 
e o objetivo é acompanhar pa-
cientes sobreviventes do novo 
coronavírus, na sua forma leve 
e grave. Neste trabalho, especia-
listas acompanham os pacientes, 
observam sua sobrevida, bem 
como a ocorrência de possíveis 
repercussões físicas, psicológicas 
ou sociais relacionadas à infecção 
ou ao seu tratamento. 

Alguns dos chamados sintomas persistentes são fadiga, dor de cabeça e falta de ar, segundo a pesquisa

Foto: Agência Brasil

Para acompanhar a distribuição, 
basta acessar o QR Code acima

Segundo dados do acompanhamento, até as 13h de ontem, 62 municípios já alimentaram mais de 80% das doses aplicadas no Programa Nacional de Imunização

Foto: Secom-JP
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Operação aconteceu na zona rural de Brejo do Cruz, onde um homem foi preso e várias armas foram localizadas

Uma operação realizada 
nessa sexta-feira (29) por 
policiais civis dos Núcleos 
de combate a assaltos a 
bancos de Patos (3ª SRPC) 
e de Campina Grande (2ª 
SRPC) prendeu um homem 
acusado de envolvimento 
com explosão a bancos e de 
carros fortes e apreendeu 
vários instrumentos utili-
zados na prática de crimes 
patrimoniais contra insti-
tuições bancárias.

Na ação comandada pe-
los delegados Reinaldo Nó-
brega e Diego Beltrão, fo-
ram aprendidos  armas de 
fogo, munições de diversos 
calibres e de substâncias 
entorpecentes. O homem 
preso que era encarregado 
de guardar o material das 
quadrilhas que agem nos 
estados nordestinos. Ele já 
foi encaminhado ao Presí-
dio Regional de Patos.

 De acordo com o dele-
gado Sylvio Rabelo, a ação 
foi em cumprimento a man-

dados de busca e prisão na 
zona rural do município de 
Brejo do Cruz, Sertão pa-
raibano. O delegado disse 
que a polícia já vinha inves-
tigando a ação de quaddri-
lhas naquela região.

Sylvio Rabelo acrescen-
tou que a Polícia Civil da Pa-
raíba continua intensifican-
do o trabalho de repressão 
qualificada a este tipo de 
ilícito penal, apresentando 
uma das maiores reduções 
do Brasil em crimes patri-
moniais contra instituições 
bancárias”, ressaltou. 

A repressão ao tráfico 
e aos crimes patrimoniais 
contra instituições bancá-
rias vem sendo intensifi-
cada em várias regiões do 
Estado, sobretudo na re-
gião do Sertão, com novas 
equipes de trabalho da Po-
lícia Civil atuando diutur-
namente em parceria com 
a Polícia Militar, o Poder Ju-
diciário, além do Corpo de 
Bombeiros  Miolitar.

Polícia apreende equipamento 
usado em explosão a bancos

Policiais civis de Patos e Campina Grande participaram da operação na zona rural de Brejo do Cruz e novas ações estão programadas no Sertão do estado

Foto: Polícia Civil

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba prendeu na 
tarde dessa quinta-feira (28), 
um casal e apreendeu uma 
pistola com três carregado-
res e cinquenta munições. A 
ação aconteceu durante fis-
calização na BR 104, quando 
o veículo Chevrolet Cobalt foi 
abordado. A equipe solicitou 
a documentação ao motoris-
ta, que afirmou não possuir 
Carteira Nacional de Habili-
tação e apresentou a carteira 
de reservista. 

Diante do nervosismo 
apresentado pelo condutor, 
a equipe realizou buscas no 
interior do veículo, sendo en-
contrada uma pistola calibre 
9 mm da marca Taurus com 
três carregadores e 50 mu-
nições intactas, prontas para 
uso, na bolsa da mulher. Após 
consultas, verificaram que a 
arma possui registro no siste-
ma, mas o casal não apresen-
tou a documentação necessá-

ria para o seu transporte.
 O homem, de 36 anos, in-

formou que utilizava a arma 
para sua defesa. Ele possui 
processo em andamento pelo 
crime de homicídio e tam-
bém tem antecedentes crimi-
nais por porte ilegal de arma 
de fogo, ocorrido em outra 
apreensão e roubo. 

A mulher, de 27 anos, in-
formou inicialmente que es-
taria em deslocamento para 
um estande de tiro esportivo. 
Após a equipe questioná-la 
sobre o local onde utilizaria 
a arma de fogo para a prática 
esportiva, revelou que estar 
grávida e não podia frequen-
tar o clube. Ela também não 
sabia dar informações sobre 
regras necessárias para pra-
ticar o tiro esportivo.

O casal foi detido, con-
duzido à Polícia Civil e deve-
rá responder pelo crime de 
porte ilegal de arma de fogo 
de uso permitido.

PRF flagra casal com 
arma e várias munições

Moradores do bair-
ro do Baralho, em Bayeux, 
agrediu violentamente um 
homem suspeito de tentar 
abusar sexualmente de um 
garoto de 13 anos, portador 
de necessidades especiais. 
Ele foi ‘salvo’ por uma guar-
nição da Polícia Militar que 
socorreu a vítima, iniclia-
mente para a Unmidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Bayeux, depois transferi-
do para o Hospital de Emer-
gência e Trauma, na capital 
para em seguida ser levado 
para a Central de Polícia.

O policial que aten-
deu a ocorrência disse 
que o garoto estava com 
seu irmão de 15 anos em 
um shopping da capital 
brincando com jogos ele-

trônicos. Sem que o irmão 
percebesse, o menino com 
síndrome de dawn foi se-
questrado pelo suspeito 
que, a polícia acredita ser 
conhecido.

O adolescente de 15 
anos saiu à procura do ir-
mão e encontrou na casa 
do suspeito, no bairro do 
Baralho, ambos despidos. 
Imediatamente ele gritou 
pedindo socorro, sendo que 
moradores da localidade 
partiram para a agressão.

No trajeto para o hos-
pital o suspeito negou as 
acusações, no entanto, não 
soube explicar porque ha-
via saído com a criança. O 
homem está preso na Cen-
tral de Polícia da capital  à 
disposição da Justiça.

Homem sequestra 
menino de 13 anos

Dnit recupera pavimento na BR-101 
para prevenir riscos de acidentes

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
e Transporte (Dnit) reali-
zou nessa sexta-feira (29) 
serviço de recuperação da 
pavimentação do retorno 
localizado no km 69, da 
BR-101. O local foi interdi-
ta o acesso no sentido João 
Pessoa/Recife, próximo à 
entrada do bairro Costa e 
Silva, em João Pessoa. 

Para evitar transtorno 
no trânsito, uma equipe da 
Polícia Rodoviária Federal 
sinalizou o local com a co-
locação de cones com poli-
ciais informando que o re-
torno deveria ser realizado 
no retorno no km 92, próxi-
mo à Coteminas, no sentido 
Recife ou fazer o retorno 
no Viaduto de Oitizeiro, no 
sentido Bayeux.

O serviço de responsa-
bilidade do Dnit durou toda 
a manhã de ontem e estava 
marcado, inicialmente, para 
o dia 27 (quarta-feira), no 

entanto, por conta do tem-
po nublado ficou impossibi-
litado. O local tem intenso 
movimento diário, principal-
mente nos horários de pico, 

causando transtornos aos 
motoristas. Vários acidentes, 
principalmente envolvendo 
motocicletas ocorreram nas 
imediações daquele retorno.

Funcionários do Dnit trabalharam durante toda a manhã de ontem para evitar recuperar pavimentação do retorno

Foto: Roberto GuedesFoto: Evandro Pereira

Dois bolivianos estão 
sendo procurados como 
suspeitos de terem atira-
do contra um jovem de 28 
anos, no início da tarde 
dessa sexta-feira (29), no 
Parque Solon de Lucena 
(Lagoa), em João Pessoa.

Guardas municipais   
informaram a polícia, que 
a vítima estava com sua 
mãe, proprietária de um 
fiteiro quando os dois ho-
mens se aproximaram e 
um deles efetuou os dis-
paros e fugiram. A mulher 
não soube informar os 
motivos da agressão.

A única informação 
é de que os dois homens 
são bolivianos. A tentativa 
de assassinato foi assisti-
da por várias pessoas que 
estavam no local. 

Bolivianos  
procurados 
por tentativa 
de homicídio

Na capital

PM prende suspeitos de 
roubar caixas eletrônicos  

A Polícia Militar de-
sarticulou, na madruga-
da dessa sexta-feira (29), 
uma quadrilha especiali-
zada em ataques a cofres 
de postos de combustíveis, 
que estaria agindo desde o 
ano passado, em João Pes-
soa. Quatro integrantes do 
bando foram presos em 
flagrante, após agirem con-
tra um posto do bairro de 
Mangabeira, na Zona Sul.

Com eles, equipes do 
Grupamento de Ações Tá-
ticas de Especiais (GATE) 
do Batalhão de Operações 
Especiais (BOPE) apreen-
deram duas armas de fogo, 
dois carros e recuperaram 
um caminhão-reboque que 
eles acionaram antes da 
ação criminosa, simulando 

que um dos veículos deles 
estaria quebrado. O rebo-
que foi usado contra a es-
trutura do posto.

O cofre do estabele-
cimento, que já estava em 
um dos veículos dos cri-

minosos para ser levado, 
também foi recuperado na 
ação do Gate. A identidade 
dos suspeitos está sendo 
confirmada, bem como a 
ficha criminal de cada um 
deles.

O cofre foi colocado na mala de um automóvel em Mangabeira
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Objetivo é orientar profissionais de saúde sobre os sintomas e tratamento das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti 

SES reforça orientações para 
identificação das arboviroses

Para reforçar o acom-
panhamento de casos, bem 
como o manejo clínico de 
pacientes acometidos pelas 
doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti (den-
gue, zika e ckikungunya), a 
Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) realizou um webnar 
voltado para os profissionais 
de saúde dos 223 municí-
pios paraibanos. Durante a 
apresentação virtual, ontem, 
foram abordadas as particu-
laridades de cada doença e as 
especificações de tratamento. 
A capacitação também refor-
çou a importância de diferen-
ciar os casos de arboviroses 
das infecções pela covid-19, 
em meio a pandemia.

 As arboviroses são doen-
ças que podem levar à morte 
em casos mais graves, se não 
tratadas corretamente. De 
acordo com o último boletim 
epidemiológico da SES, em 
2020 foram confirmados oito 
óbitos por arboviroses, sendo 
três deles por dengue e os ou-
tros cinco por chikungunya, 
em todo o estado.  A infecto-
logista da SES, Monara Lúcio, 
destacou que por se trata-
rem de doenças tropicais, as 
arboviroses continuam em 
alta prevalência na região e 
que muitas vezes o quadro 

se assemelha ao do novo co-
ronavírus, daí a importância 
de realizar um diagnóstico 
preciso e eficaz.

“No Brasil nós temos 
quatro sorotipos de dengue, 
um de chikungunya e outro 
de zika e agora temos a co-
vid-19, onde muitas vezes as 
condições clínicas se asseme-
lham, temos que usar testes 
diagnósticos para poder iden-
tificá-las. Ainda acontece de 
alguns casos de dengue serem 
classificados como covid-19, 
mas é preciso lembrar que 
estes pacientes vão ter a pre-
dominância de sintomas res-
piratórios, o que não ocorre 
nas arboviroses”, ressalta a 
infectologista. 

Ela explicou ainda que os 
sintomas mais comuns nos 
agravos transmitidos pelo Ae-
des aegypti são a febre, a dor 
de cabeça e a indisposição, 
além das particularidades 
que cada arbovirose possui, 
tais como: manchas verme-
lhas pelo corpo, inchaço e dor 
intensa nas articulações ver-
melhidão nos olhos e coceira 
na pele. O tratamento é feito 
por meio de analgésicos e da 
hidratação do paciente. “É 
preciso observar o ciclo febril 
e manter a hidratação com 
soro, água, sucos e manter o 

paciente em repouso, para 
que o quadro não evolua para 
a forma agravada”, finaliza. 

Durante a apresentação 
foi reforçada ainda a necessi-
dade da realização de exames 

para confirmação dos casos 
e a atenção às gestantes que 
apresentam quadros virais. 
No caso das arboviroses, 
pode ocorrer a transmissão 
vertical (da mãe para o bebê), 

que acarreta problemas na 
pele da criança, ou má for-
mação, com atrasos do de-
senvolvimento e problemas 
cognitivos. A notificação de 
casos de dengue, zika, ou 

chikungunya é compulsória, 
assim como óbitos suspeitos, 
que seguem para a investi-
gação e monitoramento da 
situação epidemiológica no 
estado. 

Mosquito Aedes aegypti é transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, cujos sintomas podem ser confundidos com os da covid-19

Foto: Evandro Pereira

MPT resgata 11 pessoas em 
situação de trabalho escravo
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

A Operação Resgate na Pa-
raíba, que combate o trabalho 
análogo à escravidão, encerrou 
na última segunda-feira (25), 
mas a investigação continua. 
Onze trabalhadores foram resga-
tados em minas de caulim e leva-
dos para a sede da Procuradoria 
do Trabalho (MPT), em Campina 
Grande, onde foi montada a base 
da operação. Foram pagos aos 
trabalhadores aproximadamen-
te R$ 95 mil de indenizações por 
dano moral individual (cerca de 
R$ 8 mil para cada), as verbas 
rescisórias referentes à extinção 
do contrato de trabalho e, ainda, 
a inscrição para que recebam 
o seguro-desemprego durante 
três meses. 

O empregador dos 11 tra-
balhadores resgatados na Pa-
raíba assinou um termo de ajus-
tamento de conduta (TAC) se 
comprometendo a pagar uma 
indenização por dano moral co-
letivo no valor de R$ 50 mil, que 
será revertido para projetos so-
ciais de capacitação profissional 
de trabalhadores em situação de 
vulnerabilidade social na região, 
para que não sejam submetidos 
ao ciclo da escravidão contem-
porânea e tenham uma oportu-
nidade de emprego mais digno.

Em buracos abertos no solo, 
com pouca iluminação, muito ca-
lor e pouco oxigênio, os trabalha-
dores do caulim – chamados de 
“homens-tatus” – trabalham sem 
proteção alguma nas chamadas 
banquetas de caulim, minério 
branco usado na fabricação de 
cerâmica, pisos, papel, tintas, etc. 

O procurador do MPT- PB, 
Marcos Antonio Almeida, que 
participou da operação na divisa 
entre Paraíba e Rio Grande do 
Norte, relembra as condições 

Em João Pessoa

Nove ligações de esgotos 
clandestinas são fechadas

A Operação Praia Limpa 
fechou nove pontos de liga-
ções clandestinas de esgotos 
que estavam sendo despeja-
dos na orla. Além disso, a Se-
cretaria Municipal do Meio 
Ambiente (Semam) emitiu 
14 notificações para donos 
de casas e estabelecimentos 
comerciais identificados des-
pejando esgoto na rede plu-
vial. Dos 14 notificados, oito 
proprietários resolveram o 
problema, fazendo a ligação 
à rede coletora; outros seis 
foram autuados com multas 
que variam entre R$50 mil e 
R$60 mil.

A Operação Praia Lim-
pa foi iniciada no último dia 
8 pela Prefeitura Municipal 
de João Pessoa, em parceria 
com o Governo do Estado, com 
o objetivo de coibir o lança-
mento de esgotos nas praias 
da capital.

Além de fechar os pontos, 

impedindo o derramamento 
de esgoto nas galerias, que 
devem conter apenas água 
das chuvas, a Secretaria de 
Infraestrutura do município 
(Seinfra) também realizou a 
limpeza das galerias pluviais, 
com remoção de lixo e outros 
obstáculos e desobstrução dos 
lançamentos.

Dos nove pontos tam-
ponados, seis estavam locali-
zados na Avenida Eutiquiano 
Barreto, dois na Avenida Gua-
rabira e um na Avenida Maria 
Rosa, todos em Manaíra.

A identificação das liga-
ções é feita por meio de um 
maquinário que percorre as 
galerias e tubulações, mesmo 
aquelas mais finas, permitindo 
identificar a ligação irregular. 
Uma vez identificada, a ligação 
é fechada e o fluxo redirecio-
nado para a rede adequada, 
seja a de esgotamento ou de 
escoamento pluvial.

Planejamento
Os trabalhos foram exe-

cutados por meio de uma 
parceria que inclui as Secre-
tarias de Infraestrutura, Meio 
Ambiente e Cagepa.

Cabe à Secretaria de Meio 
Ambiente da Prefeitura (Se-
mam), que participa do pro-
jeto, aplicar as multas e noti-
ficações, a partir do trabalho 
da Seinfra e da Cagepa, que 
detém os equipamentos que 
localizam os possíveis esgotos 
clandestinos.

As equipes também irão 
visitar cada imóvel da orla, que 
for identificado com alguma 
ligação irregular, e fazer um 
trabalho educativo. A primeira 
fase compreende os imóveis 
entre o Retão de Manaíra e a 
Avenida Rui Carneiro. Já a se-
gunda vai até a Avenida Epitá-
cio Pessoa e as demais vias nas 
orlas de Cabo Branco e Bessa, 
respectivamente.

Equipes estão inspecionando vários trechos da orla da capital para identificar ligações clandestinas de esgoto

Foto: Roberto Guedes

desumanas que esses trabalha-
dores estavam sendo submeti-
dos para ganhar menos de um 
salário mínimo por mês.

“Os trabalhadores estavam 
em uma situação degradante 
de trabalho, jogados a própria 
sorte, podendo sofrer acidente 
de trabalho e com risco eminen-
temente de morte, para ganhar 
menos de um salário mínimo. 
Além disso, a água que estavam 
consumindo não é potável e dor-
miam em abrigos totalmente 
improvisados, desrespeitando 
a própria noção de dignidade da 
pessoa humana”, relatou.

Marcos Antonio Almeida 
disse que o trabalho escravo 
contemporâneo é um problema 
social que precisa ser comba-
tido sob múltiplas frentes. “O 
MPT em parceria com outros 
órgãos realiza um trabalho pu-
nitivo, responsabilizando os 
empregadores que praticam à 
violação dos direitos humanos, 
mas também são adotadas me-
didas de natureza preventiva. 
Realizamos campanhas educa-
tivas para que as pessoas em 
situação de vulnerabilidade não 
sejam vítimas desse trabalho 
tão desumano. Promovemos 
também assistência social aos 

trabalhadores resgatados para 
que não haja casos de reincidên-
cia, no entanto, nesta operação 
um dos resgatados já tinha sido 
vítima de exploração em 2019”, 
afirmou.

Coordenada pelo Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT), 
em parceria com a Polícia Fe-
deral (PF), a Subsecretaria de 
Inspeção do Trabalho (SIT) do 
Ministério da Economia, o Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
e a Defensoria Pública da União 
(DPU), a Operação Resgate é a 
maior força-tarefa de combate 
ao trabalho escravo já realizada 
no Brasil, que resgatou este mês 
145 trabalhadores em condições 
análogas à escravidão, em vários 
estados do país.

O MPT Digital, de 2016 a 
2020, recebeu mais de 6 mil de-
núncias relacionadas aos temas 
‘trabalho escravo’ e ‘aliciamento 
e tráfico de trabalhadores’, des-
te total aproximadamente 200 
denúncias foram recebidas pelo 
MPT na Paraíba. No entanto, os 
dados são subnotificados. Neste 
período, foram firmados 1.316 
termos de ajustamento de con-
duta (TACs) e ajuizadas pelo ór-
gão mais de 500 ações sobre o 
assunto no país. 

Força-tarefa na Paraíba encontrou trabalhadores em situação degradante

Foto: Divulgação/MPT
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De acordo com sindicato da categoria, retração da procura já pode ser notada neste primeiro mês do ano

A chegada do novo coro-
navírus afetou o ensino pri-
vado da capital paraibana. O 
sindicato das Escolas Particu-
lares de João Pessoa (Senepe) 
já registra uma retração de 
cerca de 30% no número de 
matrículas realizadas neste 
ano. 

De acordo com o as-
sessor jurídico do Senepe, 
Odésio Medeiros, a média 
de alunos matriculados na 
rede privada em 2020 foi de 
100 mil alunos. Esse ano a 
média vai ser menor. “Todos 
os dias os donos das escolas 
particulares nos confirmam 
a diminuição de turmas para 
o ano letivo 2021. Mas ainda 
têm escolas realizando matrí-
culas e os pais ainda podem 
matricular seus filhos”.

João Pessoa possui 150 
escolas particulares, com va-
gas para os Ensinos Infantil, 
Fundamental e Médio e al-
gumas delas já começaram 
as aulas desde o último dia 18 
de janeiro, mas grande par-
te começará o ano letivo no 
próximo dia 18 de fevereiro, 
segundo o Sindicato.

“Cada escola tem au-
tonomia para fazer seu ca-
lendário. Tem escolas que já 
encerraram as matrículas 
começaram as aulas há duas 
semanas, como tem outras 
que vão iniciar após o perío-
do de carnaval”, diz Odésio 
Medeiros.

O Sinepe enfatiza que ne-

nhuma escola da rede priva-
da poderá ter 100% da capa-
cidade de alunos nas salas de 
aula e será adotado o sistema 
híbrido de ensino, em que 
uma parte dos estudantes as-
siste aula de forma virtual e a 
outra na escola. 

“As escolas vão adotar 
um sistema de rodízio, cum-
prindo a lotação de 50% da 
capacidade da sala de aula. 
Independente do tipo de aula 
adotada, a escola terá que 
seguir o protocolo estadual 
de proteção à covid-19 e ter 
feito o seu plano de contin-
gência para receber os alunos 
de forma segura”, acrescenta 
o representante das escolas 
particulares. 

Na rede estadual
Na rede de ensino do es-

tado, as matrículas podem ser 
feitas até o dia 5 de fevereiro. 
Para as escolas estaduais, as 
pré-matrículas dos estudan-
tes veteranos e os novatos 
foramr feitas, de forma vir-
tual, através da plataforma a 
https://pbeduca.see.pb.gov.
br ou presencial na escola em 
que o aluno for estudar. 

“Os estudantes fizeram 
a pré-matrícula nas 668 es-
colas através do site Paraíba 
Educa e também de forma 
presencial até essa sexta-feira 
(29). Então, após esse cadas-
tro, as 14 Gerências Regionais 
estarão analisando as docu-
mentações para efetuar as 
matrículas. Mas se por acaso 
o estudante teve dificuldades 
no acesso à internet, pode se 

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Escolas privadas de JP têm 
queda de 30% em matrículas

dirigir às escolas para que 
esse processo seja feito”, res-
salta o secretário de Estado 
da Educação e da Ciência e 
Tecnologia da Paraíba, Cláu-
dio Furtado.

Para efetuar a matrícula 
os alunos veteranos preci-
sam ter o código de matrí-
cula, que está disponível no 
perfil do aluno no Sistema 
Saber da rede estadual de 
ensino, além de disponibili-
zar um endereço de e-mail e 
um número de telefone. Já os 
novos estudantes precisam 
apresentar os seguintes do-
cumentos: histórico escolar, 
cédula de identidade (RG) 
ou certidão de registro civil, 
comprovante de residência 
atual, carteira de vacinação 

(para Educação Infantil), car-
tão do SUS (opcional) e uma 
foto 3x4. 

Na rede municipal
Em João Pessoa, as ma-

trículas dos novos alunos já 
ultrapassaram as do ano de 
2020 e todas foram feitas 
sem filas ou aglomerações, 
seguindo os protocolos de 
segurança contra a covid-19. 
E ainda podem ser feitas até 
o dia 8. “A gente já espera-
va esse crescimento, afinal 
muitos pais tiveram que tirar 
seus filhos das escolas parti-
culares, devido à pandemia. 
Até momento, já registramos 
mais de 6 mil matrículas só 
de novos alunos, muitos 
deles vindo das escolas pri-

vadas. Como as matrículas 
seguem sendo realizadas, 
ainda não temos um total de 
matriculados”, disse a secre-
tária municipal de Educação 
e Cultura, América Assis.

Ela acrescentou que a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa (PMJP) quer retomar 
a grande procura que havia 
pelo ensino público munici-
pal durante a última gestão 
do prefeito Cícero Lucena, 
quando a rede tinha 67 mil 
alunos matriculados.

 A rede municipal possui 
vagas nas 100 escolas com 
Ensino Fundamental e de Jo-
vens e Adultos (EJA), além 
de 89 Centros de Referência 
de Educação Infantil (Creis). 
Para realizar matrícula pre-

sencial, os pais ou responsá-
veis precisam levar cópia da 
certidão de nascimento, duas 
fotos 3×4, xerox do cartão 
do SUS do aluno e do com-
provante de residência, do 
cartão do Bolsa Família (se 
tiver), declaração ou históri-
co escolar do aluno (para os 
alunos novatos) e xerox do 
RG e CPF da mãe.

Para a realização da 
matrícula on-line, os pais ou 
responsáveis poderão preen-
cher um cadastro, que esta-
rá disponível na plataforma 
digital da prefeitura de João 
Pessoa Para a matrícula nos 
Creis, é preciso apresentar o 
cartão de vacinação e o horá-
rio de atendimento é de 8h às 
11h, e das 14h às 16h.

Estabelecimentos particulares que 
voltarem às aulas vão adotar o 
sistema híbrido de ensino

Foto: Agência  Senado

A  Secretaria do Meio 
Ambiente (Semam) está tra-
balhando para intensificar 
ações que visam o cuidado 
com as árvores em espaços 
públicos. As plantas loca-
lizadas em áreas públicas 
como praças, canteiros de 
ruas e avenidas, escolas e 
condomínios residenciais 
entregues pela prefeitura 
da capital já são vistoriadas 

periodicamente. A intenção 
é revitalizar as plantas, reti-
rando galhos secos, evitan-
do acidentes como quedas 
sobre as pessoas ou veícu-
los. 

Na Praça Dom Ulrico, 
Centro Histórico da capital, 
uma árvore está com parte 
do tronco tomado por um 
buraco que chega a atra-
vessar a planta. Não muito 
distante dali, no Mercado 
Central, mais árvores apre-
sentam rachaduras e assus-

tam quem passa pelo lugar. 
A Semam informou que as 
plantas são analisadas com 
equipamento de ultrassom 
e caso apresentem algum 
problema, como risco de 
queda ou infestação por 
fungos ou cupins, há a ten-
tativa de recuperar a planta 
ou ainda, em último caso, fa-
zer a retirada. 

Além das vistorias re-
gulares, a secretaria dis-
ponibiliza um canal onde a 
população pode solicitar a 

visita de técnicos. Através 
do 3264-1680 a população 
pode fazer denúncia, caso 
perceba algum risco. 

Plantio na capital
É a Seman quem coor-

dena o plantio de árvores 
nas áreas públicas da cida-
de, já nas privadas a secre-
taria costuma fazer uma es-
pécie de orientação. É que 
existem as árvores certas 
para os locais certos. “Eu 
quis fazer uma boa ação 

e acabei encontrando um 
aperreio pra minha vida”. O 
desabafo é de Jemina Lira, 
dona de casa que plantou 
um jambeiro no jardim 
e acabou prejudicando o 
muro e a calçada. “Cres-
ceu demais e no final das 
contas acabei cortando a 
árvore pelo pé e tendo que 
reformar a parte da frente 
da casa”. Não é difícil ouvir 
esse tipo de depoimento, 
por isso a escolha da árvore 
correta é tão importante.

Semam inicia ações para revitalizar árvores
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

OriEntaçõES 
Para PlantiO

-Árvores de pequeno 
porte podem ser 
plantadas em 
calçadas
estreitas, com largura 
menor que dois 
metros e até mesmo 
sob fiação elétrica.

-Árvores de médio 
porte podem ser 
plantadas em 
calçadas largas, 
maiores que
dois metros e sem 
fiação elétrica.

-Árvores de grande 
porte podem ser 
plantadas em 
canteiros centrais de 
avenidas,
praças, parques e 
quintais grandes.

Árvore situada na Praça 
Dom Ulrico, no Centro 
Histórico, chama atenção 
pelo seu estado de 
deterioração

A Secretaria do Meio 
Ambiente disponibiliza 

um canal onde a 
população pode solicitar 

a visita de técnicos, 
através do telefone 

3264-1680

Foto: Roberto Guedes
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Com 14 anos de carreira musical, multiartista paraibana prepara seu primeiro EP com ritmos regionais e crítica social

A paraibana Luana Flo-
res traz o conceito de Nor-
deste Futurista, nome de seu 
show criado no ano passado 
e que vem sendo apresentado 
desde então. Esse também é 
o nome do primeiro EP que 
será lançado no primeiro 
semestre, e representa uma 
nova fase da multiartista que 
enfrenta as dores e os praze-
res da trajetória na área.

Há 14 anos Luana Flores 
iniciava a carreira musical in-
tegrando como baterista da 
Bárbara, banda de rock intei-
ramente formada por mulhe-
res, projeto este que antecede 
sua militância pelos direitos 
feministas. “Era outra vibe, 
era um momento em que 
a cena paraibana era mui-
to fortemente marcada pelo 
hardcore e mal se falava em 
feminismo. Mas por ser uma 
banda de mulheres, a gente 

meio que já trazia isso como 
pauta”, destaca. 

Com o passar do tempo e 
de mudanças pessoais, “pois 
a gente vai mudando junto 
com o mundo”, reflete Luana. 
A artista migrou da bateria 
para a percussão e começou 
a enveredar por outros rit-
mos musicais, especialmente 
a partir de grupos formados 
pelos movimentos feministas 
na Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB). “Ainda não 
estava me dedicando à mú-
sica profissionalmente, mas, 
ao terminar o curso, comecei 
a me aproximar dos ritmos 
regionais. Em 2016, funda-
mos eu e outras mulheres o 
Coco das Manas, que foi uma 
virada de chave para mim, 
porque a gente começou a 
utilizar o coco de roda como 
ferramenta de empodera-
mento feminino”, lembra. No 
grupo, eram abordados te-
mas como machismo, racis-
mo e LGBTQfobia. 

Após essa experiência, 
Luana viu na discotecagem 
um caminho possível, quan-
do, em 2017, resolveu focar 
na produção musical. “Sempre 
via Chico Correa e Furmiga 
Dub como grandes referên-
cias”, adianta, “mas, ao mesmo 
tempo, não via pessoas como 
eu, era uma cena majoritaria-
mente formada por homens”. 
Dois anos depois, Luana lan-
çou Guerreira de Lança, seu 
debute como compositora, 
que ganha também videoclipe 
disponibilizado no Youtube. O 
single deve ainda integrar o 
EP Nordeste Futurista. “A par-
tir desse single, eu começo a 
amadurecer o trabalho que 
venho desenvolvendo em re-
lação ao conceito que traz o 
nome do EP, que representa 
um mergulho em outras pos-
sibilidades de trabalho”.

As influências para as 
composições exploram te-
mas sociais não apenas rele-
vantes, mas necessários, de 

acordo com Luana Flores, que 
vêm desde a própria casa e da 
vivência com outras mulhe-
res da família, até aconteci-
mentos ocorrentes pelo mun-
do. “Minhas composições são 
sempre pautadas em gênero 
e, por isso, na sexualidade e 
no território, na ocupação 
dele”, destaca.

Um de seus mais recentes 
projetos foi a canção ‘Reza’, em 
parceria com Jéssica Caitano, 
que ganhou videoclipe cujo 
resultado concorre como Me-
lhor Videoclipe Nacional Fei-
to Durante o Lockdown pelo 
Music Video Festival. O single, 
lançado no final de outubro, 
em pleno Dia das Bruxas, re-
presenta o que a artista chama 
de “atmosfera para o univer-
so”. Ela procura lançar suas 
canções em datas simbólicas, 
visando uma melhor recepção 
de acordo com o contexto que 
representa aquele momento. 
“Acredito que isso fortaleça o 
significado”, completa.

O foco de Luana Flores 
para as criações é de todos os 
lugares, como ela comenta. 
Mas, como referências artís-
ticas, além de Furmiga Dub e 
Chico Correa, ela destaca no-
mes como mestras do coco 
paraibanas, mencionando Vó 
Mera, Mestra Ana do Coco, 
e mais a Cátia de França, a 
última em relação à sua so-
noridade especificamente. 
“Tudo me atravessa, princi-
palmente as nossas próprias 
tradições regionais e os dis-
cursos de mulheres mais ve-
lhas. Sua forma de falar e de 
ouvir, seus sotaques”, explica 
a artista paraibana.

Esta nova fase, na qual 
são ainda mais fortemente ex-
plorados os elementos regio-
nais com o beat, significa para 
a artista a representação de 
uma geração de mulheres que 
vem seguindo o mesmo cami-
nho, buscando a ocupação de 
novos espaços aos poucos. “O 
3° Festival de Música da Pa-

raíba foi um reflexo de uma 
cena que ainda não é diversa. 
Não teve, por exemplo, mui-
tas mulheres participantes e 
o foco foi mais de artistas de 
João Pessoa. Mas é uma cena 
que está sendo construída. Foi 
um festival impactante para 
a cena por premiar uma tra-
vesti, e pouco a pouco a gente 
está conseguindo se pautar 
nesses espaços”. No evento 
musical, ela foi uma das fina-
listas, com a canção ‘Mulher 
Bicho Solto’.

Luana Flores apresenta nova 
fase com ‘Nordeste Futurista’

Canção finalista do 3o Festival de Música da PB entrará no disco 
A primeira apresentação 

ao vivo em 2021 de Luana 
reforça ainda a ocupação dos 
espaços enquanto artista mu-
lher, paraibana e lésbica. 

Ela, que venceu o Fluve 
Pitch Sessions em 2020, ga-
nhou como parte da premia-
ção a participação na Virada 
Cultural de São Paulo. “Foi 
muito marcante poder tocar 
em um festival tão importante 
com tantos artistas incríveis na 
programação. Foi uma opor-
tunidade de mostrar o que a 
gente está fazendo na Paraí-
ba em outras propostas, não 
apenas em música, mas na 
parte visual também”, com-
pleta Luana, que foca agora 
no investimento em projeções 
para as apresentações do 
Nordeste Futurista. 

“Comecei a investir no 
material para o show, que 

está sendo aprimorado aos 
poucos. Além das projeções, 
também estou investindo no 
figurino que se relacione 
com as músicas. O Nordeste 
Futurista provoca outra di-
mensão, traz uma proposta 
meio psicodélica. É um show 
com muita performance, tudo 
dentro desse universo, e que 
vem amadurecendo”, deta-
lha. “A pandemia me trouxe 
a possibilidade de parar e 
pensar nesse show. Estou in-
vestindo na ideia dele como 
espetáculo mesmo”, continua 
ela, adiantando que já há 
apresentações confirmadas 
para o primeiro semestre 
deste ano. 

Nordeste Futurista, que 
nasceu a partir de uma pos-
sibilidade para inscrição nos 
editais que exigiam um tra-
balho autoral e inédito, levou 

Luana Flores a largar, por 
enquanto, a discotecagem 
e mergulhar no universo de 
composições. “Aproveitei o 
momento para investir em 
um show autoral e pensei 
em inscrevê-lo nas progra-
mações. Desde a primeira 
live, pelo edital do Banco do 
Nordeste (BnB), o trabalho 
vem amadurecendo muito e 
crescendo cada vez mais. A 
ideia é imergir dentro dele 
para que ele alcance propor-
ções ainda maiores”, reflete a 
artista paraibana.

Entre as novidades, há 
ainda planos de lançamento 
da canção apresentada no 
3° Festival de Música da Pa-
raíba, ‘Mulher Bicho Solto’, 
com gravação pronta e cujo 
projeto para o videoclipe foi 
aprovado pelo edital da Lei 
Aldir Blanc.

Foto: Ana Moraes/Divulgação

Por enquanto, Luana deixou de lado a discotecagem para mergulhar no universo das composições

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe da

música ‘Reza’

Foto: Ana Moraes/Divulgação

Com o videoclipe de ‘Reza’, Flores está 
concorrendo na categoria de Melhor 
Videoclipe Nacional Feito Durante o 
Lockdown pelo Music Video Festival

Zé Lins no palco
‘O Pássaro Poeta’, um espetáculo sobre o autor de ‘Menino de 
Engenho’, montado pelo grupo de teatro Engenho Imaginário, 
é uma das atrações no Festival Janeiro Arretado. Página 12
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Terminada a trilo-
gia sobre o que pensar 
depois dos 80 anos, 
alguém me sugere escre-
ver alguma coisa sobre 
o que fazer, passado dos 
80 – deixando de lado os 
pensamentos. 

Eu, então, passo 
à prática do dia a dia, 
e enumero algumas 
ações que podem ser 
desenvolvidas e, de bom 
grado, as passo adiante, 
sem o cuidado de pô-las 
em ordem, de impor-
tância ou de prioridade. 
Então, vamos lá:

Acordar todos os 
dias, de preferência de-
pois de uma noite bem 
dormida – sem dores na 
coluna, sem barriga inchada e tendo levantado só uma 
vez para ir ao banheiro.

Calçar o tênis confortável, passar um protetor 
solar e caminhar 40 minutos, de preferência à beira
-mar ou na praça perto de casa, cumprimentando os 
que antes das seis dão bom dia ao sol que acaba de se 
levantar dentro do mar.

Tomar um bom banho de chuveiro, com a  água 
meio aquecida, bem ensaboado e de preferência 
cantando – com o que lhe resta de voz – um samba de 
antigamente.

Tomar um bom café da manhã, de preferência (ain-
da) bem acompanhado: uma pessoa paciente e bondo-
sa , ao lado de uma porção de mamão, um pedaço de 
melão, um copo de suco de laranja, uma xícara de café 
com leite e uma tapioca com queijo de manteiga.

Folhear as páginas do (único) jornal  da cidade, de 
preferência não se detendo nas notícias policiais nem 
nas tragédias do dia a dia. Melhor ler os cadernos de 
cultura e de esportes – bem mais amenos. E, ainda, 
sobre jornais (não se acostumou a ler em telinhas de 
computador) desfrutar do que escreveram no dia ante-
rior os bons colunistas da Folha de S.Paulo.

Sair por aí, de preferência dirigindo o próprio 
carro, sem precisar de apoio de motorista contrata-
do para dar-lhe mais segurança. Ainda não é tempo, 

minha vista é muito 
boa – diz com absoluta 
certeza de que isso não 
é tão verdadeiro.

Almoçar uma pei-
xada feita com aprumo 
pela zelosa e jovem se-
cretária doméstica  que 
há alguns  anos lhe pre-
para os melhores pratos, 
às vezes superando a 
“carte” dos restauran-
tes de luxo que um dia 
chegou a frequentar. E, 
na peixada, pra ser com-
pleta, não pode faltar a 
cioba recém-chegada do 
mar, a cebola inteira, o 
ovo cozido também in-
teiro, além do pirão feito 
com farinha quebradi-
nha – tudo saído do fogo 

naquele instante.
Tomar duas taças do vinho branco espanhol 

Marquês de Cárceres, produzido em Rueda, região de 
Valladolid , bem gelado, descoberta que fez nos últi-
mos anos e que se transformou na grande pedida para 
acompanhar os peixes e aparentados.

Descansar na rede branca do terraço durante uma 
hora, cochilando de frente para o mar, vendo o sol se 
transportar para o outro lado da cidade, de preferência 
ouvindo o último CD da divina Elizeth Cardoso.

Alinhavar pensamentos construídos de última 
hora, agradecer a Deus por estar vivo, por continuar 
pensando com os seus próprios pensamentos e poder 
andar com os seus próprios pés, além de – imaginem! 
– desfrutar de alguns momentos do prazer do  sexo, 
ainda que virtual...

Rezar baixinho pedindo ao Criador que o mante-
nha assim durante mais algum tempo, pois esta vida, 
apesar dos pesares, é muito boa de se viver enquanto a 
morte – bem esta que se dane pra bem longe...

Isso tudo, é claro, sem deixar de trabalhar todos os 
dias, de segunda a sexta-feira, nos dois expedientes em 
regime de home office e, de vez em quando, despachar 
presencialmente no DER (de surpresa), para não perdê-lo 
de vista e não esquecer que, desde 1952, aquela é a sua 
segunda casa...

Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | Colaborador

A irreverente Eliete, 83 anos, exultou quando soube 
da existência desse tal testamento. Enfim, um mecanis-
mo legal para garantir que todos seus desejos continuem 
a ser cumpridos quando o mundo ousar decretar que ela 
é velha demais para ter livre-arbítrio. Tá se lixando com a 
partilha dos bens que porventura deixar. Quem se achar 
herdeiro que lute. Mas se interessa muito em definir 
como vai ser sua vida antes do fim.

Correu para o médico e advogado, entregou as or-
dens, dando destaque ao item 20, e foi tomar sua cerve-
ja. Em caso de perda de autonomia física ou mental, sua 
família não poderá desobedecê-la. Ria só de pensar na 
reação dos outros.

1 - Não me matriculem, à minha revelia, em aulas de 
dança, pinturas, colagem etc. Se eu mesma não fiz isso 
quando jovem foi porque não gostava. Nada aconteceu 
para eu mudar de opinião;

2 - Desde cedo decidi que só queria ter dois filhos. Não 
quero a companhia tardia de gatos, nem de cachorros;

3 - Não me venham com o eufemismo do Centro Dia, 
nome cretino para os famigerados espaços que os filhos 
usam, enganando a culpa, para obrigar os pais a irem so-
cializar com outros velhos. Lá eles se livram de nós como 
um dia nos livramos deles, nas creches. Ninguém aguenta 
24 horas de filho na cola. De velho, nem pensar;

4 - Não quero ir para um asilo vertical. Gosto de morar 
no chão e pronto;

5 - Proíbo fotos de minhas altas hospitalares. Não vou 
alimentar curiosidade mórbida de ninguém;

6 - Não me filmem dançando nas festas de família. Te-
nho horror a ver as pessoas comentando como a velhinha 
é animada. Deixem-me dançar em paz;

7 - Não me deem camisolas de presente. Quero ganhar 
o que jovens ganham. Ainda que vocês pensem que não me 
ficam bem ou que não compensa comprar porque não saio 
da cadeira de rodas. Ou porque posso dar time out a qual-
quer momento. Se me derem, passarei adiante;

8 - Não forcem minha memória. Não fiquem queren-
do que eu fale de quem já morreu, maridos, cunhadas, 
amigas. Se não lembro, alguma razão meu cérebro há de 
ter. Esquecer pode ser ótimo;

9 - Não me tirem o vinho. Dobrem a dose. Se a lucidez 
não me matou deve ter sido para eu morrer bêbada. Te-
nho certeza que é melhor;

10 - Não tentem tirar meus cigarros. Paguei adianta-
do a uma amiga, com DNA de família que morre centená-
ria e com juízo perfeito, para viabilizar minha ração por 
uns 50 anos;

11 - Não me comprem coisas de qualidade inferior. Eu 
funciono no sistema japonês de estoque zero. Não quero 
muitas unidades de coisas vagabundas, e sim poucas do que 
tiver de melhor. Vale para tudo, em especial para comida;

12 - A lista das pessoas que não quero que me visitem 
está pregada nas costas da minha cadeira de rodas. Se o asi-
lo desobedecer, atrasem um mês de mensalidade;

13 - Se souberem que estou de namorico com alguém 
muito mais jovem que eu, acreditem e se conformem. Não 
há como me deter;

14 - Não me levem para festas de Natal, réveillon ou 
casamentos. Posso estar enganada, mas acho que o que 
querem mesmo é exibir como sou bem cuidada. Mentira. 
Nenhum velho acha que comida na hora certa e fraldas 
limpas sejam atenção. O que queremos só poderia vir dos 
netos: horas de papo e beijos na bochecha. Não recebemos 
isso. Nossa definição de cuidado se contrapõe a dos jovens;

15 - Não me levem a shopping;
16 - Não permito que postem, nas redes sociais, 

fotos minhas com legendas fofinhas. Isto é ridículo e 
não tem graça;

17 - Não levantem a voz para eu escutar o que dizem. 
Às vezes, não respondo porque detesto o interlocutor;

18 - Não falem comigo como se eu fosse uma crianci-
nha. Posso reagir ao tatibitati e diminutivos, atirando coi-
sas que não vão gostar de ver grudadas nos seus rostos;

19 - Não pensem que não sei que vocês esperam que 
eu morra logo, antes de acabar com a grana que tenho no 
banco. Não conversem na minha presença como se eu não 
estivesse mais ali;

20 - Está terminantemente proibido o uso de medi-
cação, sondas e aparelhos que me mantenham em estado 
vegetativo. Não quero ficar plugada em aparelhos que fa-
çam de uma UTI hospitalar o lugar onde serei uma morta 
viva, por meses;

21 - Já deixei prontos meu epitáfio e todos os textos 
para vocês postarem nas redes sociais, como se fossem 
seus, lamentando minha morte. Mentirinha do bem. Não 
ousem trocar a foto que deixei para acompanhar os posts. 
A gente é como se vê e sempre me achei quase gêmea da-
quela Vera Fisher de 40 anos atrás.

Um conselho: ensinem meus netos a respeitar a vonta-
de dos mais velhos. A batata de vocês está assando.

Testamento vital

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta
Os prazeres da vida,

depois dos 80

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Colunista colaboradora

Agostinho Nunes da Costa nas-
ceu em 1797, em São João do Sabugi, 
que a época pertencia à Paraíba, 
vindo a ser incorporado ao Rio 
Grande do Norte em 1832, a partir 
de um decreto do Senador Padre 
Francisco de Brito Guerra. Provavel-
mente morreu em Teixeira, Estado 
da Paraíba, em 1858. Agostinho foi o 
pai de dois geniais poetas populares: 
Ugolino Nunes da Costa e Nicandro 
Nunes da Costa.

Agostinho Nunes da Costa foi o 
fundador da tradição oral da can-
toria/repente no Nordeste. Versos 
improvisados por ele, tendo sido 
vítima de uma ofensa, respondeu 
da seguinte forma: Quem quiser 
falar de mil / cante e grite pela rua, 
/ que eu como é na minha casa; / 
cada qual coma na sua.

Décimas improvisadas por 
Agostinho Nunes da Costa:

Nasci livre, Deus Louvado,
E até sem medo fui feito
Porque meu pai, com efeito.
Com minha mãe foi casado;
Também nunca fui pisado,
Como terra ou capim,
E se alguém pensar assim
É engano verdadeiro;
Olhe para si primeiro,
Quem quiser falar de mim.

Mas, fale lá quem falar,
Que eu não morro de careta,

Para mim, tudo isso é peta,
Só Deus me pode matar;
Quem de mim se desgostar
Que me feche a porta sua;
Eu bem sei que quem me enjua
E com raiva ou com inveja,
Mas como isso não me aleja
Cante e grite pela rua.

Que importa a Pedro ou a Paulo,
Seja rico ou seja nobre,
Que eu vivendo como pobre
Ande a pé ou a cavalo?
A mim não me dá abalo
Toda grandeza da lua!
Cante e grite pela rua
Quem em paixão se abrasa;
Que eu como é na minha casa
Cada qual como na sua.

A cantoria teve início na Pa-
raíba e/ou no Rio Grande do Norte 
com o genial Agostinho Nunes da 
Costa e seus filhos, sendo eles os 
iniciadores da tradição oral do 
repente no Nordeste. A serra de Tei-
xeira sempre foi o centro irradiador 
da poesia popular nordestina, visto 
onde os grandes poetas da nossa 

tradição nasceram ou deram dias 
santos na terra dos poetas.

Sobre Agostinho Nunes da Cos-
ta, as informações são poucas; muita 
coisa sobre ele se perdeu ao longo 
do tempo, afinal, já se passaram 224 
anos do nascimento do poeta.

Vale salientar que a poesia 
popular e a cantoria tem suas raízes 
na península Ibérica e na Provença, 
França. Chegou ao Brasil e fixou-se no 
Nordeste por volta do século 17, nos 
estados de Pernambuco, Paraíba e 
Ceará. Foi exatamente na Paraíba que 
surgiram os primeiros poetas repen-
tistas ou cantadores de viola.

Encerramos este artigo com um 
galope na beira do mar do poeta 
cearense Geraldo Amâncio, grande 
poeta repentista. Nos versos, ele 
diz que a ciência não pode fazer um 
poeta, o poeta é fruto da natureza, 
algo divino. Vejamos:

O mundo se encontra bastante 
avançado

A Ciência alcança progresso sem 
soma

Na grande pesquisa que faz do 
genoma

Todo corpo humano já foi mapeado
No mapeamento foi tudo contado
Oitenta mil genes, se pode contar
A Ciência faz chover e molhar
Faz clone de ovelha, faz cópia completa
Duvido a Ciência fazer um poeta
Cantando galope na beira do mar.

Agostinho Nunes da Costa,
O Velho

 A serra de Teixeira sempre foi o 
centro irradiador da poesia popular 

nordestina, visto onde os grandes poetas 
da nossa tradição nasceram  

Foto: Arquivo Nacional

Conhecida como “A Divina”, cantora Elizeth Cardoso (1920-1990) em foto de 1960
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ESTREIAS DA SEMANA

pINÓQUIO (Pinocchio, Itália, França, Reino Unido. Dir: 
Matteo Garrone. Drama e fantasia. 10 anos). O solitário 
marceneiro Gepeto (Roberto Benigni) tem o grande de-
sejo de ser pai, e deseja que Pinóquio (Federico Ielapi), o 
boneco de madeira que acabou de construir, ganhe vida. 
Seu pedido é atendido, mas a desobediência do jovem 
brinquedo faz com que ele se perca de casa e embarque 
em uma jornada repleta de mistérios e seres mágicos, 
que o levará a conhecer de fato os perigos do mundo. 
CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 17h20 - 20h; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h10; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 16h10; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 17h20 
- 20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 5 (dub.): 14h45 - 18h; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 18h30; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 17h10 - 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 comandante da embarcação é o único mem-
bro da tripulação encontrado vivo, mas perdeu a memó-
ria com a terrível experiência e não consegue esclarecer 
a causa do acidente. Em uma instalação governamental 
isolada, sob a vigilância de guardas armados, a psicó-
loga Tatiana Klimova (Oksana Akinshina) é recrutada 
para tentar curar a amnésia do astronauta e desvendar 
o mistério. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 20h20.

CONTINUAçãO

LEgADO ExpLOSIvO (Honest Thief, EUA. Dir: 
Mark Williams. Policial. 14 anos). Um ladrão de ban-
co (Liam Neeson) resolve mudar de vida e se tornar 

uma pessoa honesta quando se apaixona por uma 
mulher que trabalha em uma instalação de armaze-
namento, um lugar onde ele esconde todo o dinhei-
ro 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 TAMBIÁ 
4 (dub.): 18h50 - 20h50; CINE SERCLA PARTAGE 1 
(dub.): 18h50 - 20h50; CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 15h 
(dub.) - 17h30 (leg.) - 20h (leg.); CINÉPOLIS MAN-
GABEIRA 2 (dub.): 20h.

MULhER-MARAvILhA 1984 (Wonder 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 Ma-
xwell Lord (Pedro Pascal) e a amiga que virou inimiga, 
Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig). CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 2 (dub.): 17h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
1 (dub.): 16h - 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h.

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

UM TIO QUASE pERfEITO 2 (Brasil. Dir: Pedro 
Antonio Paes. Comédia. Livre). Longe da vida de tram-
biques e vivendo em harmonia com sua família, Tony 
(Marcus Majella) reina soberano no coração de seus 
sobrinhos. Porém, quando sua irmã começa a namorar 
Beto (Danton Mello), um homem aparentemente exem-
plar, ele corre o risco de perder a atenção dos pequenos. 
Determinado a acabar com a “concorrência”, Tony vai fa-
zer de tudo para que Beto não entre oficialmente para a 
família. CINE SERCLA TAMBIÁ 3): 15h30; CINE SERCLA 
PARTAGE 4: 15h30.

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

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

UNIDAS pELA ESpERANçA (Military Wives, Reino 
Unido. Dir: Peter Cattaneo. Drama e comédia. 12 anos). 
Um grupo de mulheres casadas com oficiais militares 
decide se unir para formar um coral. À medida que a 
inesperada amizade entre elas se desenvolve, a música 
e o riso transformam suas vidas, enquanto elas ajudam 
uma a outra a superar o medo pelos entes queridos em 
combate. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h15.

Em cartaz
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Artigo Sérgio de Castro Pinto 
sergiodecastropinto@gmail.com | colaborador

A Rua do Padre Inglês (Editora 7 
Letras, Rio de Janeiro), de Everardo 
Norões, é um livro que restaura e for-
talece a crença dos leitores na poesia. 
E que enseja ao poeta que o leu a pos-
sibilidade de extrair dos seus poemas 
outros poemas, tal o clima de congra-
çamento, de “afinidade eletiva”, que se 
estabelece entre Everardo Norões e os 
oficiais do mesmo ofício. 

Quer dizer: quem faz da poesia uma 
verdadeira profissão de fé, tem tudo para 
se regozijar com um livro que demarca 
o seu próprio espaço ante a pasmaceira 
quase generalizada em que se debate 
a poesia brasileira contemporânea. E, 
mais do que isso, tem tudo para se nutrir 
e se abastecer dos seus poemas, uma vez 
que A Rua do Padre Inglês também dia-
loga com os melhores poetas de todos 
os tempos e lugares. Daí as ressonâncias 
de Mauro Mota, de Carlos Pena Filho, de 
Fernando Pessoa e de um certo Jorge de 
Lima, sobretudo nos sonetos de extra-
ção surrealista, a exemplo do belíssimo 
Soneto I: “Agonizavam os rastros de no-
vembro./ E os meus ossos, cansados das 
neblinas, / doíam, no concerto das es-
quinas / da cidade, onde um dia, ainda 
me lembro, // penetrou-se de escuro a 
minha alma, / quando um cão, a ladrar 
contra o sol-posto, / mordeu o lado ocul-
to do meu rosto / e deixou seus sinais à 
minha palma. // Lembro-me que era de 
tarde. Ainda chovia. / O eco dos espelhos 
conduzia / meus passos que jaziam pelas 
ruas. // Havia o som da água que caía. / E 
no horizonte, além da agonia, / um cemi-
tério de meninas nuas”.

Fique claro, porém, que Everardo 
Norões não se mostra submisso no diá-
logo que mantém com os poetas de suas 
predileções, pois, diluindo as influências 
e transformando-as em confluências, ele 
imprime aos seus textos a marca e o si-
nete de sua individualidade criadora. 

Há de se louvar, ainda, o lirismo que 
perpassa a maioria quase absoluta dos 
seus poemas, procedimento que o põe 
à margem de todos quantos, de forma 
equivocada, radicam-se exclusivamente 
na poética, priorizando uma dicção que 
sempre propugna em prol do estilo. Em 
Norões, felizmente, a técnica está a ser-
viço da emoção, como se pode observar 
no também belíssimo Exercício de Reda-
ção, dedicado ao Prof. José Newton Al-
ves de Sousa: “No papel almaço, / trinta 
linhas acesas // E um vulto a nos ditar 
/ perífrases e estrofes / no silêncio da 
sala. / (As três naus das metáforas / de-

satam suas asas). // No papel almaço, / 
as mesmas trinta linhas / invadem nos-
sa fala. // O vulto nos ensina / os sóis 
da metonímia: / o vocábulo do fogo / 
queima o branco da folha. / (A planta 
noturna,/ que sua mão recolhe, / nas 
entrelinhas / dorme). // O branco per-
segue / sua lição de insônia:/ aquela 
que conduz / ao mesmo paralelo / do 
lugar onde o sonho/ inverte o seu im-
pério. // Dessoletro-me sozinho / neste 
canto de sala. / O vulto vem e espreita. 
/ Mais nada”.

Exercício de Redação é um comovido 
e comovente tributo ao Prof. José New-
ton Alves de Sousa, que, à semelhança 
do Willie Levin da poesia de João Cabral 
de Melo Neto, testemunha, espiona, refe-
renda ou não a linguagem de Everardo 
Norões. Ou seja: nessa guerra aparen-
temente sem testemunhas que é o ato 
de escrever, o poeta de A Rua do Padre 
Inglês não se “dessoletra” sozinho, como 
de resto nenhum artista o faz, pois, ao 
sabor de seus gostos e até de suas idios-
sincrasias, conta com aliados que o cice-
roneiam através dos caminhos sempre 
tortuosos da criação. 

Registros
Supunha-o poeta, mas é também 

ficcionista. E da melhor cepa, conforme 
atesta Salvador, território africano?, livro 
que tem o que dizer, diferente de tantos 
outros cujo conteúdo se radica na forma 
e dispensam o enredo. O nome do autor 
é Carlos Kahê, professor de literatura e 

pós-graduado em jornalismo. A editora é 
a Via Litterarum, de Icaraí, Bahia.

nnnnnnnnnn

De Carlos Newton Júnior, poeta, en-
saísta, ficcionista e professor da Univer-
sidade Federal de Pernambuco, recebo 
o livro Ariano Suassuna (Academia Bra-
sileira/Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 2020), que integra a Série Es-
sencial, da ABL. Carlos Newton, profun-
do conhecedor da obra do dramaturgo 
paraibano, fornece nesse livro infor-
mações básicas, uma espécie de roteiro 
para o leitor que pretenda se iniciar na 
obra de Ariano.

nnnnnnnnnn

Jerdivan Nóbrega de Araújo, em Es-
cravizados e escravizadores da Vila de 
Pombal da Parahyba do Norte – Batisté-
rios, Óbitos, Inventários e Alforrias (Mon-
drongo, Bahia, 2020), alia a condição de 
pesquisador cuidadoso, disciplinado, à 
de historiador, para dar lume a um livro 
que dá prosseguimento a uma obra que 
já se impõe em termos de qualidade. Se-
gundo José Octávio de Arruda Mello, pre-
faciador do livro, “(...) estamos diante de 
um (...) frutífero historiador social”.

nnnnnnnnnn

Leitura prazerosa a de Os longos 
olhos da espera (Lura Editorial, São Pau-
lo, 2020), de Francisco Leite Duarte, 
que já nos brindou, anteriormente, com 
O Pequeno David e A Vovó louca. Nesse 
livro, de extração memorialística, o nar-
rador reconstitui o passado, a criança 
que ele foi, num texto perpassado pelo 
mais puro lirismo, juntamente com uma 
realidade de uma “cidadezinha situada 
nos confins do sertão paraibano, uma 
região inóspita, de sol a pino, numa das 
partes mais castigadas pela seca”.

nnnnnnnnnn

João Matias revigora a ficção pro-
duzida na Paraíba com O Lugar dos dis-
sidentes (Editora Escalera, 2019), cujos 
textos fizeram por merecer os encômios 
de Rinaldo de Fernandes, também cultor 
de contos minimalistas. Já Bruno Ribei-
ro, também ficcionista, escreveu: “Os mi-
nicontos de João Matias são cápsulas de 
prosa recheadas de lirismo e de um cui-
dado intenso com a linguagem”.

Técnica a serviço da emoção
Foto: Divulgação

Poeta Everardo Norões, autor de ‘A Rua do Padre Inglês’

O ano de 2007 mal havia desarnado no calendá-
rio e lá estava eu na minha querida Serra Branca em 
um momento deveras especial, sábado, dia de feira. De 
férias, fui visitar os amigos de faculdade Sérvio Túlio 
e Dominique Almeida. Ao ficar sabendo que na sema-
na seguinte seria o aniversário de Paulo Careca, pai de 
Sérvio, fiz questão que ele nos acompanhasse em uma 
visita a feira. Para Sérvio, conhecedor de cada recanto 
do lugar, era na verdade um passeio etílico-gastronô-
mico. Para mim, que ainda não conhecia aquela afama-
da feira, meu olhar ia mais além; maneira ímpar de co-
nhecer as minúcias da terra e de sua gente, os costumes 
caririzeiros, a arte do fazer e o que identifica e motiva 
aqueles viventes. Dias antes, Sérvio havia me contado 
um pouco a história de seu pai, conhecido atleta do Ca-
riri paraibano que fez história nas décadas de 1960 e 
70. Fiquei curioso, desejei saber um pouco mais da vida 
daquele cidadão terno, simpático, de gestos simples e 
afáveis, anfitrião extremamente acolhedor que estava 
prestes a completar 67 anos.

Da casa de Sérvio, fomos a pé, tateando ruas calça-
das e limpas, conhecendo populares e vendo o trânsito 
de carros e motos ora com víveres, ora com frutas, hor-
taliças e objetos diversos, prenúncio da movimentação 
que veríamos a seguir. Já na feira, nossa caminhada 
era constantemente atrapalhada por populares que 
vinham abraçar Paulo, lembrar momentos passados, 
apertar sua mão. Sem dúvida, um carisma admirável. 
Vi naquele momento o quanto ele é querido e me im-
pressionou. Na frente do bar de Zé Rato, um sanfonei-
ro tocava Luiz Gonzaga acompanhado por zabumba, 
triângulo e pandeiro, harmonia que atraía muita gente. 
Entre cores, aromas e sabores, troquei muitos sorri-
sos; gente alegre, simpática e hospitaleira. Fugindo um 
pouco do frisson, Sérvio nos leva para o bar e restau-
rante do Jurandir, na mesma rua, ali dava para conver-
sar tranquilamente. Mesinhas quadradas em madeira 
e tamboretes nos aguardavam. Uma Brahma geladinha 
e bode torrado nos foi servido, e Paulo começou a abrir 
seu coração e narrar o enredo que teceu sua vida.

Nascido no dia de São Paulo de 1941, filho de pa-
deiro, neto e sobrinho de sapateiros, poetas e embola-
dores de coco, teve uma infância simples e provinciana, 
participando sempre da vida social da cidade, quer seja 
os desfiles ou mesmo os festejos juninos e Carnaval. A 
arte e a alegria não o acompanhou só no DNA, mas foi 
pedra de toque da educação e formação daquele garoto 
que sabia bem o tempo de brincar, de estudar e de tra-
balhar. Era um dedicado ajudante de seu pai na famosa 
padaria de Dona Isaura, aproveitando sempre o tempo 
livre para jogar futebol. Na praça central, ainda bem jo-
vem, equilibrava a bola em inúmeras embaixadinhas, o 
que lhe rendia uns trocados além dos elogios.

Na década de 1960, o talento de Paulo ficou conhe-
cido em toda a Paraíba e foi chamado para vários ti-
mes, dentre eles o Treze de Campina Grande e o Central 
de Caruaru; chegou a ir, mas não quis ficar. Em 1962 
nascem dois times em Serra Branca, o Vasco e em se-
guida o Flamengo, cada um com seu clube social e uma 
rivalidade que perdura até o presente. Antagonismo 
que literalmente divide a cidade. Logo após Pelé empu-
nhar a camisa 10 no bicampeonato mundial de 1962 no 
Chile da seleção canarinho, Paulo se tornava o primei-
ro a vestir a mística camisa 10 do Vasco, participando 
da fundação do time. Habilidoso como era, inevitável a 
comparação com os craques da época. Anos depois ele 
deixa o Vasco de Seu Leriston e vai para o Flamengo 
de Seu Joca, para a alegria da metade rubro-negra da 
cidade. De fino trato, elegante e com atitudes dignas de 
“fair-play”, era impossível sentir raiva de Paulo, tanto é 
que rompeu a rivalidade e a todo tempo era esperado 
o seu retorno ao alvinegro. Além disso, inaugurou na 
cidade a natação e voleibol.

Das idas e vindas da vida, depois de ter ido ao sul do 
país, em certo momento vai em caravana jogar na zona 
rural de Serra Branca e lá conhece Ivanilda da Silva, a 
Nilda que conquistou seu coração e com quem é casado 
até hoje. Uma coisa me intrigou e o questionei: o porquê 
de nunca ter se profissionalizado ou ficado nos grandes 
times, indagação que tempos depois ouvi de contempo-
râneos seus, amigos que fez no futebol como Zito Lima, 
Porto, Lirinha, Sabará e tantos outros que comentavam 
a mesma coisa, que Paulo teve chance de se profissiona-
lizar e ganhar grande destaque no futebol, craque que 
sempre foi, mas não quis. Com um sorriso longo e olhos 
marejados de emoção, Paulo me respondeu: – O amor 
por minha amada Serra Branca e por minha Nilda, nun-
ca me deixou ficar longe e futebol na época não rendia 
bom dinheiro como hoje. Daqui não saio nunca!

Ano passado comemoramos, esse ano a pandemia 
não deixou, mas o abraço está guardado viu Paulo? Pa-
rabéns por seus 80 anos e até breve!

Paulo Careca, 
80 anos

Colunista colaborador



Cultura

No penúltimo dia do evento virtual, haverá também um debate sobre o tema “Teatro para a Infância e Juventude”

Mais dois espetáculos 
serão apresentados de forma 
virtual neste sábado no 10º 
Festival Janeiro Arretado, que 
vem sendo exibido pelo canal 
do Arretado Produções no 
YouTube. Quem abre a pro-
gramação, a partir das 15h, é 
o Grupo de Teatro Engenho 
Imaginário (PB), com a peça 
Zé Lins – O Pássaro Poeta. Em 
seguida, às 17h, o grupo Es-
saé Cia (SC) mostrará Alice no 
Brasil das Maravilhas. Depois 
de cada exibição, o público po-
derá conversar ao vivo com os 
atores para trocar ideias sobre 
as duas produções.

“O espetáculo Zé Lins – O 
Pássaro Poeta foi escrito pela 
dramaturga Waleska Pica-
do, que também é a diretora, 
atendendo encomenda feita 
pela então vice-presidente da 
Funesc, Val Veloso, com o ob-
jetivo de, naquela oportuni-
dade, comemorar o cinquen-
tenário de morte de José Lins 
do Rego”, explicou a atriz e 
produtora do Grupo Engenho 
Imaginário, Itamira Barbosa. 
“Agora, quando se celebram 
os 120 anos de nascimento do 
autor, pretendemos sugerir, 

no bate-papo ao vivo, que esse 
espetáculo que gravamos seja 
também exibido nas escolas 
das redes estadual e munici-
pal, como forma de divulgar a 
obra do escritor”.

Itamira Barbosa comen-
tou que o espetáculo é com 
bonecos, além de ter músicas 
autorais, compostas pelo gru-
po especialmente para a peça. 
“A história é baseada na obra O 
Menino que Virou Escritor, de 
Ana Maria Machado, e conta a 
vida do menino Dedé, que se 
tornou homem e poeta”, disse 
a produtora.

Já Alice no Brasil das Ma-
ravilhas é uma adaptação do 
clássico de Lewis Carroll, Alice 
no País das Maravilhas, mas 
ambientado no universo bra-
sileiro. Na trama, Alice vive 
numa fazendinha, curte a natu-
reza e adora frutas e sucos na-
turais. Ao seguir o Sapo Curu-
ru, ela cai num buraco e vai 
parar num mundo totalmente 
estranho e mágico. “É um tea-
tro de bonecos que utiliza uma 
técnica, criada por Sérgio Tas-
taldi, que consiste no uso da 
luz negra. São utilizados cerca 
de 15 bonecos, todos pintados 
em cor fosforescente, como 
também o cenário, o que deixa 
o fundo da cena escuro e, com 
isso, os bonecos e o cenário se 

destacam, por que são ilumi-
nados com lâmpada de neon 
e isso causa reflexo, o que cha-
ma a atenção das crianças pelo 
efeito estético que se obtém e 
se torna quase um desenho 
animado”, detalhou o produ-
tor cultural Cássio Correia, que 
também é ator da peça.    

O espetáculo estreou no 
ano de 2011, em São Paulo, e 
a adaptação é do dramaturgo 
Sérgio Tastaldi. “Quando o seu 
grupo encerrou as atividades, 
em 2018, Tastaldi doou esse 
e mais cinco espetáculos, 
além de uma exposição, para 
o nosso grupo, o Essa é Cia. 
E, desde então, temos levado 
adiante esse tipo de herança”, 
apontou Cássio, acrescentan-
do que a trama inclui animais 
como o tucano, o mico-leão-
dourado e o bicho preguiça, 
sendo a trilha sonora com 
samba e chorinho.

Poética x tecnologia
“Teatro para a infância e 

Juventude: poética x tecnolo-
gia - Como ficam os atores e 
público?” será o tema de mesa 
redonda que o Centro Brasilei-
ro de Teatro para Infância e Ju-
ventude (CBTIJ), do Rio de Ja-
neiro, realiza hoje, a partir das 
20h, dentro da programação 
virtual do Janeiro Arretado.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Peça sobre Zé Lins é uma das 
atrações no Janeiro Arretado

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

Moacy Cirne (foto) – um potiguar 
nascido em São José do Seridó, cidade 
pródiga em criar bodes – saiu de lá e foi 
para a cosmopolita Natal na primeira 
metade dos anos 1970.
        

nnnnnnnnnn

       Moacy passou, então, a ser líder de 
todos os movimentos de vanguarda do 
Rio Grande do Norte, ao lado de meus 
caros amigos Nei Leandro de Castro, 
Anchieta Fernandes, Falves Silva e 
Dailor Varela.        
        Foi o tropicalismo, no entanto, que 
juntou a todos nós do “triângulo” Per-

Moacy Cirne na verdadeira esquerda
nambuco-Paraíba-Rio Grande 
do Norte, com as participações 
também minha, de Marcus Vi-
nícius de Andrade, Raul Cór-
dula, Jomard Muniz de Britto, 
Celso Marconi e Aristides Gui-
marães. Finalmente, Pindorama, 
Idolatrina, Salve, Salve!
        Em 1968, Moacy já morava 
no Rio de Janeiro, depois de ter 
lançado o movimento Poema
-Processo em Natal e em João 
Pessoa, com participações, entre 

outros, de Unhandeijara Lisboa.
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        Moramos juntos no Rio de Janeiro, 
num apartamento do 11° andar do edifí-
cio n° 311 da Silveira Martins, ao lado do 
Palácio do Catete, juntamente com Sinval 
Itacarambi Leão, Marcus Vinícius, Ednal-
do do Egypto, Raul Córdula e o percussio-
nista Naná Vasconcelos.
       Vez em quando apareciam outros, 
passando algum tempo, como o saudoso 
Karloow Neves. Em 1969, tivemos que nos 
separar rapidamente. A ditadura começou 
a nos caçar.

        No entanto, em 1971, Moacy assu-
miu a editoria da Revista de Cultura Vo-
zes, de Petrópolis, até 1980, ensinando 
na Universidade Federal Fluminense.
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        Desde 2007, ele foi considerado o 
maior estudioso brasileiro das histórias 
em quadrinhos.
        Não foi à toa que Tarcísio Gurgel 
costumava dizer que Moacy Cirne era o 
intelectual mais completo de sua geração. 
Sinto orgulho dela fazer parte.  
        Destaca-se que ele firmou decentes e 
avançadas, posições político-ideológicas 
(a verdadeira esquerda, claro) e preocu-
pações sociais que manteve até o final 
dos seus dias. Morreu em Natal, em 11 de 
janeiro de 2014.
        A Bíblia foi um significativo objeto 
de estudos em seus últimos anos de 
vida, apesar de seu reconhecidamente 
público ateísmo.
         O escritor Lívio Oliveira chegou 
a revelar que um livro póstumo teria, 
certamente, o nome que Moacy já havia 
escolhido: A Bíblia: travessia, travessias, 
em alusão a Guimarães Rosa.

        Entre as principais obras de Moacy Cirne 
estão Bum! A explosiva criativa dos quadrinhos, 
Para ler os quadrinhos, Uma introdução política 
aos quadrinhos, Cinema Cinema, Cinema Pax e 
Qualquer tudo.

Narrativas gráficas Amanhã, Funesc comemora o
Dia Nacional dos Quadrinhos

Amanhã será celebrado o 
Dia Nacional dos Quadrinhos 
através de três vídeos no canal 
da Funesc no YouTube, às 15h. 
Serão exibidos gratuitamente 
produções que fizeram parte 
do projeto ‘Meu Espaço’.

Tatiane Almeida falará 
sobre a Criação de Persona-
gens e narrativas visuais em 
tirinha. “Procurei passar téc-
nicas simples para quem faz 
HQs ou pretende entrar nesse 
meio”, detalhou a artista. “To-
das as técnicas que passei po-
dem ser feitas em casa”.

O segundo vídeo será um 
workshop de aquarela, minis-
trada por Diego Carneiro, que 
ensina a desenvolver, do zero, 
uma arte de personagens de 
quadrinhos para a técnica de 
aquarela, mostrando desde a 
ideia como composição, cons-
trução e colorização.

Por fim,  o pesquisador 
Marcelo Soares de Lima  apre-
senta Quadrinhos e Literatura: 
Diálogos Constantes. Ele faz 
uma análise da relação das 
HQs com a literatura focando 
nas adaptações, mostrando um 

Fotos: Divulgação

Fotos: Thercles Silva/Divulgação

Através do QR Code acima, acesse o 
canal da Arretado Produções no YouTube

Diego Carneiro mostrará, do zero, como se faz, em aquarela, personagens de histórias em quadrinhos
Através do QR Code acima, acesse o 
canal oficial da Funesc no YouTube

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

O bate-papo será mediado 
por Marconi Arap e Luciana 
Comin, do Grupo Teca Teatro 
(BA), com participações de Ri-
cardo Augusto e Ronan Vaz, da 
Trupe de Truões, de Uberlân-
dia (MG); Cláudia Jordão e Alef 
Barros, da Cia. do Flores, de São 
Bernardo do Campo  (SP); e de 
Cleiton Echeveste, presidente 
do CBTIJ e da Pandorga Cia. de 
Teatro, do Rio de Janeiro.

“Deveremos falar sobre 
o que fazer e como lidar com 
o uso da tecnologia e como o 
público está encarando”, re-
sumiu Marconi Arap. “O que a 

pandemia fez foi acelerar esse 
processo e que a tecnologia 
se impõe e que já vinha sendo 
utilizada, principalmente para 
performances na área das ar-
tes cênicas. É um caminho sem 
volta”, definiu o mediador. 

Arap antecipou que se-
rão analisadas experiências 
de dois grupos que, embora 
estejam muito separados geo-
graficamente, estão realizando 
um trabalho positivo. “Um é a 
Trupe Truões, de Uberlândia, 
um grupo muito consequente 
que tem um trabalho de cria-
ção para transmissão na inter-

Espetáculo do Grupo 
de Teatro Engenho 
Imaginário (PB) foi 
escrito e dirigido 
pela dramaturga 
Waleska Picado 
para a Funesc, no 
ano de 2018

breve histórico da arte, publi-
cações, seu caráter pedagógi-
co e as discussões envolvendo 
essa relação de gêneros.

net. O outro é a Cia. do Flores, 
de São Bernardo do Campo, 
que fez a transposição do pal-
co para o audiovisual”.
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Políticos foram alvos das operações ‘Recidiva’ e ‘Desumanidade’ e responderão pelo desvio de R$ 11,4 milhões

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) denunciou à Justiça 
Federal quatro ex-prefeitos da 
Paraíba à Justiça Federal em 
Patos, através das operações 
‘Recidiva’ e ‘Desumanidade’. 
Os ex-gestores dos municípios 
de Malta, Teixeira, Imaculada e 
Emas são alvos de seis denún-
cias apresentadas à Justiça Fe-

deral. Juntas, elas apontam o 
desvio de R$ 11,4 milhões.

As operações, deflagradas 
no Sertão do estado, investigam 
casos de fraudes em licitações de 
obras públicas realizadas nessas 
cidades. Na ‘Operação Desuma-
nidade’, foram denunciadas setes 
pessoas, incluindo ex-secretários 
municipais, engenheiros, advo-
gados e o ex-prefeito de Malta, 
Manoel Benedito de Lucena 
(Nael Rosa).

Os outros três ex-gestores fo-
ram denunciados pela ‘Operação 
Recidiva’, foram eles: o ex-prefeito 
de Teixeira, Edmilson Alves dos 
Reis (Nego de Guri); ex-prefeito 
de Imaculada, Aldo Lustosa da 
Silva; e o ex-prefeito de Emas, José 
William Segundo Madruga.

A reportagem de A União 
entrou em contato com o pro-
curador da República na Paraí-
ba, Antônio Edílio Magalhães 
Teixeira, para detalhar as de-

núncias, mas o procurador in-
formou não estar responsável 
pela investigação dessas duas 
operações. Já o coordenador do 
Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) do MPF que atua na 
região de Patos, o procurador da 
República Tiago Misael, está à 
frente das duas operações, mas 
não pode conceder entrevista 
sobre as denúncias por estar 
de férias.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ex-prefeitos são denunciados 
pelo MPF à Justiça Federal 

Nova liderança
As atividades na Assembleia Legislativa da Paraíba retornam nesta segunda-
feira e uma das novidades será a oficialização do nome do novo líder da 
bancada governista: deputado estadual Wilson Filho (na foto). Página 14
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Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Notas & Fatos

Cadastramento de agricultores
A Secretaria de Agricultura e Pesca da Pre-
feitura de Sapé iniciou o cadastramento de 
agricultores em 33 localidades do município. O 
levantamento vai mapear a quantidade de agri-
cultores e verificar quais culturas e como estão 
distribuídas as plantações nas localidades do 
município. Conforme o cronograma divulgado 
pela Secretaria de Agricultura e Pesca, até o dia 
14 de abril os produtores rurais de Sapé estarão 
devidamente cadastrados.

‘Amigo da Criança’
‘Programa Prefeito Amigo da Criança’ busca 
garantir os direitos da criança e do ado-
lescente. A iniciativa da Fundação Abrinq 
começou no dia 27 e, nesta 7ª edição, vai 
premiar os 100 prefeitos que apresentarem 
maiores avanços nas políticas públicas e nos 
indicadores. Para participar, o município 
deve enviar um termo assinado; nomear um 
articulador; e preencher o cadastro, compro-
vando a existência do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
do Conselho Tutelar e do Fundo Municipal.

Reforma tributária
O Movimento Pra Ser Justo, que luta por 
uma tributação mais simples, transparente 
e justa, entregou documento aos candida-
tos às presidências da Câmara e do Senado 
pedindo reforma tributária. Simone Tebet 
(MDB), Major Olímpio (PSL) no Senado; 
Baleia Rossi (MDB), Marcel Van Hattem 
(Novo), Fábio Ramalho (MDB), Capitão 
Augusto (PL), General Peternelli (PSL) e 
Alexandre Frota (PSDB) candidatos na Câ-
mara assinaram. O deputado Arthur Lira 
(PP) e o senador Rodrigo Pacheco (MDB) 
ainda não assinaram. Não há informação 
sobre a deputada Luíza Erundina (Psol).
Retomada de parcerias
O presidente da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), vereador Dinho Dowsley 
(Avante), e integrantes da mesa diretora fize-
ram uma visita de cortesia ao procurador-ge-
ral de Justiça da Paraíba, Francisco Seráphico 
da Nóbrega, na manhã da quinta-feira (28). 
A retomada e manutenção de parcerias, 
como o Hackfest e campanhas de combate 
à violência contra a mulher, foram assuntos 
discutidos durante o encontro.

Novas possibilidades
Uma pesquisa desenvolvida na Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) revelou novas 
possibilidades de produção de membranas 
cerâmicas a partir de matérias-primas natu-
rais – como a argila – e resíduos industriais. 
As membranas, utilizadas para o processo de 
filtração, apresentaram capacidade média de 
remoção de 89% das partículas presentes, 
além de serem mais baratas e mais sus-
tentáveis do que as membranas cerâmicas 
comercializadas atualmente, à base de ma-
térias-primas sintéticas.

Mais uma funcionalidade
Os microempreendedores individuais (MEI) 
contam com uma nova funcionalidade no 
aplicativo do MEI. A Receita Federal dispo-
nibilizou uma nova versão que permite ao 
contribuinte solicitar restituição do valor cor-
respondente ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) recolhido em Documento de 
Arrecadação do Simples Nacional (DAS MEI) 
de forma indevida ou em duplicidade. A nova 
funcionalidade do aplicativo permitirá ao MEI 
maior facilidade na restituição destes valores.
Genomas sequenciados
A Paraíba é o segundo estado do Nordeste com 
mais genomas do SarsCoV2 sequenciados (76 
genomas), ficando atrás apenas de Pernambu-
co, com 111 amostras sequenciadas. O estudo 
do sequenciamento do genoma da covid-19, 
que vem sendo realizado desde o início da 
pandemia na Paraíba, é uma parceria entre o 
Laboratório Central do Estado (Lacen-PB), a 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por 
meio da Escola Técnica de Saúde da UFPB 
(ETS), e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Prefeitos e procuradores discutem formato 
do novo consórcio metropolitano na capital

O prefeito Cícero Lucena 
(Progressistas) e o vice-prefei-
to Leo Bezerra (Cidadania) da 
capital se reuniram na manhã 
de ontem com prefeitos e re-
presentantes das prefeituras 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa. O grupo discutiu 
o formato do consórcio de coo-
peração que será firmado entre 
os municípios e os próximos 
passos para a sua efetivação.

De acordo com Cícero 
Lucena, o formato mais ade-
quado no entendimento dos 
representantes jurídicos é a 
criação de um novo consórcio. 
“Devido às mudanças na legis-
lação, acharam melhor criar 
um novo modelo ao invés de 
dar continuidade ao Condian. 
Os prefeitos presentes concor-
daram e isso será levado aos 
demais prefeitos, bem como 
o cronograma de ações que 
precisamos realizar o mais rá-
pido possível pela importân-
cia do tema para identificar os 
problemas das cidades e criar 
alternativas de soluções inteli-
gentes”, explicou.

Estiveram presentes o 
prefeito e vice-prefeito de Ca-
bedelo, Victor Hugo (DEM) e 
Mercinho Lucena (Progressis-
tas), além de procuradores de 
outros municípios que vão in-
tegrar o consórcio. De acordo 
com o vice-prefeito Leo Be-
zerra, o próximo passo é se 

reunir com todos os gestores 
envolvidos. “Em seguida, essa 
mensagem será encaminhada 
para as Câmaras Municipais 
e, com a aprovação, faremos a 
assinatura, possibilitando os 
benefícios tão sonhados pelos 
prefeitos”, adiantou.

O consórcio ainda é for-

mado pelos prefeitos de Santa 
Rita, Emerson Panta (Progres-
sistas); Bayeux, Luciene de Fo-
finho (PDT); Pedras de Fogo, 
Manoel Junior (Podemos); 
Lucena, Leo Bandeira (Soli-
dariedade); Cruz do Espírito 
Santo, Aliny Farias (DEM); e do 
Conde, Karla Pimentel (Pros).

Grupo se reuniu na manhã de ontem e discutiu o formato do consórcio de cooperação que será firmado entre os municípios

Foto: Secom-PMJP

O negacionismo do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) durante o período de pande-
mia “está custando caro para a 
população brasileira” que agora 
decide ir às ruas para pedir pelo 
seu impeachment. Essa é a justi-
ficativa dos organizadores para 
mais uma manifestação nacio-
nal que acontece neste domingo 
(31) em várias cidades brasilei-
ras. Serão carreatas simultâneas 
em todo o país e na Paraíba o 
movimento acontece nas duas 
maiores cidades: João Pessoa e 
Campina Grande.

Na capital paraibana, a 
carreata deve ocorrer a partir 
das 9h, com concentração em 
frente à Praça do Coqueiral, 
no bairro de Mangabeira, em 
direção à Praia do Cabo Branco. 
Já em Campina Grande, a ma-
nifestação está marcada para 
as 10h, com saída na Avenida 
Paulo de Frontin, às margens 
do Açude Velho, em direção a 
Casa da Cidadania.

De acordo com o presiden-

te estadual do Partido Socialis-
mo e Liberdade (Psol), Tárcio 
Teixeira, a voz da população é 
essencial para que uma medida 
burocrática legal seja toma-
da. “Salvo engano, são mais de 
cem pedidos de impeachment, 
feitos por lideranças, partidos 
em conjunto, movimentos, in-
divíduos. É algo muito grande. 
E o presidente da Câmara nada 
tem feito para esses pedidos 
andarem. Nós, militantes, sa-
bemos que esse impeachment 
só anda se tiver pressão de rua. 
Levar as pessoas às ruas em um 
momento como esse é fazer 
andar o impeachment”, disse.

Bolsonaro já soma cerca de 
63  pedidos de impeachment 
contra ele na Câmara. Desses, 
56 estão em análise. Esse nú-
mero tem subido a cada dia, 
no entanto, sem nenhuma ma-
nifestação do atual presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), que deixará o posto na pró-
xima semana com a eleição da 
nova mesa diretora.

O negacionismo do pre-
sidente sobre a pandemia, o 
fim do auxílio emergencial e 

sua conduta em situações di-
fíceis que o país tem enfren-
tado, como a falta de oxigênio 
em Manaus, foram alguns dos 
fatos que contribuíram para a 
mobilização do ‘Fora Bolsona-
ro’. Segundo Tárcio Teixeira, a 
carreata vai além de um pedido 
político, é uma ação em favor 
da vida. “Toda essa postura 
de querer fazer política com a 
saúde da gente é um elemento 
que nos leva a entender que 
é impossível seguir com um 
presidente como esse. Nem ele 
nem o seu ministro têm supri-
do as necessidades do povo 
brasileiro. A não ser apresen-
tar tratamento com cloroquina 
como possibilidade de cura e 
prevenção, é um crime contra 
a vida”.

Medidas de segurança
Para cumprir as medidas 

de segurança, a manifestação 
vai ocorrer através de uma car-
reata. O presidente estadual 
do Psol explicou que o méto-
do é seguro e não deve pro-
mover aglomerações. “De for-
ma conjunta, nacionalmente, 

chegamos a um denominador 
comum e foi muito positiva 
essa ideia de fazer as carrea-
tas. Quem esteve na primeira 
viu que ela permite o distan-
ciamento. Todo mundo ficou 
nos seus carros, com máscara 
e álcool em gel. Esses cuidados 
têm a ver com a segurança que 
a gente defende. Ao contrário 
dos antiministros, do antipre-
sidente, ou mesmo dos seus 
apoiadores”.

Além disso, o dia também 
será de solidariedade. Será ar-
recadado, durante a manifesta-
ção, alimentos não perecíveis 
para serem distribuídos nas 
comunidades mais afetadas 
pela pandemia. “As pessoas que 
tiverem condições, podem fa-
zer a sua doação em alimento, 
levando essa doação para o dia 
da carreata. Durante o perío-
do de isolamento social, foram 
feitas várias campanhas de 
doação, mesmo com o auxílio 
emergencial. Agora que a crise 
vai aumentar ainda mais. Daí a 
necessidade da gente, além de 
cobrar das autoridades, poder 
contribuir com a nossa parte”.

Carreatas pró-impeachment voltam 
a ocorrer neste domingo na Paraíba
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com



Políticas

Wilson Filho, PTB, deverá ter nome oficializado na primeira sessão plenária do ano, em substituição a Ricardo Barbosa, PSB

A expectativa para o retor-
no das atividades na Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB) 
nesta segunda-feira (1º), após 
o recesso parlamentar de um 
mês e meio, tem sido cercada 
de algumas novidades. Duas de-
las surgiram ontem. A primeira 
sessão plenária do ano aconte-
cerá de forma presencial e fora 
das dependências da ALPB. A 
outra novidade envolve o de-
putado estadual Wilson Filho 
(PTB), que deverá ter o nome 
confirmado na segunda-feira 
como o novo líder da bancada 
governista no Poder Legislativo. 
Wilson Filho substituirá Ricardo 
Barbosa (PSB). 

A sessão presencial ocorre-
rá a partir das 9h30 no Sindicato 
dos Servidores do Poder Legis-
lativo da Paraíba (Sinpol-PB), 
localizado no Bairro do Bessa, 
na capital paraibana. O evento 
de abertura não terá a parti-
cipação do público e o acesso 
ao local será controlado, como 
precaução à segurança sanitá-
ria, devido à pandemia do novo 
coronavírus, que provoca a co-
vid-19.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Bancada governista na ALPB 
terá novo líder a partir do dia 1o
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Justiça & Adjacências

Advocacia municipalista
A Associação Paraibana de Advocacia Mu-
nicipalista (Apam) e a Ordem dos Advo-
gados Brasileiros na Paraíba (OAB-PB) se 
reuniram no último dia 25 para debater 
ações que visam fortalecer a advocacia 
municipalista no estado. Participaram 
do encontro os advogados Marco Villar e 
Paulo Maia, os presidentes da Apam e da 
OAB-PB, respectivamente, e o conselheiro 
estadual Severino Medeiros. Na pauta, cur-
sos, encontros, seminários e treinamentos.

Quatro anos de instalação
O Centro Judiciário de Solução Consensual 
de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da Justiça 
Federal na Paraíba (JFPB), em João Pessoa, 
completa neste sábado (30) quatro anos 
de instalação. Foram realizadas 12.211 
audiências de conciliação, sendo 7.984 
terminadas em acordo. Esse número cor-
responde a 65,4% de êxito nas sessões, 
que são referentes aos processos das Va-
ras Federais (comum, fiscal e criminal), 
Turma Recursal (TR) e Juizados Especiais 
Federais (JEFs).

Comarca de Piancó
A 1ª Vara Mista da Comarca de Piancó, que 
tem à frente o juiz Pedro Davi Alves de Vas-
concelos, recebeu o ‘Selo Diamante de Efi-
ciência’ do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), premiação concedida devido aos 
bons resultados alcançados devido à pro-
dutividade em 2020. Com 2.485 sentenças 
prolatadas, 2.621 processos arquivados, 
1.768 decisões e 4.771 despachos emiti-
dos, a unidade foi agraciada pela primeira 
vez com o selo.

População trans
A luta da população trans por direitos, 
respeito e reconhecimento da identidade é 
diária, porém ela, pode buscar informação, 
proteção e acesso à Justiça na Defensoria 
Pública do Estado da Paraíba (DPE-PB), 
por meio da Coordenadoria da Diversida-
de Sexual e dos Direitos Homoafetivos. O 
Brasil é o país que mais mata pessoas trans 
em todo o mundo e, de acordo com a União 
Nacional LGBT, a expectativa de vida das 
pessoas trans no Brasil é de 35 anos.

Inteligência artificial
O Poder Judiciário estadual, por meio 
da Diretoria de Tecnologia (Ditec), está 
desenvolvendo a primeira inteligência 
artificial (IA) a ser utilizada no âmbito do 
TJPB. Trata-se de uma ferramenta cons-
truída com as mais modernas tecnologias, 
que será capaz de avaliar parâmetros em 
relação aos pedidos de gratuidade proces-
sual, no âmbito das ações em tramitação 
no Processo Judicial eletrônico (PJe). A 
ferramenta será capaz de apresentar uma 
pontuação quanto à concessão ou não do 
benefício.

Violência doméstica
A juíza Graziela Queiroga, represen-
tando o Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJP), participou na quinta-feira (28) 
do ‘I Webinário Estadual: Compromisso 
na Gestão de Políticas Públicas para as 
Mulheres’, promovido pela Secretaria de 
Estado da Mulher e da Diversidade Hu-
mana (SEMDH). Na ocasião, a magistrada 
apresentou ações da Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Violência Domés-
tica e Familiar do TJPB.

Comarca de Mamanguape
A partir desta segunda-feira (1º), passa a 
funcionar o Cartório Unificado da Comarca 
de Mamanguape. Para estabelecer a práti-
ca dessa nova realidade na prestação juris-
dicional, no último dia 26, as magistradas 
que atuam na unidade promoveram uma 
reunião para discutir a dinâmica de cada 
vara e deliber acerca do cumprimento 
cartorário, quando da efetiva unificação. 
Participaram da reunião as magistradas 
Juliana Maroja, Candice Queiroga, Brunna 
Melgaço e Elza Bezerra.

Fotos: Agência-ALPB

Já em relação à definição do 
nome do deputado Wilson Filho 
para a liderança do governo João 
Azevêdo (Cidadania) também 
está prevista para ser anunciada 
oficialmente na sessão desta 
segunda-feira. Também deverá 
ocorrer a indicação do líder do 
chamado “blocão”, função que 
nos últimos dois anos estava a 
cargo de Wilson Filho.

Um dos nomes cotados para 
passar a liderar o “blocão”, ban-
cada que engloba governistas, 
socialistas e integrantes do an-
tigo bloco do G11 (deputados 
independentes), é o do deputa-
do estadual Hervázio Bezerra 
(PSB), que reassume o mandato, 
após pedir exoneração da Secre-

taria de Esportes do Governo do 
Estado. Com o retorno de Hervá-
zio para a ALPB, Lindolfo Pires 
(Podemos) volta à condição de 
deputado suplente.

Também na sessão de se-
gunda-feira, os deputados es-
taduais também vão definir os 
novos membros das Comissões 
Permanentes da Casa, espe-
cialmente os das Comissões de 
Constituição e Justiça (CCJ) e 
de Orçamento e Finanças. Na 
sequência, esses membros se 
encarregarão de eleger os novos 
presidentes das comissões.

A segunda-feira deverá ser 
completada com a eleição dos 
novos ocupantes da primeira-
secretaria e da segunda-vice

-presidência da mesa diretora, 
cargos deixados pelos deputa-
dos Nabor Wanderley (Repu-
blicanos), que renunciou para 
assumir a Prefeitura de Patos, 
e João Henriques, que morreu 
recentemente acometido pela 
covid-19.

No final da tarde de ontem, 
o presidente Adriano Galdino 
homologou as candidaturas ins-
critas na disputa pelas vagas na 
mesa. Walber Virgulino (Patrio-
ta) e Tovar Correia Lima (PSDB) 
são candidatos à segunda-vice
-presidência. Já para primeiro-
secretário estão inscritos João 
Gonçalves (Podemos), Pollyanna 
Dutra (PSB) e Walber Virgulino, 
novamente.

Deputado Wilson Filho (E) vai subtituir Ricardo Barbosa (C) na liderança; e Hervázio Bezerra (D) retorna à Assembleia Legislativa

Câmara de João Pessoa está programando 
reuniões itinerantes pelos bairros da capital

Nova mesa, juízes auxiliares e Conselho 
da Magistratura serão empossados no TJ

Com o plenário e outras de-
pendências do prédio em refor-
ma, a Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) deverá retomar 
seus trabalhos no início da pró-
xima semana, mas, ao invés de 
sessões internas, serão reuniões 
itinerantes. A intenção, segun-
do o presidente da Casa, Dinho 
Dosley (Avante), é aproximar 
o Legislativo da população. Os 
vereadores, acompanhados de 
servidores da CMJP, deverão vi-
sitar diversos bairros e pontos 
estratégicos da cidade.

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, as atividades serão 
realizadas cumprindo todas as 
recomendações e protocolos dos 

órgãos de saúde, com distancia-
mento social, máscaras e álcool 
em gel, segundo o presidente. As 
visitas terão um compromisso 
firmado antecipadamente pela 
Casa de que todas as demandas 
recebidas da população sejam 
respondidas.

“Nos casos em que a solução 
demanda mais tempo, de seis em 
seis meses o servidor responsá-
vel pelas anotações lembrará à 
mesa ou à comissão competente 
para que os vereadores reforcem 
ou repitam os requerimentos 
dirigidos à prefeitura”, explicou 
o presidente.

Na parte interna da Câma-
ra, em salas não atingidas pelas 
obras das reformas, os verea-
dores vão escolher comissões 
especiais com titulares e suplen-

tes para acompanhamento das 
ações relacionadas à pandemia. 
Além dessa tarefa, as comissões 
também vão ficar se reunindo 
para tratar da atualização de leis 
caducas, encaminhamentos de 
áreas importantes como a da 
educação e atualização do Regi-
mento Interno a partir de rela-
tório do vereador Bruno Farias 
(Cidadania).

Para os primeiros dias da 
retomada dos trabalhos, o pre-
sidente informou que a Câmara 
vai criar frentes parlamentares 
que atuarão destacadamente 
nas áreas de mobilidade urba-
na, meio ambiente, enfrenta-
mento às drogas, edificação, 
moradores de rua, geração de 
emprego pós-pandemia e acom-
panhamento das obras da Bar-
reira do Cabo Branco.

Além desses trabalhos ex-
tras já programados, como acon-
tece em todo começo de biênio, 
os vereadores vão escolher os 
membros e eleger os presiden-
tes das Comissões Permanentes 
de Constituição e Justiça; Orça-
mento; Políticas Públicas; e dos 
Direitos Humanos e Defesa do 
Consumidor.

Em solenidade remota 
programada para as 16h dessa 
segunda-feira (1º), o Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) 
empossará a sua nova mesa 
diretora para o biênio 2021-
2022. Eleitos por aclamação em 
dezembro, a nova direção está 
composta pelos desembarga-
dores Saulo Henriques de Sá e 
Benevides (presidente); Maria 
das Graças Morais Guedes (vice
-presidente); e Fred Coutinho 
(corregedor-geral de Justiça).

Eles substituirão os desem-
bargadores Márcio Murilo, Ar-
nóbio Alves Teodósio e Romero 
Marcelo, respectivamente, e, ao 
invés da presença dos cerca de 
500 convidados como sempre 
acontecia de dois em dois anos, 

o acesso à solenidade desta vez 
será restrito aos empossados e 
alguns poucos familiares, con-
forme reafirmou ontem a che-
fe do Cerimonial da Corte de 
Justiça do Estado, Cassandra 
Lustosa.

“Por causa do agravamen-
to da pandemia, a orientação 
que recebemos, e que estamos 
adotando nos preparativos, é 
no sentido de que a solenidade 
seja menos participativa possí-
vel”, explicou ela, ao confirmar a 
indicação de que o público inte-
ressado poderá acompanhar o 
evento solene ao vivo pelo canal 
do TJPB no YouTube.

Segundo Cassandra, a sole-
nidade começa sob o comando 
do atual presidente, desembar-
gador Márcio Murilo e, para a 
gestão 2021-2022, também se-
rão empossados os desembar-

gadores José Aurélio da Cruz 
(ouvidor-geral) e João Benedito 
da Silva (ouvidor substituto).

Para o Conselho da Magis-
tratura, os também eleitos em 
dezembro último e empossa-
dos nessa segunda-feira são 
os desembargadores Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, João 
Benedito da Silva e Marcos Ca-
valcanti (como membros efeti-
vos); e Carlos Martins Beltrão 
Filho, Arnóbio Alves Teodósio 
e Abraham Lincoln da Cunha 
Ramos (como suplentes).

Juízes auxiliares
Além dos desembargadores 

escolhidos no final do ano pas-
sado para a mesa e para o Conse-
lho da Magistratura, também to-
mam posse nesta segunda-feira 
no TJPB os três juízes auxiliares 
da presidência do Poder Judiciá-

rio: Rodrigo Marques (titular da 
6ª Vara Criminal da Comarca 
de João Pessoa); Euler Jansen 
(titular da 3ª Vara Mista da Co-
marca de Bayuex); e Giovanni 
Magalhães (da 5ª Vara Criminal 
da Capital), que por indicação 
do desembargador Saulo Bene-
vides, ficará responsável pela 
pasta de precatórios.

Uma outra solenidade ocor-
rerá na terça-feira (2), quando, 
já como presidente empossa-
do do Tribunal de Justiça, o de-
sembargador Saulo Benevides 
empossará o desembargador 
Ricardo Vital de Almeida no car-
go de diretor da Escola Supe-
rior da Magistratura da Paraíba 
(Esma), também para o biênio 
2021-2022. Ele vai substituir 
ao desembargador Marcos Ca-
valcanti, que dirigiu a escola por 
quatro anos.

Para os primeiros dias da 
retomada dos trabalhos, 
a Câmara de João Pessoa 
também vai criar frentes 

parlamentares



Brasil

Investigação foi determinada na última segunda-feira pelo ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal

PF investiga possível omissão 
de Pazuello na saúde do AM
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A Polícia Federal abriu on-
tem o inquérito para apurar a 
responsabilidade do ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, na 
crise sanitária do Amazonas. A 
investigação foi determinada 
pelo ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Na segunda-feira (25), 
o ministro, relator do caso, 
apontou que o objetivo é in-
vestigar se houve omissão no 
enfrentamento da crise provo-
cada pela falta de oxigênio hos-
pitalar para atender pacientes 
internados com covid-19 em 
Manaus. Com estoques de 
cilindros zerados em algumas 
unidades de saúde, pessoas 
morreram por asfixia e outras 
precisaram ser transferidas 
para receber atendimento mé-
dico em outros estados.

Lewandowski também 
determinou que Pazuello 
preste depoimento à Polícia 
Federal em cinco dias, após 
ser intimado, e que a investi-
gação seja concluída dentro 
de um prazo de dois meses. 
O general terá a prerrogativa 
de marcar dia, horário e local 
para ser ouvido. A investigação 
deve tramitar no Serviço de 
Inquéritos Especiais (Sinq) 

Eduardo Pazuello terá que prestar depoimento à Polícia Federal sobre o colapso da saúde no Amazonas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Indústria, mercado 
e desenvolvimento

Alberto Madeira 
Acilino

Nos últimos artigos que tenho publicado falei amiúde 
da produção de bens altamente transacionáveis sem, con-
tudo, dar-lhe uma definição mais categórica. Precisamen-
te uma definição que alcance o sentido relacional entre a 
expressão “bens altamente transacionáveis” e a história 
econômica da Paraíba.

Vamos começar pelo conceito de bens transacionáveis. 
Estes são bens suscetíveis de transação nos mercados ex-
ternos. Se a importância for maior e a demanda também, 
então se fala de bens procurados nos mercados internacio-
nais. Qualquer economia que manifeste o interesse de ser 
competitiva terá inexoravelmente que se preocupar em 
produzir bens que possam ser ofertados no mercado e que 
cause nos consumidores (internos e externos) uma predis-
posição de adquiri-los em escala considerável.

Vejamos, a pandemia do covid-19 tem deixado mar-
cas profundas em países e regiões do mundo que fizeram 
a opção pela sofrida produção de bens que somente inte-
ressa ao mercado de consumo interno e aos especulado-
res de plantão. Ou aos produtores de commodities, por 
excelência. O Brasil errou feio ao atrelar seu sentido de 
desenvolvimento às regras apontadas por Donald Trump. 
Em dois anos de governo, Bolsonaro implementou uma 
política externa de afastamento do Mercosul e dos BRICS. 
Fez tudo isso, de forma ideológica e sem um sentido prag-
mático de diplomacia, mesmo sabendo da necessidade do 
Brasil em estabelece relações comerciais e civilizacionais 
com a Índia e a China. 

As economias indiana e chinesa ofertam os princi-
pais insumos (intermediários) para os países que indus-
trializam bens altamente transacionáveis (tecnologia 
das comunicações, indústria automobilística, indústria 
de medicamentos, vacinas e etc.). Como resultado desta 
terrível escolha, o Brasil vem se desindustrializando nos 
últimos anos de forma acelerada.

A diminuição do setor industrial na formação do PIB 
é uma constante, a participação do setor de serviços tem 
avançado na formação do produto interno, sendo a finan-
ceirização um caso de sucesso, mas que já sente o baque 
da crise econômica brasileira não só pelos efeitos da pan-
demia que vivemos (como no mundo inteiro), mas sobre-
tudo pela ausência de um projeto de desenvolvimento 
econômico que venha alterar a posição desalentadora do 
Brasil no ranking das principais economias do planeta.

O governo brasileiro atual lida com a questão am-
biental de forma atabalhoada e confusa. A Amazônia é 
vista pelas lentes retrogradas do militarismo ultrapassa-
do como um problema de segurança nacional e não como 
uma região estratégica e propícia a receber investimentos 
para promoção de uma indústria farmacêutica de ponta e 
outras plantas industriais sintonizadas com a economia 
circular e a plataforma verde.

A não realização de reformas estruturais como a 
administrativa e a tributária tem elevado o Custo Brasil, 
causando desequilíbrios que tencionam o tecido social do 
país. Deixar de perceber a Educação e a Saúde como áreas 
estratégica a serem cuidadas dentro de um projeto nacio-
nal nubla toda e qualquer possibilidade do Brasil avançar 
em termos de desenvolvimento e crescimento sustentável 
e de longo prazo.

Trazendo o assunto para o nosso caso, a Paraíba não 
pode nem pensar em fazer a opção brasileira e se tornar 
uma grande exportadora de commodities porque não as 
tem para tal intento. Por várias questões já do conheci-
mento de todos, a nossa produção de açúcar e álcool perde 
competitividade para Pernambuco e para o Oeste paulis-
ta. A nossa produção de extração mineral tem pouco apoio 
para se desenvolver no momento.

O processo de desindustrialização da economia pa-
raibana vem se arrastando há três décadas. Nossa econo-
mia tomou rumos diferentes, os poucos agentes econômi-
cos que aqui investem têm optado pela financeirização. 
Até se pode dizer que mais de 30% da massa salarial e das 
aposentadorias está comprometida com os empréstimos 
consignados dos bancos e das agências financeiras.

A não inclusão da Paraíba em um projeto regional e/
ou nacional, de forma macroestrutural, e os efeitos de-
vastadores da pandemia do Covid-19 em sua já combalida 
economia, com certeza, aponta para tempos nada alvissa-
reiros em curto e médio prazo.

amadeiraneto@gmail.com

em razão do direito ao foro 
pela prerrogativa da função de 
ministro de Estado.

O inquérito foi aberto a 
pedido do procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
após pressão de partidos polí-
ticos, de membros do próprio 
Ministério Público e da opinião 
pública. O PGR se manifestou 
em uma representação do 
partido Cidadania.

Ao comunicar a abertura 
de inquérito, Aras disse ver 
‘possível intempestividade’ 
nas ações de Pazuello, in-
dicando que o ministro da 
Saúde pode ter demorado a 
reagir à crise em Manaus. O 
próprio governo já admitiu 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral que a pasta sabia desde 
8 de janeiro da escassez de 
oxigênio para os pacientes 

na capital amazonense, uma 
semana antes do colapso.

 De acordo com a PGR, 
o ministro da Saúde pode 
responder pelos fatos nas 
esferas cível, administrativa 
e criminal, caso seja compro-
vada sua omissão na crise em 
Manaus.

O próprio Pazuello che-
gou a admitir o ‘colapso’ na 
rede de saúde de Manaus. 

Disputa na Câmara e no Senado

Por eleições no Congresso, o Planalto 
libera R$ 3 bi para os parlamentares

Diante da disputa pelos 
comandos da Câmara e do 
Senado, o governo abriu o 
cofre e destinou R$ 3 bilhões 
para 250 deputados e 35 se-
nadores aplicarem em obras 
em seus redutos eleitorais. O 
dinheiro saiu do Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal. O Estadão teve acesso 
a uma planilha interna de 
controle de verbas, até en-
tão sigilosa, com os nomes 
dos parlamentares contem-
plados com os recursos “ex-
tras”, que vão além dos que 

eles já têm direito de indicar.
A oferta de recursos foi 

feita no gabinete do minis-
tro Luiz Eduardo Ramos. A 
Secretaria de Governo, que 
o general comanda, virou 
o “QG” das candidaturas 
dos governistas Arthur 
Lira (Progressistas-AL), 
que disputa o comando da 
Câmara, e Rodrigo Paceco 
(DEM-MG), que concorre 
no Senado.

Na quarta-feira (27), 
presidente Jair Bolsonaro 
disse que “se Deus quiser” 
vai “participar e influir na 
presidência da Câmara”, 
com a eleição de Lira para a 
vaga ocupada hoje por seu 

adversário Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Além de verbas, 
o governo também tem ofe-
recido cargos a quem aceite 
votar nos dois nomes do go-
verno, segundo relatos de 
parlamentares.

Dos 221 deputados que 
já declararam apoio a Lira, 
conforme placar do Estadão, 
131 nomes estão na planilha 
do governo. Ao todo, 41 dos 
parlamentares estiveram 
em ao menos uma reunião 
no Planalto com Ramos des-
de dezembro, quando co-
meçaram as campanhas nas 
Casas. Na comparação com o 
placar da disputa no Sena-
do, dos 33 votos declarados 

para Pacheco, 22 senadores 
aparecem na relação do go-
verno.

A planilha, informal e 
sem timbre, inclui repasses 
de recursos do Orçamento 
da União que não são ras-
treáveis por mecanismos 
públicos de transparência. 
São os chamados “recursos 
extraorçamentários”, no lin-
guajar do Congresso.

Neste tipo de negocia-
ção, os valores são repas-
sados a prefeitos indicados 
por deputados ou senadores 
sem que o nome do políti-
co fique carimbado, como 
ocorre na emenda parla-
mentar tradicional.

Líderes avaliam Ernesto Araújo como 
o pior ministro do governo, diz pesquisa

Após o vice-presidente 
Hamilton Mourão sinalizar 
que o ministro de Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
pode ser demitido após as 
eleições no Congresso, os 
parlamentares mostraram 
ter a mesma posição em re-
lação ao chanceler. Na ava-
liação de líderes da Câmara 
e do Senado, Araújo é o pior 
ministro do governo de Jair 
Bolsonaro.

De acordo com o levan-
tamento, realizado antes 
do atraso na importação de 

insumos para a vacinação 
contra a covid-19, o minis-
tro recebeu nota 1,9 dos 
parlamentares - em uma es-
cala de 1 a 5.

Ricardo Salles
O segundo pior na ava-

liação dos parlamentares é 
Ricardo Salles, do Meio Am-
biente, com nota 2,0.

Já os ministros mais 
bem avaliados foram Tereza 
Cristina, da Agricultura, e 
Tarcísio Freitas, da Infraes-
trutura, ambos com nota 3,5, 
também na escalada de 1 a 5.

O ex-deputado Rogério 
Marinho, que chefia a pasta 

de Desenvolvimento Regio-
nal, completa a lista dos três 
ministros mais bem avalia-
dos, com nota 3,1.

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, ficou com 
nota 2,5. A avaliação, no en-
tanto, foi feita antes de o 
ministro se tornar alvo de 
questionamentos por sua 
conduta no enfrentamento 
da covid-19 e do colapso da 
saúde em Manaus (AM).

Já o Ministério da Eco-
nomia, Paulo Guedes, ficou 
em posição intermediária 
na avaliação do Congresso, 
com nota 2,8.

A pesquisa Painel do 

Poder foi feita entre os dias 
26 de novembro e 2 dezem-
bro de 2020 pelo site Con-
gresso em Foco. Ao todo, 
70 deputados e senadores 
foram consultados, conside-
rando a proporcionalidade 
de partidos, posicionamen-
to em relação ao governo e 
distribuição geográfica dos 
entrevistados.

O Painel consulta a cada 
três meses os principais lí-
deres do Congresso, como 
presidentes de comissões 
ou frentes parlamentares, 
líderes de bancada e forma-
dores de opinião na Câmara 
e no Senado.

Rayssa Motta
Agência Estado

Breno Pires e 
Patrik Camporez 
Agência Estado

Marlla Sabino
Agência Estado



Mundo

Imunizante é o terceiro a ser liberado para uso na União Europeia, apesar de restrições do governo da Alemanha

Agência europeia recomenda
aprovação da vacina de Oxford
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Agência Brasil

A Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA, na sigla 
em inglês) recomendou ontem 
(29) a aprovação da vacina da 
AstraZeneca e da Universidade 
de Oxford contra covid-19 para 
pessoas com mais de 18 anos, 
incluindo idosos. O imunizante 
é o terceiro a ser liberado para 
uso na União Europeia.

A EMA reconheceu que 
ainda não houve resultados 
suficientes sobre pessoas com 
mais de 55 anos para determi-
nar como a vacina funcionaria 
para este grupo, mas afirmou 
que a proteção é esperada e que 
a Oxford/AstraZeneca pode ser 
dada a pessoas mais velhas.

“Com esta terceira opinião 
positiva, expandimos ainda mais 
o arsenal de vacinas disponíveis 
para os Estados-membros da UE 
e da AEE para combater a pan-
demia e proteger seus cidadãos”, 
disse Emer Cooke, diretor-exe-
cutivo da EMA.

As preocupações sobre 
a eficácia em idosos foram le-
vantadas na última quinta-feira, 
quando o comitê de vacinas da 
Alemanha disse que o imuni-
zante deveria ser administrado 
apenas em pessoas com idade 
entre 18 e 64 anos, devido à falta 
de dados sobre sua eficácia em 
pessoas mais velhas.

A vacina Oxford/AstraZe-
neca é o principal imunizante 
que deve abastecer o Programa 
Nacional de Imunizações do Bra-
sil, com 210 milhões de doses ao 
longo de 2021. A produção no 
país se dará em um processo de 
transferência de tecnologia, na 
Fundação Oswaldo Cruz, que 
vai se tornar autossuficiente 
na produção da vacina no se-

gundo semestre deste ano.
Em nota, a fundação re-

forçou que a vacina Oxford/
AstraZeneca é segura para ser 
administrada em idosos e pro-
duziu anticorpos em 100% das 
pessoas com mais de 65 anos 
que foram incluídas nos estudos 
clínicos de fase 2. Nos estudos 
clínicos de fase 3, esse grupo 
representou apenas 8% dos 
voluntários, quantidade que foi 
considerada estatisticamente 
pequena para calcular a eficácia 
específica em idosos.

A primeira agência regu-
ladora a aprovar a utilização 
emergencial da vacina foi a 
MHRA, do Reino Unido, que 
indicou a vacina para todas as 
pessoas maiores de 18 anos. 
No Brasil, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) também recomendou o 
uso emergencial da vacina para 
adultos, sem limite superior 
de idade. A agência brasileira 
determinou que mais dados 
sobre a população idosa de-
veriam ser fornecidos pelos 
pesquisadores da vacina.

A Fiocruz explica que os 
estudos de fase 3 seguem em 
andamento, com inclusão de 
mais voluntários idosos e a 
produção dos dados adicio-
nais pedidos pela Anvisa. “Mais 
dados deverão ser disponibi-
lizados em breve, quando se 
terá número de participantes 
suficiente para uma estimativa 
estatística significativa de sua 
eficácia neste sub-grupo de 
idade”, afirma a fundação. “De 
toda forma, para a vacina de Ox-
ford/AstraZeneca, as evidências 
apresentadas já confirmam a 
segurança e a imunogenicidade 
(produção de anticorpos) da 
vacina para idosos”.

Covid-19

Covax enviará vacinas para 3% 
dos países pobres no 1o semestre
Por Stanley Widianto 
Da agência Reuters

O esquema global de 
compartilhamento de vacinas 
Covax planeja enviar vacinas 
contra a covid-19 suficientes 
para cobrir cerca de 3% das 
populações de países de baixa 
renda na primeira metade do 
ano, disse ontem, em Jacarta, 
uma autoridade da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).

A Covax, coliderada pela 
aliança de vacinas Gavi, pela OMS 
e outros, quer entregar ao menos 
dois bilhões de doses em todo 
o mundo este ano, e disse que 
até 1,8 bilhão de doses estarão 
disponíveis para 92 países mais 
pobres, o que corresponderia a 
aproximadamente 27% da co-
bertura destes países.

Faltam recursos
Mas o esquema enfrenta 

dificuldades para garantir va-
cinas suficientes devido a uma 
escassez de recursos, problemas 
de produção e acordos bilaterais 
entre países ricos e farmacêuti-
cas que provocam temores de 
uma distribuição desigual.

Diah Saminarsih, conse-
lheira sênior do diretor-ge-
ral da OMS, disse à agência 
de notícias Reuters, em uma 
entrevista, que os 92 países 
provavelmente receberão va-

cinas suficientes para 3% de 
suas populações até o fim do 
primeiro semestre. “Este é o 
nosso compromisso. Parece 
impossível a OMS recuar em 
sua promessa”, disse ela.

Atualmente, a OMS está 
analisando onze vacinas para 
uso emergencial, acrescentou. 
Alguns países mais pobres, com 
capacidade regulatória limitada, 
dependem de autorizações da 
OMS para realizar vacinações.

Foto: Rovena Rosa/agência Brasil

RTP - Pequim
RTP - Rádio e Televisão de Portugal

Uma equipe da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
visitou ontem, o hospital onde 
a China diz que os primeiros 
pacientes com covid-19 foram 
tratados, há mais de um ano, 
na cidade chinesa de Wuhan. 
A visita faz parte da investiga-
ção sobre as origens do novo 
coronavírus.

Os especialistas da OMS 
viajaram para a China, proce-
dentes de Cingapura, no dia 14 
deste mês, mas desde então 
observaram duas semanas de 
quarentena. A missão deve 
durar mais algumas semanas.

Os técnicos e as autori-
dades chinesas tiveram as pri-
meiras reuniões presenciais, 
ontem, em um hotel.

Membros da equipe dei-
xaram o hotel de carro e, pouco 
tempo depois, entraram nos 
portões do Hospital Provincial 
de Medicina Integrada Chinesa 
e Ocidental de Hubei, onde, de 
acordo com o relato oficial da 
China, em 27 de dezembro de 
2019, o médico Zhang Jixian 
diagnosticou os primeiros ca-
sos do que era então designado 
como “pneumonia de origem 
desconhecida”.

Dados detalhados
A OMS disse anteriormen-

te no Twitter que a equipe so-

licitou “dados detalhados” e 
planejou falar com alguns dos 
primeiros pacientes.

Os especialistas também 
têm procurado visitar locais 
como o mercado de mariscos 
de Huanan, ligado a muitos dos 
primeiros casos, o Instituto de 
Virologia de Wuhan e labora-
tórios em instalações como o 
Centro de Controle de Doenças 
de Wuhan.

A investigação, que a Chi-
na levou mais de um ano para 
autorizar, é extremamente sen-
sível para o regime comunista, 
cujos órgãos oficiais têm pro-
movido teorias que apontam 
que o vírus tenha tido origem 
em outros países.

A visita dos especialistas 
acontece depois de longas ne-
gociações com Pequim, que in-
cluíram uma rara reprimenda 
por parte da OMS, que afirmou 
que a China estava demorando 
muito para fazer os acertos fi-
nais da inspeção.

“Todas as hipóteses estão 
sobre a mesa, enquanto a equi-
pe segue a ciência no seu tra-
balho para entender as origens 
da covid-19”, afirmou a OMS.

A investigação da origem 
do vírus pode levar anos. De-
terminar o reservatório ani-
mal de um surto normalmente 
requer pesquisa exaustiva, in-
cluindo amostras de animais, 
análises genéticas e estudos 
epidemiológicos.

Equipe da OMS visita 
hospital de Wuhan

Agência Estado

A Colômbia iniciou na últi-
ma quinta-feira, 28, um capítulo 
histórico: pela primeira vez, o 
tribunal que surgiu do acordo 
de paz acusou a dissolvida guer-
rilha das ex-Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc) de crimes de guerra e con-
tra a humanidade relacionados 
a mais de 21 mil sequestros. O 
juiz especial de paz acusou oito 
então comandantes das ex-Farc. 
Esta é a primeira decisão judicial 
desse tipo após a assinatura do 
acordo de paz em 2016.

A decisão envolve a li-
derança das ex-Farc: Rodrigo 
Londoño Echeverry, que lidera 
o partido político criado após 
a assinatura do acordo de paz; 
os congressistas Julián Gallo e 
Pablo Catatumbo e outros ex-lí-
deres como o pastor Alape, Mil-
ton de Jesús Toncel, Juan Ermilo 
Cabrera, Jaime Alberto Parra e 
Rodrigo Granda Escobar.

“A Câmara de Reconheci-
mento do JEP (Jurisdição Espe-
cial para a Paz) estabeleceu a 
responsabilidade dos ex-mem-
bros do Secretariado das Farc 
pelas ordens de sequestro que 
deram, bem como pelo fracas-
so em controlar os maus-tratos 
sofridos pelas vítimas”, disse a 
agência em um comunicado.

As lideranças das extintas 

Farc terão um prazo de 30 dias 
para responder à decisão e se 
houver reconhecimento dos 
fatos e da verdade, terão pena 
alternativa que será determi-
nada de comum acordo com as 
vítimas. Se a Justiça especial des-
cobrir que os ex-rebeldes estão 
escondendo fatos, no entanto, 
eles podem ir para a prisão.

O tribunal também acu-
sou os ex-líderes da guerrilha 
de “outros crimes de guerra 
relacionados ao tratamento 
de reféns, como assassina-
to, tortura, tratamento cruel, 
ataques à dignidade pessoal, 
violência sexual e deslocamen-
to forçado”. De acordo com o 
documento de denúncia, entre 
1990 e 2016 os guerrilheiros 
sequestraram 21.396 pessoas, 
“um número bem superior ao 
conhecido até agora”.

A decisão mais impor-
tante tomada pelo JEP desde a 
sua criação surge depois de a 
Justiça ouvir as versões de 257 
ex-combatentes e confrontá-las 
com as de mais de mil vítimas de 
sequestro e relatórios do Minis-
tério Público, entre outros.

Para John Jairo Hoyos, filho 
de um deputado sequestrado 
em 2002 e assassinado pelas 
Farc, foi uma “decisão excelente”. 
“Dá esperança de que possamos 
encontrar a paz neste país algum 
dia, de que se cumpra o princí-

pio da não repetição, e de que 
aqueles a quem foi dada a opor-
tunidade de se reintegrar à vida 
civil cumpram suas obrigações 
estabelecidas no acordo de paz”, 
disse à Agência de notícias AFP.

Arrependimento
Os réus pertenciam à se-

cretaria das Farc, o órgão máxi-
mo de decisão da organização. 
O partido, agora de esquerda, 
se declarou arrependido, com-
prometido com a paz e garan-
tiu que avaliará o documento 
de acusação para se posicionar 
sobre o assunto. O presidente 
conservador Iván Duque, que 
em 2018 liderou uma frustrada 
iniciativa que buscava modifi-
car os acordos para endurecer 
as sanções contra os ex-guer-
rilheiros, falou indiretamente 
sobre a decisão. “Não podemos 
ter dois pesos e duas medidas 
na Colômbia, onde os cidadãos 
que cometem crimes, qualquer 
pessoa, nunca, jamais poderão 
aspirar a ser deputados e outros 
ocupam seus cargos com con-
denações por crimes contra a 
humanidade”, reclamou.

O general reformado Luis 
Mendieta, que esteve por 11 
anos em poder dos antigos re-
beldes, declarou que, “enquanto 
não houver reparação, não ha-
verá justiça”, e pediu “garantias 
de não repetição”.

Penas alternativas
Durante sua longa e mal-

sucedida luta pelo poder, as 
Farc recorreram ao sequestro 
de pessoas para fins econô-
micos e políticos. Em julho 
de 2018, os líderes rebeldes 
começaram a responder in-
dividualmente ao JEP por este 
crime, um dos mais condena-
dos pelos colombianos. Em 
diversas ocasiões, pediram 
desculpas às vítimas e asse-
guraram que assumiriam as 
responsabilidades.

Milhares de reféns, in-
cluindo militares, policiais 
e líderes como a franco-co-
lombiana Ingrid Betancourt, 
foram mantidos por até dez 
anos nas profundezas da sel-
va antes de serem resgatados 
ou libertados. Segundo o JEP, 
quase 12% dos raptados es-
tão desaparecidos ou foram 
mortos.

Os ex-combatentes que 
aceitarem a responsabilidade 
por esses crimes terão uma 
pena alternativa à prisão. Aque-
les que não o fizerem enfren-
tarão um julgamento criminal 
com penas de até 20 anos.

Ao longo de quase seis 
décadas, o conflito armado 
colombiano deixou mais de 
nove milhões de vítimas, in-
cluindo mortos, desaparecidos 
e deslocados.

Tribunal de paz dá passo histórico na 
Colômbia e acusa as Farc por sequestros

Atualmente, a OMS está analisando 
onze vacinas para uso emergencial
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Expectativa é gerar 120 novos empregos com capacidade de processamento de mil toneladas de pescados por mês

Após sete anos, o Termi-
nal Pesqueiro de Cabedelo, na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, irá voltar a funcionar, 
desta vez, a partir da iniciativa 
privada. A mudança ocorreu 
através da primeira conces-
são de Terminal Pesqueiro 
Público (TPP) do Brasil em 
2021, após o primeiro leilão 
da carteira do Programa de 
Parcerias de Investimentos 
(PPI). 

O Consórcio Rotamar, 
composto pelas empresas 
Marinner e Vértice Constru-
tora foi o vencedor da con-
corrência pública. A proposta 
única, no valor de R$ 192 mil 

será paga à vista, antes da as-
sinatura do contrato.

Em nota, o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) anunciou 
que o processo foi conduzido 
pela Secretaria de Aquicul-
tura e Pesca com o apoio do 
PPI. Nos próximos 20 anos 
de concessão, a expectativa é 
de que os gastos sejam total-
mente privados. Ao todo, os 
investimentos e custeio são 
de R$ 200 milhões. 

A iniciativa, conforme 
o órgão, irá gerar mais ren-
da, “proporcionando melhor 
qualidade de vida para mais 
de mil famílias”. Ele descreveu 
também que o investidor será 
responsável por construir e 
oferecer infraestrutura para 

pescadores artesanais de Ca-
bedelo e terá direito a estabe-
lecer apoio para sua própria 
empresa pesqueira. 

“A concessão prevê in-
vestimentos a serem reali-
zados pelo parceiro privado, 
em até um ano, na recupera-
ção das infraestruturas ne-
cessárias para a realização 
das principais atividades 

pesqueiras no terminal, in-
clusive do píer flutuante – 
importante estrutura para o 
exercício da pesca artesanal” 
adiantou o texto. 

De acordo com o modelo 
contratual, será desenvolvi-
do ainda um sistema de de-
sempenhos com o objetivo 
de alinhar os interesses das 
partes envolvidas, através de 
indicadores para mensurar a 
qualidade das áreas do termi-
nal disponíveis para a execu-
ção da pesca considerando a  
infraestrutura, a avaliação dos 
usuários, além dos aspectos 
sanitários e ambientais.

A secretária especial do 
PPI ressaltou, inclusive, que 
a concessão deste primeiro 
TPP irá “possibilitar a recu-

peração e a operacionalização 
de um equipamento público 
que vinha se deteriorando e 
que estava sem uso há anos”, 
proporcionando o aumen-
to da produção nacional de 
pescados com maior valor 
agregado.

A pesca em alto mar não 
era realizada em Cabedelo 
há sete anos. O Terminal Pes-
queiro Público de Cabedelo 
foi inaugurado em 2014, mas 
nunca entrou em operação. O 
local ainda está fechado atual-
mente, porém, o Mapa estima 
que ele tenha gastos públicos 
anuais de aproximadamente 
R$ 400 mil apenas com ser-
viços de vigilância.

A concessão foi anun-
ciada pelo presidente da 

República Jair Bolsonaro no 
último dia 10, por meio de 
um vídeo nas redes sociais. 
Segundo afirmou na época, 
a iniciativa privada passará a 
realizar todo processamento 
na região.

Na ocasião, também esta-
vam presentes o secretário de 
Estado de Aquicultura e Pesca 
Nacional, Jorge Seif Júnior e o 
assessor especial, Tércio Ar-
naud. Este último informou 
que o terminal ira gerar 120 
novos empregos diretos com 
capacidade de processamen-
to de até mil toneladas de 
pescados por mês. Além do 
Terminal Pesqueiro paraiba-
no, o Ministério possui outros 
sete TPPs em fase de estudos 
e estruturação pelo país.  

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Terminal Pesqueiro retoma 
atividades após sete anos

Olhar globalizado

Ibovespa 

0,71%
R$ 5,474

0,68%
R$ 6,639

0,71%
R$ 7,509

-3,21%
115.067 pts

Carnês de IPTU começam a ser distribuídos 

Os carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e da Taxa de Coleta 
de Resíduos (TCR) de João 
Pessoa começam a ser distri-
buídos na próxima segunda-
feira, dia 1º, para mais de 350 
mil contribuintes. O valor vai 
ser reajustado apenas pelo 
Índice de Preços no Consu-
midor (IPCA), nesta caso em 
4,31%, de acordo com a Pre-
feitura de João Pessoa.

Os contribuintes pode-
rão optar pelo pagamento 
em cota única com 15% de 
desconto até o dia 8 de março, 
parcelamento em 10 vezes ou 
cota única sem desconto, com 
vencimento em 8 de abril. 

Os valores lançados de 
IPTU para o exercício de 2021 
totalizam R$ 150.424.376,00. 
Caso todos os contribuintes 
optem pelo pagamento em 
cota única, ou seja, com 15% 
de desconto, o previsto de 
arrecadação do exercício é de 
R$ 127.860.719,00. Já a res-
peito da TCR, o valor lançado 

é de R$ 53.562.269,00 e de R$ 
45.527.928,00 com desconto 
de 15% em cota única.

De acordo com o secre-
tário executivo da Receita 
de João Pessoa, Sebastião 
Feitosa, cerca de 32 mil con-
tribuintes estão isentos do 
pagamento do IPTU. “São 
pessoas que se enquadram 
nas categorias de funcioná-
rios públicos, moradores de 
áreas de risco ou de comuni-
dades”, explicou. Entretanto, 
os isentos do IPTU devem 
pagar o TCR.

Além de receber os bo-
letos de pagamento, o con-
tribuinte também poderá 
emiti-los através do Portal 
do Contribuinte no site da 
Prefeitura de João Pessoa 
para efetuar o pagamento. 
Os contribuintes que opta-
rem por pagar em cota única, 
mas sem desconto, podem 
fazer o pagamento até o dia 
8 de abril.

Campina Grande 
O pagamento do Imposto 

Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) 2021 em Campina 

Tales Santos
tales@comexlab360.com | Colaborador

Um dia após o governo Português suspender 
todos os voos com origem ou destino no Brasil 
devido ao aumento constante de casos de 
covid-19 no país, e também dada a nova variante 
do vírus detectada em Manaus, Portugal sofre 
mais um duro golpe com um novo recorde diário 
de novos casos e mortes.

Na rede de saúde pública portuguesa, 
830 leitos de UTI de um total de 1.200 foram 
alocados para pacientes de covid-19. Atualmente, 
há 783 pacientes de covid-19 em Unidades de 
tratamento intensivo. 

Registram-se por todo o país também a 
dificuldade com aquisição de insumos, oxigênio 
e profissionais exauridos com cargas horárias 
exaustivas de trabalho.

Diariamente mais de 18 mil novos casos são 
registrados, para se ter ideia, na primeira onda 
o ápice português foi de mil novos casos por 
dia, ou seja, o problema hoje é 18 vezes maior e 
crescente! A sensação de falsa calmaria que vivi 
no verão português em 2020, escondia uma dura 
realidade que se alastraria no início de 2021, 
turistas europeus em peso frequentaram as ruas 
portuguesas na ocasião, dando fôlego econômico 
para o período, mas trouxe em contrapartida o 

castigo pesado que se colhe nos dias de hoje.
O drama luso parece infelizmente ainda longe 

de solução, mesmo com Portugal tendo iniciado 
sua vacinação em tempo hábil, comparado 
com países vizinhos. O tão elogiado Portugal 
na primeira onda, parece ter perdido a mão no 
controle da pandemia. 

Novas regras de confinamento entraram 
em vigor, aliadas a temperaturas severamente 
baixas neste período, e um novo golpe econômico 
atingem em cheio a população portuguesa que 
agora terá de fazer esforços pesados e conviver 
com regras proibitivas por um período ainda 
indefinido.

Mais de 70 mil pessoas já foram vacinadas em 
todo Portugal continental, e mesmo com uma das 
maiores taxas de vacinados por 100 mil habitantes 
em todo o mundo, Portugal passa ainda por outro 
drama, que é a transferência de doentes infectados 
para países vizinhos, já que seus sistema de saúde 
já experimenta a quase plena lotação. 

Nesta semana o carismático e reeleito 
presidente Marcelo, já inicia seu segundo mandato 
com desafios nunca antes enfrentados e com duras 
e impopulares decisões por serem tomadas.

Portugal nos dá durante esta pandemia 

duas valorosas e antagônicas faces de resultados 
no combate frente a pandemia, provando para 
todos os continentes que ao mesmo tempo, 
que na primeira onda a obediência as regras 
humanitárias, os pacotes de auxílios econômicos 
adotados e sua engajada forma de lidar com a 
pandemia, mantiveram o país em condições 
invejáveis, agora na outra face da moeda, a 
reabertura precoce e menos controlada das 
fronteiras e da economia, trazem uma conta dura e 
indigesta para os próximos meses.

O que nos remete a contestar e a discutir 
os caminhos que as nações e seus líderes tem 
tomado.

É frequente a discussão sobre a crise de 
lideranças mundiais que enfrentamos, decisões 
morosas, equivocadas, insensatas, e em alguns 
casos quase genocida, colocam o mundo e suas 
nações em uma profunda análise de conceitos 
e caminhos. Por outro lado, em meio a uma 
pandemia, me parece oportunista declarar certo e 
errado com plenas convicções.

Nuvens de necessidades e incertezas pairam 
sobre todas as nações da terra, suscitando 
decisões frente a cenários nunca antes vividos, 
sob condições absolutamente adversas e com 

contextos talhados na miopia de horizontes. 
De certo, temos a incerteza! Ainda que sob 

a esperança da já iniciada vacinação, mas sob a 
temeridade das novas variáveis do coronavírus, 
vamos equilibrando, família, trabalho, sanidade 
e saúde! Confiantes em dias melhores e torço 
para que mais generosos, com maior senso de 
coletividade, humanizados e unidos.

Previsiona-se que com o andamento da 
vacinação em ritmo acelerado,  em meados 
de abril, Portugal já experimente uma volta a 
“normalidade”.

De momento, máscara, distanciamento social, 
higienização correta, são a pedida principal e 
capaz de evitar números ainda piores.

Enquanto isto, brasileiros torcem e 
aguardam ansiosos pelo retorno da vida normal, 
e da possibilidade de retomar seu caminho 
natural para terras portuguesas. 

Pra você assim como eu, luso-brasileiro 
e para os simpatizantes de nossos costumes, 
se possível mantenha o distanciamento social, 
deguste um bom vinho português, aprecie o 
convívio com a família e vamos juntos superar 
esta fase difícil solidários e com um sorriso no 
rosto!

Portugal, um caso e um caos

Empreendimento vai 
construir e oferecer 

infraestrutura para os 
pescadores antesanais 

de Cabedelo

Grande começa em fevereiro 
com desconto de 15% para 
os contribuintes que paga-
rem em cota única. Segundo a 
Prefeitura de Campina Gran-
de, para este ano, apenas a o 
percentual da inflação será 
agregado valor do imposto.

Sobre o reajuste, o se-
cretário de Finanças, Gusta-
vo Braga, informou que tem 
por base o IPCA acumulado 
até novembro de 2019, ou 
seja, a inflação, de 3,27%. 
Este percentual será apli-
cado no reajuste para todos 

os contribuintes. Os contri-
buintes que optarem pelo 
pagamento on-line também 
vão ter desconto, mas a Pre-
feitura de Campina Grande 
não informou o valor.

O pagamento do impos-
to referente a terrenos, por 

sua vez, terão um reajuste 
estabelecido na lei de 5% do 
valor venal, conforme esta-
belece o Código Tributário 
Municipal, além do fato de 
que os valores dos terrenos 
estavam há muito tempo de-
fasados.

Foto: Marcos Russo

Em João Pessoa, contribuintes poderão 
optar pelo pagamento em cota única com 
15% de desconto até o dia 8 de março

André Resende
andreolimpio89@gmail.com
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Resultado é 2,8 pontos percentuais acima do registrado em 2019, atingindo o recorde na média anual da série

O percentual de en-
dividados no país fechou 
2020 em 66,5%, segundo 
estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). O resultado é 2,8 
pontos percentuais acima 
do registrado em 2019 e 
representa o maior nível 
para uma média anual da 
série, iniciada em 2010.

Os dados constam na 
Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), que consi-
dera como endividamento 
quaisquer tipos de dívidas, 
incluindo o uso corriquei-
ro do cartão de crédito. 
Assim, o crescimento do 
endividamento sinaliza ex-
pansão do crédito e não é 
necessariamente preocu-
pante. Embora tenha atin-
gido o recorde em 2020, o 
crescimento arrefeceu em 
relação ao avanço de 3,3 
pontos no endividamento 
médio em 2019 ante 2018.

A qualidade do cres-
cimento do endividamen-
to passa pela dinâmica da 
inadimplência. Na média 
de 2020, segundo a Peic, a 
proporção de famílias com 
contas ou dívidas em atraso 
ficou em 25,5%, 1,5 ponto 
acima da média de 2019. 
Aumentou também o por-
centual das famílias que de-
clararam não ter condições 
de quitar os débitos no mês 
seguinte e que, portanto, 
tendem a seguir inadim-
plentes, atingindo 11% na 
média de 2020, 1,4 ponto 
acima de 2019.

Série histórica
Segundo a CNC, a pan-

demia de covid-19 marcou 
a evolução do endivida-
mento no ano passado. A 
proporção de famílias com 
dívidas ou contas em atra-
so começou 2020 abaixo 
do registrado no fim de 
2019, mas houve sucessi-
vas altas ao longo dos me-
ses de pandemia. Em agos-
to, a inadimplência atingiu 
o ponto máximo da série 
histórica iniciada em 2010, 
com 26,7% dos entrevista-
dos declarando ter contas 
em atraso.

“Esta percentagem pas-

sou a cair durante o segun-
do semestre, influenciada 
pelo conjunto de medidas 
de combate à pandemia que 
ajudaram os consumidores 
com relação à capacidade 
de pagamento de parte das 
contas e dívidas”, diz a nota 
divulgada pela CNC.

Além disso, como o 
avanço no endividamento 
em 2020 se deu de forma 
mais intensa entre as fa-
mílias com renda de até 10 
salários por mês, a piora 
nos indicadores de inadim-
plência foi mais expressiva 
para esse grupo.

Outro indicador da 
qualidade do endivida-
mento é a capacidade de 
pagamento. Na média de 
2020, as famílias entrevis-
tadas na Peic declaram ter 
30% de sua renda compro-
metidos com dívidas, 0,5 
ponto acima da média de 
2019. Já o tempo médio de 
comprometimento da ren-
da com dívidas ficou em 
7,2 meses, alta de 0,3 mês 
ante 2019, “o que reflete 
a maior participação de 
modalidades com prazos 
mais longos de pagamento, 
como crédito consignado, 
carnês, além dos financia-
mentos de carro e casa”.

“O aumento da parcela 
média da renda compro-
metida com dívidas não 
ocorreu, no entanto, na 
mesma dimensão que o 
porcentual de famílias com 
dívidas, o que evidencia o 
menor custo do crédito”, 
diz a nota da CNC.

Assim como nos anos 
anteriores, o cartão de 
crédito foi apontado como 
o principal tipo de dívi-
da entre os brasileiros 
em 2020 - 78%, na mé-
dia anual. Em segundo e 
terceiro lugares, ficaram, 
respectivamente, o carnê 
(16,8%) e o financiamento 
de carro (10,7%).

Vinicius Neder 
Agência Estado

Número de endividados atinge 
maior patamar em onze anos
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O governo federal pror-
rogou para 26 de fevereiro o 
prazo para pagamento dos 
tributos do Simples Nacional 
referente a janeiro de 2021. A 
resolução, aprovada pelo Co-
mitê gestor do Simples Na-
cional, foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União.       

O Simples Nacional é um 
regime tributário diferencia-
do, que reúne em um único 
documento de arrecadação 

os principais tributos fede-
rais, estaduais, municipais e 
previdenciários devidos por 
micro e pequenas empresas, 
que faturam até R$ 4,8 mi-
lhões por ano. O recolhimen-
to, feito por esse documento 
único, deve ser pago até o dia 
20 do mês seguinte àquele 
em que houver sido auferida 
a receita bruta.

O pagamento de tribu-
tos do Simples foi tema de 
reunião esta semana entre 
o presidente Jair Bolsonaro, 
a equipe econômica e o pre-

sidente da Associação Brasi-
leira de Bares e Restaurantes 
(Abrasel), Paulo Solmucci. Na 
ocasião, Solmucci fez pedi-
dos para socorro financeiro 
ao setor, que foi fortemente 
impactado pelas restrições 
impostas durante a pande-
mia de covid-19. Até o últi-
mo dia 20, foram realizadas 
178.741 solicitações de op-
ção, sendo deferidas 54.789. 
Outras 117.088 dependem 
do contribuinte regularizar 
pendências com um ou mais 
entes federados.

Prorrogado prazo para 
pagamento de tributos
Andreia Verdélio
Agência Brasil

Crescimento do 
endividamento 

também sinaliza 
expansão do crédito e 
não é necessariamente 

preocupante

Fórum Econômico Mundial 
termina sem Paulo Guedes 

O ministro da Econo-
mia, Paulo guedes, cance-
lou a participação que faria 
no fórum Econômico Mun-
dial de Davos, realizado até 
ontem em formato virtual 
por conta da pandemia de 
covid-19. Ele participaria 
do painel “Reparando o Sis-
tema de Comércio Interna-
cional”.

A informação sobre o 
cancelamento de sua parti-
cipação no debate foi anun-

ciada pelo apresentador do 
evento. Segundo a asses-
soria do ministro, guedes 
cancelou a participação em 
no fórum de Davos para re-
solver assuntos internos do 
ministério.

O ministro participa-
ria do painel mediado pelo 
comentarista-chefe de eco-
nomia do The Wall Street 
Journal, greg Ip, e que tam-
bém teve as presenças do 
presidente e diretor-exe-
cutivo da Merck KgaA, Ste-
fan Oschmann; da ministra 
de Comércio Internacional 
do Reino Unido, Elizabeth 

Truss; e do ministro de Co-
mércio Exterior e Coopera-
ção para o Desenvolvimen-
to da Holanda, Sigrid Kaag.

Por causa da pande-
mia, a organização deci-
diu fazer o evento, que 
tradicionalmente reúne 
todos os anos a elite eco-
nômica e política do mun-
do nos Alpes suíços, de 
forma virtual.

Há previsão de que 
uma edição presencial do 
evento ocorra em maio, em 
Cingapura. O encontro re-
moto foi iniciado na segun-
da-feira, dia 25.

Aline Bronzati e 
Célia Froufe
Agência Estado

Relação institucional

Superintendente do BNB ressalta 
parcerias em visita ao Jornal A União

O superintendente do 
Banco do Nordeste na Pa-
raíba, João Nilton Castro 
Martins, visitou na manhã 
de ontem a sede do Jornal e 
Gráfica A União. Recepcio-
nado pela diretora presi-
dente da Empresa Paraiba-
na de Comunicação (EPC), 
Naná garcez, e pelo diretor 
de Mídia Impressa, William 
Costa, o convidado conhe-
ceu a estrutura e alguns 
dos trabalhos realizados 
pela EPC.

“É uma grande sa-
tisfação estar nessa casa 
de cultura e informação. 
Eu já estive na Rádio Ta-
bajara, que sempre abre 
espaço para o Banco do 
Nordeste e para os nos-
sos trabalhos de promo-
ção do desenvolvimento 

da Paraíba, então nós já 
temos essa aproximação 
com a Rádio Tabajara. 
Aqui no Jornal A União, 
que eu leio diariamente, é 
a primeira vez que venho 
e é uma grande satisfação 
estar nessa 
casa de cul-
tura e de in-
formação”. 

A dire-
tora presi-
dente, Naná 
garcez, fa-
lou sobre a 
o p o r t u n i -
dade de re-
ceber o superintendente 
e também sobre a relação 
da EPC com o Banco do 
Nordeste. “Inicialmente 
foi uma visita de cortesia 
e uma oportunidade tam-
bém de, mais uma vez, 
manter uma relação com 
uma instituição importan-

te como o Banco do Nor-
deste enquanto nós somos 
uma instituição de comu-
nicação”. Naná destacou a 
importância da reunião na 
prospecção de parcerias. 
“Estamos começando um 

ano onde 
p o d e m o s 
vislumbrar 
p o s s i b i l i -
dades de 
p a r c e r i a s 
em eventos 
culturais”.

No car-
go de supe-
rintenden-

te do Banco do Nordeste 
na Paraíba, há um ano, o 
entrevistado, que é fun-
cionário de carreira do 
BNB, falou sobre a im-
portante relação da ins-
tituição com a imprensa. 
“É um setor que dá trans-
parência aos trabalhos 

que a gente faz, tanto di-
vulgando quanto criando 
essa massa crítica que 
nos mostra que estamos 
no caminho certo para 
sermos agentes de desen-
volvimento. Então quando 
temos esses espaços com a 
imprensa a gente passa a 
ver nosso trabalho valida-
do, reafirmado”.

Depois de passar pela 
gráfica, redação, galeria 
e superintendência, onde 
conheceu mais sobre a 
história da gráfica e Jornal 
A União, João Nilton Cas-
tro Martins, que é tam-
bém um entusiasta da cul-
tura, falou sobre possíveis 
parcerias. “Primeiro a 
gente veio beber cultura. 
Me sinto muito lisonjea-
do com o convite que abre 
janelas e oportunidades 
de parcerias e projetos de 
apoio à cultura.”

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Me sinto muito 
lisonjeado com o convite 

que abre janelas e 
oportunidades para 

projetos 

Foto: Roberto Guedes

Ao lado do diretor de mídia impressa, William Costa, e da presidente da EPC, Naná Garcez, João Nilton (centro) conheceu as instalações de A União
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Água, chás e sucos são importantes para o bom funcionamento do organismo, principalmente na terceira idade

A desidratação é ca-
racterizada pela baixa con-
centração de água e sais 
minerais no organismo, no 
entanto, à medida que enve-
lhecemos a absorção de água 
diminui, facilitando a desi-
dratação. Se você tem um 
idoso na família já deve ter 
observado que, na maioria 
das vezes, não sentem sede. 
Portanto é preciso estimulá
-los a adquirir o hábito.

A idosa Maria Isabel de 
Lima, 93 anos, sempre gos-
tou de tomar água e chás. 
Ela era uma idosa indepen-
dente até começar a apre-
sentar características de 
Alzheimer, aos 87 anos. Sua 
filha, Andrea Lima conta 
que oferece água frequente-
mente, além de sucos, água 
de coco e vitaminas.

“Ela se alimenta bem 
e toma bastante líquido 
como recomenda a geria-
tra Januaria. Toma um coco 
por dia e adora vitamina de 
mamão com banana. Para 

a sua idade é considerada 
uma idosa bastante saudá-
vel, toda manhã e à tarde 
damos uma volta com ela 
pela casa, mas segurando 
seu braço”, disse.

A quantidade recomen-
dada de ingestão de água 
por dia é em torno de 30 
ml para cada kg de peso. 
O equivalente a 2.100 ml 
pois o idoso pesa em média 
70kg. O percentual de água 
no corpo do indivíduo adul-
to é 70%, mas essa quan-
tidade reduz para 50% na 
terceira idade. A geriatra 
Januaria Medeiros revela os 

benefícios a saúde do idoso 
que se mantém hidratado. 

“A gente tem que lem-
brar a importância da água 
para o bom funcionamen-
to do organismo. Além do 
transporte de nutrientes 
para as células do sangue, 
ajuda a limpar o organis-
mo de substância tóxicas 
na digestão e melhor fun-
cionamento do intestino e 
manutenção da pressão ar-
terial. Por isso, precisamos 
ficar atento a hidratação, 
principalmente, nos pe-
ríodos mais secos do ano”, 
enfatizou.

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br 

Hidratação é fundamental para 
assegurar a saúde dos idosos
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Envelhecimento demanda mais água
Os idosos estão mais suscep-

tíveis a desenvolver um quadro de 
desidratação principalmente pela 
fragilidade do quadro nutricional, 
imunológico e também por cau-
sa dos medicamentos. “A desidra-
tação pode estar associada a in-
gestão de medicamentos que pre-
cisam de mais água para serem 
metabolizados, principalmente, os 
diuréticos, eliminando uma maior 
quantidade de urina. Além disso, a 
função renal na terceira idade está 
mais reduzida”, afirmou Januaria.

O geriatra Jamerson Ramalho 
orienta seus pacientes a ingerir 2 
litros de água por dia, mas ressalta 
que é preciso observar as condições 
clínicas do idoso. “Um idoso que 
realiza caminhada precisa tomar 
pelo menos 1 litro de água ao voltar 
da atividade física para equilibrar 
o organismo. Já o idoso acamado, 
a necessidade é menor pois gasta 
menos energia. Eu tenho idosos 
que pesam 40kg e outros 120kg, 
então a necessidade é totalmente 
diferente, mas o consumo diário de 
2 litros é indispensável”, ponderou.

Apesar de precisarem estar sem-
pre hidratados, Januaria explica que 
o mecanismo da sede se torna afe-
tado na terceira idade, então, di-
ficilmente os idosos sentem sede. 

“Mesmo que o idoso não sinta sede 
é preciso estimulá-lo a beber água 
e outros líquidos como sucos, chás, 
água de coco, sopas, vitaminas, para 
mantê-lo hidratado. Uma boa dica 
é colocar uma garrafa de vidro de 2 
litros na cabeceira do idoso, para ele 
ir tomando ao longo do dia. Colocar 
lembretes no despertador ou até 
uma água saborizada com folhas 
de hortelã e laranja para ajudar na 
ingestão hídrica”, sugeriu a geriatra.

O geriatra Jamerson sempre faz 
uma metáfora com uma planta para 
explicar a seus pacientes a importân-
cia de ingerir água diariamente. “A 
planta não tem como pedir para você 
aguá-la todos os dias, o cuidador dela 
é que precisa adquirir o hábito para 
a planta não morrer. Do mesmo jeito 
são os idosos”, ressaltou Ramalho.

Segundo informações do site ofi-
cial do médico Drauzio Varella, a de-
sidratação pode ser classificada como 
leve, moderada e grave. Os sinais de 
desidratação cuja gravidade é de leve 
a moderada mais comuns são: sede 
exagerada, boca e pele secas, dor 
de cabeça, olhos fundos, ausência 
ou pequena produção de lágrimas e 
diminuição da sudorese. Nos casos 
mais graves os sintomas são tontu-
ra, fraqueza, sonolência, confusão 
mental e queda da pressão arterial.

Fotos: Arquivo pessoal

 A gente tem que lembrar a importância da água 
para o bom funcionamento do organismo. Além do 
transporte de nutrientes para as células do sangue, 

ajuda a limpar o organismo de substância tóxicas na 
digestão e melhor funcionamento do intestino e 

manutenção da pressão arterial. Por isso, precisamos 
ficar atento à hidratação, principalmente, nos 

períodos mais secos do ano 

Dona Maria Isabel de Lima, 93 anos, toma bastante 
líquido durante o dia como recomenda a sua geriatra

O geriatra Jamerson Ramalho orienta seus pacientes 
a ingerir 2 litros de água por dia, mas ressalta que é 
preciso observar as condições clínicas do idoso

A geriatra Januaria Medeiros ressalta os benefícios 
à saúde do idoso que se mantém hidratado

Foto: Arquivo pessoal
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Sobe

Desce

Reflexões atemporais
“Quem não foi comunista 

aos 18 anos, não teve 
juventude; 

quem é depois dos 30, 
não tem juízo”.

Carlos LacerdaELA é sinônimo de 
bom gosto, de educação e 

sensibilidade.  Esposa 
e mãe dedicada,

LEILA MOURA RABELO é 
personagem marcante, 

na sociedade paraibana, 
onde construiu mui-

tas e sólidas amizades 
que exaltam o caráter e 

integridade entre os seus 
dons mais relevantes.

Um cardiologista de Recife, que 
esteve em João Pessoa durante 
uma semana, publicou um texto 
no portal Folha de Pernambu-
co Turismo em que se mostra 
encantado com a nossa cidade, 
as nossas paisagens e atrativos 
turísticos, num depoimento 
espontâneo e, por isso mesmo, 
de extraordinário valor.

É hoje!30

 Solon Benevides, 
Adenilda Barros Be-
zerra, Agnalba Santos, 
Alexandre Freitas, Anisio 
Maia Filho, Camila Maia 

Dantas, Carla Alessandra, Denize Palitot La-
cerda, Dudu Wanderley Sá, Eduarda Brandão, 
Elizama Lima, Ellen Farias, Eraldo Amparo, 
Erys Martins, Ester França, Fabiana Carvalho 
Dias, Paulo Roberto de 
Moura Bezerril, Fábio 
Henrique Rodrigues, 
Franciana Serrano, He-
lida Fernandes, Ildenice 
Lacerda, Ingryd Raquel 
de Oliveira, Jéssica Ro-
drigues Lilja Pires, Jorge 
Sales, Leila D’Angela, 
Lenny Roza, Lucia de Fatima Torres de Sousa, 
Luciana Vasconcelos Moura, Maíra Lira, Mariza  
Borges, Pedro Lima de Albuquerque, Luiza 

Betânia Medeiros, 
Pompilio Júnior, Renata 
Escarião, Ricardo Caval-
canti, Ricardo Willian 
Beltrão, Roberta Farias 
Torres Ponce, Romina 
Vilar Cunha Lima e 
Silmara Monteiro.

Aniversariando

- Os casos de ansiedade e a 
depressão acentuaram, con-
sideravelmente, durante a 
pandemia, e a automedica-
ção agrava o problema que 
precisa ser enfrentado com 
acompanhamento clínico 
adequado. 
É o que diz o psiquiatra Rô-

mulo Antônio, membro titu-
lar da Associação Brasileira 
de Psiquiatria e sócio da em-
presa Semep - Saúde Mental, 
com larga experiência profis-
sional na área. Em entrevista 
ao programa Vanguarda, na 
TV Master, ele considerou 
“preocupante” o aumento 

desses casos e aconselhou: 
“A psiquiatria avançou muito 
e os medicamentos são cada 
vez mais eficientes. Proble-
mas mentais têm tratamento 
com excelentes resultados, 
mas a prevenção e o diagnós-
tico precoce são os nossos 
grandes aliados”, afirmou.

Bar do Cuscuz 
chega ao Recife

O Bar do Cuscuz, empreendimento 
vitorioso, que nasceu em Campina 

Grande e se instalou em João Pessoa, 
sempre com sucesso, vai ampliando 
o seu raio de ação por outras cidades 

nordestinas e, nos próximos dias, che-
ga a Recife, na praia de Boa Viagem, 

com arquitetura moderna e arrojada, 
assinada pela Zípoli Arquitetura. O 

bar ganhou impulso através do joga-
dor paraibano Huck, que hoje é sócio 

do empreendimento.

O caso do desodorante Dove, 
que estourou nas mãos do 
editor da coluna, não foi o 
primeiro, nem é único. Muita 
gente já passou pela experiên-
cia mas não prestou queixa ao 
Procon, como recomendado. 
Aconselha-se a não comprar 
o produto já que o defeito na 
fabricação persiste e pode ter 
consequências desagradáveis.

Meat up, encontros, 
boa conversa e 
boa comida

Steak tartare ou tartar de carne, é um clássico 
da culinária francesa. A receita é simples, fácil e 
fica pronta em 20 minutos. Veja o passo a passo!
Prato para 2 pessoas
INGERDIENTES
- 1 gema
- 4 picles
- 2 ceboletes
- Meia cebola
- Azeite a gosto
- Cominho a gosto
- 500 gramas de filé mignon
- 2 colheres de sobremesa de mostarda dijon
- 1 colher e meia de sopa de alcaparras
- Meio maço de salsinha
- Pimenta-do-reino a gosto
- Páprica picante a gosto
- Sal a gosto
PREPARO 
1. Em um recipiente, coloque 1 gema e duas col-
heres de sobremesa de mostarda dijon. Misture 
bem os ingredientes.
2. Acrescente azeite a gosto, em fio contínuo, e 
continue a bater até misturar bem.
3. Corte o filé mignon em tiras.
4. Moa o filé em pedaços pequenos.
5. Corte meia cebola e 4 picles em cubos.
6. Pique 1 colher e meia de sopa de alcaparras e 
meio maço de salsinha.
7. Em uma tigela, coloque o filé mignon, cebola, 
picles, alcaparras, salsinha e azeite a gosto e 
misture os ingredientes.
8. Depois, adicione a mistura feita com gema e 
mostarda dijon.
9. Acrescente pimenta-do-reino a gosto, com-
inho a gosto, páprica picante e sal a gosto e 
misture novamente.
12. Unte um ramequin ou uma pequena tigela 
com azeite e coloque uma parte do steak tar-
tare.
13. Desenforme o steak em um prato e coloque 
dois ceboletes por cima e sirva em seguida. 

A receita É
Steak Tartare

Centenário
O centenário de nascimento do professor 
Deusdedith Leitão que, durante muitos 
anos, foi presidente do Instituto Histó-

rico e Geográfico Paraibano e pertenceu 
aos quadros da Academia Paraibana de 
Letras, vai merecer uma justa comemo-
ração promovida, conjuntamente, pelas 

duas entidades. Esta semana a presi-
dente da APL, Ângela Bezerra de Castro, 
indicou o acadêmico Roberto Cavalcanti 
para integrar a Comissão Organizadora 
do evento. Roberto acatou, “honrosa-

mente”, a indicação.

Universo musical
O professor Francelino Soares, uma das 
mais lúcidas inteligências da intelectua-
lidade paraibana, vem tendo participa-
ção importante como colaborador de A 
União, assinando coluna sobre o univer-
so da música no suplemento Almanaque, 
publicado aos domingos. Amante de to-
dos os gêneros musicais de qualidade, o 
mestre vem dando aula sobre o assunto 
abordado de forma eloquente e sensível 

de quem, realmente, entende do assunto.

Vamos todos
tomar a vacina!
Ainda circulam na internet diversas 
manifestações fantasiosas nas redes 
sociais condenando o uso da vacina, 
apresentada como um verdadeiro 
“veneno” através dos argumentos 
mais inverossímeis, produzidos por 
alguma mente doentia que se com-
praz em disseminar o mal. A propó-
sito da vacinação, a coluna entende 
que o Governo Federal não deveria 

obrigar ninguém a tomar o que não 
quer; mas deveria estabelecer san-
ções restritivas aos recalcitrantes 
que se recusam à imunização, como 
não fornecer passaportes, não emitir 
contra-cheques, impedir inscrições 
em concursos públicos nem matri-
culas nos colégios da rede pública e 
privada. Seria o bastante para todo 
mundo se convencer de que, como 
disse o vice-presidente Mourão, “to-
mar vacina não é decisão individual, 
mas obrigação coletiva”.

O caminho do ouro
QUEM esteve ontem em João Pessoa 
foi o empresário e palestrante João 
Adibe Marques, presidente da Cimed, 
principal órgão da Indústria farma-
cêutica do Brasil, que veio contar aos 
paraibanos como conseguiu trans-
formar-se num dos mais prósperos 
homens de negócio do País. A palestra 
foi no Paço dos Leões, promovida pelo 
grupo GP Exclusive.

Impasse divide o  
condomínio Alphaville

Ansiedade e depressão na pandemia

Constrói-se um impasse no con-
domínio Alphaville, um dos 
mais sofisticados da cidade, 

localizado no Bairro dos Estados, na 
antiga fazenda Boi Só, que perten-
ceu a Adroaldo e Lua Gomes. 
Arquitetos, paisagistas e urbanistas 
se insurgem contra um projeto em 
andamento para a construção de 
equipamentos para a prática de es-
portes, instalados bem em frente ao 
casarão histórico e à capela anexa 
que compõem o conjunto arquitetô-
nico, tombado pelo IPHAEP.
A alegação é de que o projeto irá re-
tirar a visão frontal e alterar a paisa-
gem do lugar. Embora a maioria dos 
condôminos sejam favoráveis à obra, 
o assunto promete render.
Em tempo: o ex-prefeito Luciano 
Cartaxo reside no local, mas não se 
pronunciou sobre o assunto.

Fonte:receitas.globo.com/steak-tartare-do-joaquim-lopes.
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OnTap tem 3 ambien-
tes com auto-serviço de 
chopes e drinks com pe-
tiscos irados. De segun-
da a quinta, Happy Hour 
e nos sábados e domin-

gos feijoada, com boa música de qualidade. 
Um lugar para encontrar os velhos amigos 
e fazer novos.  
Av. Esperança, 1048 - Manaíra (83) 3023-3030

Meatup é considerada a 
melhor casa de carnes 
da cidade. A única es-
pecializada em cortes 
com qualidade extrema. 
Indo lá você vai ter a 

melhor experiência gastronômica.
Av. Esperança, 1695 - Manaíra 
Menu: meatup.com.br 
(83) 3035-7818

Pimenta Nativa é o lu-
gar certo para os aman-
tes de pizza, acompan-
hada de um bom Drink. 
Cardápio com sabores 
clássicos e sofisticados 

com  um toque único que dá agua na boca. 
Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos, 
2468 - Jardim Oceania 
João Pessoa - PB  (83) 3506-0911

Indo ao Buck Minster, 
você vai ter uma ex-
periência gastronômica 
do que há de melhor na 
cozinha Brasileira e Ital-
iana em um ambiente 

agradável e descontraído.
Av. Fernando Luiz Henriques dos Santos, 
2650 - Jardim Oceania - João Pessoa - PB 
Menu: buckym.com.br - (83) 99697-1559 

A Tasquinha do Tio, 
é ponto de encontro 
para rever os amigos, 
confraternizar, almoçar 
e jantar em família. 
Cardápio que preza 

pela qualidade da cozinha Portuguesa e 
Brasileira.  
Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 115 - Mag 
Shopping - Manaíra - JP (83) 3048-1000 
 

All Garden é 
considerado um dos 
melhores restaurantes 
da cidade e tem como 
foco a qualidade em 
seus excelentes pratos 

com atendimento diferenciado. Lugar de 
gente bonita embalado de música ao vivo. 
Avenida: R. Infante Dom Henrique, 531  
Tambaú - J. Pessoa - PB (83) 99146-6800

A Adega é referência no 
universo gastronômico 
da cidade. Qualidade 
impecável para um 
publico fiel e exigente, 
com uma cozinha sofis-

ticada que figura entre as melhores casas 
que a cidade.
Av. Ingá, 92 - Manaíra 
João Pessoa - PB (83) 3022-2460

A Bricktop’s cafeteria 
é a melhor maneira 
de você degustar e de-
scobrir as nuanzces e 
sabores dos melhores 
e mais incríveis cafés , 

acompanhado de um cardápio recheado 
de delícias de muito bom gosto e sabor. 
Av. Nego, 657 - Tambaú 
João Pessoa - PB  (83) 9982-3269

A paraibana Priscila de 
Aquino Gouveia, na 
companhia do namora-

do Marcelo Bione Gonçalves, 
foi recebida, ontem, pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
em seu gabinete, em Brasí-
lia. Sobrinha-bisneta do Ma-
rechal José Pessoa e do pre-
sidente João Pessoa, ouviu 
do presidente muitos elo-
gios aos seus antepassados, 
considerados por ele como 
grandes heróis da República.

Encontro no Palácio do Planalto, em Brasília
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Palmeiras e Santos decidem, hoje no Maracanã, 
a 61a edição da Taça Libertadores em jogo com 

a presença de público em plena pandemia

Todas as atenções do torcedor brasileiro estarão voltadas 
para o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, neste sábado, a 
partir das 17 horas, quando Palmeiras e Santos vão decidir a 
61ª edição da Taça Libertadores e de uma forma diferente do 
que vem acontecendo no mundo desde março de 2020, quan-
do explodiu a pandemia do novo coronavírus: com a presença 
de público, mas sem venda de ingresso, apenas para convida-
dos em número não superior a 10% da capacidade do Mara-
canã, conforme decreto do Governo do Rio de Janeiro. 

Apesar da capacidade oficial do Maracanã ser de 78 mil 
espectadores, a  Conmebol decidiu utilizar 2.800 dos 7,8 mil 
lugares liberados pelo governo, mas o evento pode chegar a 5 
mil pessoas porque inclui equipes de segurança, funcionários 
do estádio, imprensa, entre outros. Tanto o Santos como o Pa-
meiras receberam 150 convites cada, livres para distribuição. 
Os outros ingressos ficaram com patrocinadores da entidade, 

representantes e membros da organização. O evento também 
terá 550 policiais militares e 200 guardas municipais, dentro 
e fora do estádio. O jogo será transmitido, no Brasil, pelas de-
tentoras dos direitos da competição: SBT, na TV aberta e Fox 
Sports, na TV fechada. O troféu mais cobiçado do futebol da 
América do Sul, antes de ser entregue ao capitão do Palmei-
ras ou do Santos, ao final da partida, ainda passará pela mãos 
de dois jogadores que fizeram história nos dois clubes. Numa 
cerimônia, antes da partida, a Conmebol apresentará o objeto 
desejado nas mãos de Evair, ídolo do Palmeiras; e Pepe, o ca-
nhão da Vila. Esse jogo vai marcar a segunda decisão de uma 
Libertadores no Estádio do Maracanã. A primeira foi em 2008, 
quando o Fluminense perdeu o título para a LDU, do Equador. 
Esse torneio tem uma marca argentina, pois o país já conquis-
tou 25 títulos das 60 edições realizadas e agora o Brasil chega 
ao seu 20º título. O Santos vai em busca de seu quarto título 
(1961, 1962 e 2011) e o Palmeiras de sua segunda conquista, 
já que a única aconteceu em 1999, mas ambos chegam numa 
final pela quinta vez. E hoje não vale empate. Por ser jogo úni-

co – a Conmebol mudou a partir de 2019, quando o Flamengo 
ganhou do River Plate, disputando a final em Lima, no Peru -, 
uma igualdade no placar leva a decisão para os pênaltis, mes-
mo o Palmeiras tendo a melhor campanha da competição. Se o 
Palmeiras de Abel Ferreira for o campeão será a segunda vez 
que um treinador português alcança a glória em títulos con-
secutivos na Libertadores, já que em 2019 coube a Jorge Jesus 
a glória pelo Flamengo. O alviverde chega à decisão com nove 
vitórias (cinco em casa e quatro fora), dois empates como visi-
tante e uma derrota como mandante, além de 32 gols a favor e 
seis sofridos, e um aproveitamento de 80,6%.  O desempenho 
do Santos, enquanto isso, é de 75%. São oito triunfos (quatro 
em casa e quatro fora), três igualdades (uma como mandante 
e duas como visitante) e uma derrota em seus domínios, além 
de 20 gols anotados e nove sofridos. Os times entram com a 
sua força máxima, já que no meio da semana pouparam os 
seus titulares nos jogos do Brasileirão. O Santos, dirigido por 
Cuca, aposta todas as fichas nos atacantes Soteldo e Marinho, 
enquanto o Palmeiras em Luiz Adriano e Rony,.

Geraldo Varela 
gvarellajp@gmail.com

Campeão da Série C
Neste sábado, o torcedor brasileiro vai conhecer o 
campeão do Campeonato Brasileiro da Série C de 
2020 na decisão entre Remo e Vila Nova. Página 23
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Independiente (1964, 1965, 1972, 1973, 
1974, 1975 e 1984)
Boca Juniors (1977, 1978, 2000, 2001, 
2003 e 2007)
Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987)
River Plate (1986, 1996,  2015 e 2018)
Estudiantes (1968, 1969, 1970)
Nacional (1971, 1980 e 1988)
Olimpia (1979, 1990 e 2002)

São Paulo (1992, 1993 e 2005)
Santos (1962, 1963 e 2011)
Grêmio (1983, 1995 e 2017)
Cruzeiro (1976 e 1997) 
Internacional (2006 e 2010)
Atlético Nacional (1989 e 2016)
Flamengo (1981 e 2019)
Racing (1967)
Argentinos Juniors (1985)

Colo-Colo (1991)
Vélez Sársfield (1994)
Vasco da Gama (1998)
Palmeiras (1999)
Once Caldas (2004)
LDU Quito (2008)
Corinthians (2012)
Atlético-MG (2013)
San Lorenzo (2014)

EM BUSCA DA 
GlórIA EtErnA

Ilustração: Conmebol

As estrelas de Palmeiras e Santos 
estarão em campo atrás do troféu 
mais cobiçado da América do Sul

GAlErIA doS CAMPEõES

Fonte: Conmebol
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Promotor Valberto Lira espera devolução de formulário para que a comissão realize as vistorias para o Estadual
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

MP aguarda a resposta da FPF 
para inspecionar os estádios
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O presidente da Comis-
são Permanente de Preven-
ção e Combate à Violência 
nos Estádios da Paraíba, 
Valberto Lira, procurador do 
Ministério Público, está preo-
cupado com a demora da Fe-
deração Paraibana de Fute-
bol em entregar o formulário 
com os laudos dos estádios 
que vão sediar os jogos do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol, a partir do dia 17 de 
março.

“Nós enviamos um ofício 
no início desse ano à presi-
dente da FPF, Michele Rama-
lho, solicitando agilidade na 
devolução do formulário/
questionário enviado em se-
tembro de 2020, para que a 
comissão possa fazer as vis-
torias nos estádios que vão 
sediar os jogos do Estadual, 
e assim, obter os laudos de 
segurança, vistoria de enge-

nharia, prevenção e combate 
a incêndio e condições sani-
tárias e de higiene, antes do 
início do Campeonato Parai-
bano. Até o momento, eu não 
recebi nenhuma resposta e 
existe a probabilidade da 
volta dos torcedores aos es-
tádios durante a realização 
da competição. Todo mundo 
sabe que tem estádios que 
não estão liberados para o 
público e outros estão libe-
rados parcialmente”, disse o 
promotor. 

No primeiro documento 
enviado pelo Ministério Pú-
blico à FPF, em setembro do 
ano passado, o procurador 
ressalta que em 2020, com 
a pandemia, os responsáveis 
pelos estádios tiveram tempo 
suficiente para corrigir as ir-
regularidades apresentadas. 
“Em outubro passado com-
pletou cinco anos da portaria 
290/2015 e ninguém tomou 
providências. Entra ano e 
sai ano, assinam termos de 

compromisso e nada fazem 
para cumprir as exigências 
do Estatuto do Torcedor, san-
cionado em 2003, que exige 
o cumprimento de certas 
normas para a segurança e 
a saúde dos torcedores nos 
locais de competições espor-
tivas”, afirmou o promotor, 
conforme está explícito de-
talhadamente no documento 
de setembro de 2020.

Esse embate entre a 
FPF e o Ministério Públi-
co acontece todos os anos, 
desde a administração da 
ex-presidente da FPF, Rosi-
lene Gomes, continuou na 
administração de Amadeu 
e agora segue na gestão de 
Michele Ramalho. No ano 
passado, a primeira rodada 
chegou a ser adiada, porque 
os estádios não atendiam às 
exigências do Estatuto do 
Torcedor. Em outros anos, o 
MP chegou a ameaçar a não 
realização de jogos com pú-
blico nos estádios. Já houve 

assinaturas de TAC com o 
compromisso assumido de 
acabar com as irregularida-
des encontradas pelas au-
toridades nos estádios, mas 
nada foi feito. 

No ano passado, Valber-
to Lira chegou a ameaçar que 
não iria mais tolerar o des-
cumprimento do que ficou 
acordado. “Eles se compro-
metem e não cumprem, e isso 
se arrasta há anos. Desta vez, 
não vou mais permitir que se 
empurre com a barriga”, dis-
se o promotor na ocasião.

Veio a pandemia e a sus-
pensão dos jogos do Campe-
onato Paraibano, por cerca 
de quatro meses. No reco-
meço, os jogos foram dispu-
tados sem a presença dos 
torcedores nos estádios, en-
tão não se fazia necessário 
cumprir com as exigências 
do Estatuto do Torcedor, já 
que não havia público nos 
estádios. De lá para cá, tudo 
seguiu no mesmo e agora 

começa uma nova tempora-
da com velhos problemas. 
Enquanto os jogos forem 
disputados com os estádios 
vazios, não tem problema, 
mas a partir da liberação do 
público, a questão deverá 
voltar à tona.

No último documento 
enviado à Michele Ramalho, 
em 25 de janeiro deste ano, 
o promotor adverte para o 
problema. “Valho-me do 
presente para afirmar a Vos-
sa Senhoria que qualquer 
visita de integrantes da co-
missão que elabora os lau-
dos previstos no Estatuto de 
Defesa do Torcedor, depen-
derá, única e exclusivamente 
da devolução do formulário/
questionário remetido em 
setembro de 2020 a todos os 
gestores dos estádios, que 
geralmente são utilizados 
para a realização de jogos do 
Campeonato Paraibano de 
Futebol. Como entidade res-
ponsável pela organização 

do campeonato, aguarda-
mos que comunique a seus 
associados que dependem 
dos estádios”, diz textual-
mente o documento enviado 
à FPF.

A reportagem de A União 
tentou contato com Gustavo 
Trindade, responsável pelas 
competições da FPF, mas não 
obteve êxito. Ele não atendeu 
os telefonemas, nem respon-
deu às perguntas enviadas 
por rede social. 

Inter tem 69% de chance para o título

Bolsonaro quer torcedor nos estádios

Unifacisa volta a
jogar amanhã

Giovana Campos agora vai competir na categoria infantil

De acordo com o site infobola, as 
chances do Internacional, de Porto 
Alegre, de conquistar o título brasi-
leiro da temporada de 2020 seguem 
altas, mesmo Flamengo e São Paulo 
estando a quatro pontos do líder res-
tando seis partidas para a conclusão. 
O time gaúcho tem 69% e apenas 
mais três equipes ainda estão no 
páreo,porém chances mínimas. O 
Flamengo, que conseguiu uma ex-

pressiva vitória sobre o Grêmio, na 
quinta-feira passada por 4 a 2, em 
jogo atrasado, tem 13% de possibi-
lidade de chegar ao bicampeonato. 
Já o Atlético Mineiro, que ocupa a 
quarta posição, tem 10% e o São 
Paulo, terceiro colocado, somente 
8%. Esses quatro clubes tem amplas 
possibilidades de figurar no G4 que 
garante participação na fase de gru-
pos da Copa Libertadores. 

Em “live” realizada nas redes so-
ciais na noite dessa quinta-feira, 
o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) reforçou o seu desejo de 
que as torcidas de futebol voltem 
aos estádios do país. As arenas não 
recebem público há quase um ano 
no Brasil. O comentário acontece 
no dia em que o Brasil registrou 
o terceiro maior número de novas 
mortes por covid-19 em um interva-

lo de 24 horas. Foram 1439 óbitos 
e 60.301 novos casos da doença, 
segundo levantamento do consórcio 
de veículos de imprensa, do qual 
o Estadão faz parte. "Temos que 
voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer 
piada, brincar, voltar (o público) nos 
estádios de futebol o mais cedo pos-
sível, que seja com uma quantidade 
menor, 20%, 30% da capacidade 
do estádio", opinou Bolsonaro.

A Unifacisa tem mais um com-
promisso no Rio de Janeiro ama-
nhã, ainda no Maracanãzinho, 
onde enfrenta o Minas, líder do 
Novo Basquete Brasil, às 18h, 
com transmissão ao vivo pela TV 
Itararé e youtube do basquete 
Unifacisa. Na última quinta-fei-
ra, Unifacisa e Flamengo se en-
frentaram mais uma vez no NBB 
em um jogo de tirar o fôlego dos 
amantes do basquete. Em parti-
da disputada no Maracanãzinho 
- RJ, o basquete Unifacisa jogou 
com muita garra até o final, 
tendo a oportunidade de levar 
o jogo para a prorrogação com 
um arremesso final, que por um 
detalhe, acabou não caindo e o 
time de Campina Grande termi-
nou perdendo para o Flamengo, 
atual campeão da Copa Super 8 
e vice-líder do campeonato, pelo 
placar de 79 a 81.

A atleta paraibana de natação Giovana Campos segue otimista para esta temporada, apesar da pandemia, e projeta mais expressivos 
resultados como aconteceu no ano passado, principalmente  na última disputa de 2020, no I Torneio Integração Nacional de forma virtual, 
organizado pela CBDA, com atletas de todos os estados. Ela obteve o melhor tempo na categoria petiz, nos 50m borboleta e também nos 
50m costas. Em 2021, Giovana agora na categoria infantil I, terá um novo ciclo e um novo planejamento de treinos. “Este ano vou tentar 
me posicionar nas provas de 100m e 200m, que são provas olímpicas. Sei que não será fácil, mas vou lutar para levar o nome do meu 
clube, da Paraíba e dos meus patrocinadores em todas as piscinas do Brasil”, afirmou a atleta de apenas 12 anos.

Curtas
Foto: Divulgação

Apesar de ainda não ter público, 
os estádios para o Estadual 
precisam estar de acordo com o 
que prevê a legislação esportiva

O Ministério Público 
enviou documento 
à Federação desde 
setembro do ano 
passado e ainda 

aguarda as informações 
sobre os estádios

Foto: TVTorcedor
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Time goiano venceu o jogo de ida diante do Remo por 5 a 1 e tem ampla vantagem para celebrar nova conquista

Vila Nova pode ser campeão 
pela quarta vez no Brasileiro

Edição: Geraldo Varela            Editoração: Bhrunno Fernando
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O Vila Nova pode se sa-
grar, hoje, em jogo contra 
o Remo, que começa às 17 
horas, no Estádio Manguei-
rão, em Belém, tricampeão 
do Campeonato Brasileiro 
da Série C, desde a criação 
da disputa no ano de 1981. 
E este feito está para se con-
firmar em função da grande 
vantagem conquistada no 
jogo de ida, em Goiania, 
quando aplicou uma golea-
da de 5 a 1, podendo perder 
até com diferença de três 
gols. Se o Remo conseguir 
vencer por diferença de 
quatro gols, a decisão será 

nos pênaltis. e se for maior 
que quatro gols repetirá o 
ano de 2005 quando con-
quistou o título da Série C. 
Mas o primeiro clube nor-
destino a conquistar a Série 
C foi  a Tuna Luso, do Mara-
nhão, em 1992, ainda num 
formato diferente. Cinco 
anos mais tarde seria a vez 
do Sampaio Correa. Outros 
nordestinos que se sagra-
ram campeões da Terceira 
Divisão do futebol nacional 
foram ABC, do Rio Gran-
de do Norte (2010), Santa 
Cruz, de Pernambuco, em 
2013; CSA, de Alagoas, em 

2017 e Náutico, de Pernam-
buco, em 2019. O Vila Nova, 
de Goiás, venceu as edições 
de 1996 e 2015, inclusive, 
em 1980, foi campeão bra-
sileiro da Série B.

No Vila Nova, o clima é 
de muito otimismo depois 
da grande vantagem con-
quistada no jogo de ida, mas 
o técnico Márcio Fernandes 
prega muita humildade no 
grupo e quer concentra-
ção total para conquistar 
o título, não dando chance 
ao adversário de esboçar 
qualquer reação ao longo da 
partida. Márcio Fernandes 

esteve, ano passado, no co-
mando do Treze durante as 
disputas da Série C, não evi-
tando o rebaixamento e ago-
ra pode ser campeão dentro 
da mesma competição.

O Remo ainda acredi-
ta numa virada histórica já 
que no jogo de ida não con-
tou com o técnico Paulo Bo-
namigo e mais 11 jogadores 
devido ao surto de covid-19. 
O zagueiro Mimica, o vo-
lante Gelson, o meia Carlos 
Alberto e os atacantes Sala-
tiel e Augusto já foram libe-
rados e voltaram a treinar, 
ontem, e estão garantidos 

diante do Vila Nova, o za-
gueiro Rafael Jansen, o late-
ral direito Ronald, o volante 
Charles e o meia Dioguinho.

História
O Campeonato Brasilei-

ro da Série C é um torneio 
equivalente à terceira divi-
são do Campeonato Brasilei-
ro de Futebol. Sua primeira 
edição foi em 1981 e desde 
então o torneio mudou de 
regulamento diversas vezes 
e também teve sua disputa 
interrompida em algumas 
temporadas. 27 clubes de 
12 estados diferentes já se 

sagraram campeões, apenas 
2 deles por mais de uma vez, 
duas vezes cada um, os dois 
do estado de Goiás, o Atléti-
co Goianiense e Vila Nova. A 
Série C funciona como uma 
divisão de acesso ao Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B, sendo que os 4 clubes 
com melhor colocação ob-
têm vaga no Campeonato 
da Série B no ano seguinte e 
os quatro de pior colocação 
são rebaixados à Série D. 
Desde 2009 a Série C é dis-
putada por apenas 20 times, 
quando houve a criação da 
Série D com 40 times.

Floresta x Mirassol

Começa a decisão da Série D, hoje, no Castelão
O primeiro jogo da final 

da Série D do Campeonato 
Brasileiro de 2020, entre 
Floresta-CE e Mirassol-SP, 
será disputado às 16h (horá-
rio de Brasília) deste sábado 
(30), na Arena Castelão, em 
Fortaleza. A partida de volta 
será no mesmo horário, no 
dia 6 de fevereiro (também 
um sábado), no Estádio José 
Maria de Campos Maia, o 
Maião, em Mirassol (SP). Os 
duelos serão transmitidos 
ao vivo pela TV Brasil. Os 
horários foram confirmados 
pela Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF).

O Mirassol decide o tí-
tulo em casa por ter feito 
melhor campanha que o 
Floresta. O Leão obteve 44 
pontos no somatório das fa-
ses da Série D, com 13 vitó-
rias, cinco empates e quatro 
derrotas. A equipe paulista 
possui o ataque mais posi-
tivo da competição, com 47 
gols. Na semifinal, o time 

de Eduardo Baptista pas-
sou pelo Altos-PI com dois 
triunfos: 4 a 0 em casa e 1 a 
0 no Estádio Felipe Raulino, 
o Felipão, em Altos (PI), no 
último domingo (24).

O Lobo da Vila Manoel 
Sátiro somou 40 pontos na 
Série D, com dez vitórias, 
dez empates e duas derro-
tas. Em três das quatro fases 
eliminatórias que superou 
até a final, o Verdão cearen-
se obteve a classificação fora 
de casa. Foi assim contra 
Itabaiana-SE, América-RN e, 
mais recentemente, na se-
mifinal com o Novorizontino
-SP. Após empatar por 1 a 1 
em casa, o Floresta ganhou 
por 2 a 0 no Estádio Jorge 
Ismael de Biasi, no sábado 
passado (23).

O time de Fortaleza 
pode isolar o Ceará como 
estado mais vezes campeão 
da Série D, com três títulos. 
Guarany de Sobral (2010) 
e Ferroviário (2018) são as 

equipes cearenses que já 
conquistaram a quarta divi-
são. O Mirassol, por sua vez, 
pode dar a São Paulo a se-
gunda taça na competição. A 
primeira veio em 2016, com 
o Botafogo-SP.

Até agora apenas qua-
tro clubes do Nordeste con-
quistaram a Série D desde a 
sua criação em 2009. No ano 
seguinte, o primeiro cam-
peão da região foi o Gua-
rany, de Sobral, do interior 
do Ceará. Em 2012 foi a vez 
do Sampaio Correa, do Ma-
ranhão para, um ano depois, 
a glória ser do Botafogo, da 
Paraíba. E em 2018 coube 
ao Ferroviário a última con-
quista ao superar o Treze no 
jogo final.

No ano passado, a com-
petição - que sofreu atraso 
na conclusão em função da 
pandemia do coronavírus e 
só vai terminar no início de 
fevereiro - ganhou uma nova 
fórmula: fase preliminar, 

mata-mata com oito times, e 
oito grupos com oito equipes 
na luta pelo acesso. Na fase 
de grupos foram 64 equipes.

Já a Série D do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 

de 2021 será a décima ter-
ceira edição da competição 
de futebol profissional e 
está programada, segundo 
o calendário da CBF, para 
começar no dia 26 de maio 

com término no dia 18 de 
novembro. A Paraíba terá 
como representantes as 
equipes do Campinense, 
vice-campeão de 2020 e o 
Sousa, quarto colocado.

A equipe do Floresta em ação em jogo pelo Brasileiro da Série D, que começa a ser decidido neste sábado no Castelão

Foto: Maria Paula Laguna/Assessoria Novorizontino
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Jogadores do Vila Nova estão confiantes na conquista 
do título depois da grande vantagem conquistada 
no jogo de ida, quando goleou o Remo por 5 a 1
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Comemorada hoje, data do calendário brasileiro faz lembrar os mortos vitimados pelo novo coronavírus, que causa a covid-19

‘Dia da Saudade’ ganha 
intensidade na pandemia

Saudade. Palavra tão pe-
quena que desperta em to-
dos que a sentem momentos 
inexplicáveis, indescritíveis. 
Ela que dói e machuca, mas 
também é capaz de gerar 
grandes sorrisos no rosto e na 
alma, sentimentos de agrade-
cimento pelo que foi vivido. 
Os sentimentos gerados pela 
saudade sempre estiveram la-
tentes, mas foi desde o início 
da pandemia do novo coro-
navírus que passamos a lidar 
diariamente com as perdas 
e a falta de pessoas e, conse-
quentemente, senti-la.

Aliada à perda de entes e 
pessoas queridas, a saudade 
chega acompanhada do luto. 
Que, de acordo com Simône 
Ramos Soares de Brito Lira, 
psicóloga e consultora espe-
cialista em atendimento de 
enlutados na Paraíba, é o pro-
cesso seguinte ao rompimen-
to de qualquer coisa, seja do 
encerramento da convivência 
com uma pessoa, devido ao 
falecimento, ao término de 
vínculos empregatícios.

Apesar de estar muito 
relacionada aos familiares e 
amigos falecidos, a saudade 
é como os sentimentos que 
ela desperta: plural. Sentimos 
saudades do que e com quem 
vivemos, do fim de um ciclo, 
de um local, uma pessoa, um 
animal, uma época.

“O luto é uma reação es-
perada e complexa frente ao 
rompimento de um vínculo. 
Não ocorrendo apenas de 
humano para humano ou na 
relação de humanos com ani-
mais. Mudança de escola, de 
emprego, de cidade, aposen-
tadoria, separação conjugal 
também são experiências em 
que vivenciamos um processo 
de luto, muitas vezes não legi-
timado pela sociedade”, decla-
rou Simône Lira.

A psicóloga ressalta ain-
da que o processo do luto é 
individual e não segue receita 
com fases exatas. “Cada pes-
soa vai vivenciar o processo 
de luto de forma individual. 
O luto fala do amor que tí-
nhamos por alguém ou algo, 
portanto, quanto maior o 
amor maior será a dor da se-
paração. Luto não é algo a ser 
superado, luto é para ser vivi-
do. E não é a dor que faz com 
que o vínculo permaneça. 
Estamos falando da história 
de vida que tivemos junto a 
quem amamos ou naquele lu-
gar em que estávamos. Essas 
lembranças de experiências 
significativas são traduzidas 
através da palavra saudade”, 
relatou a psicóloga.

“Eterno filme em cartaz”, 
como descreve em composi-
ção os cantores e composi-
tores Chico César e Paulinho 

Moska, a saudade não tem um 
término prescrito ou sequer 
existente. Mas um processo 
de ressignificação que, em 
alguns casos, supera a dor 
e transforma-se em saudo-
sismo, o lembrar com amor 
e alegria. O seguir em frente 
disseminado com a esperan-
ça da vitória sobre a covid-19, 
por exemplo, não apagará a 
saudade deixada pelos mais 
de quatro mil paraibanos 
que perderam a vida em de-
corrência do agravamento 
da doença. Muitas pessoas 
tentam lidar com a perda so-
litária, em muitos casos, sem 
a possibilidade da despedida, 
tentando se adequar à rotina.

“É esperado que no pro-
cesso do luto haja uma osci-
lação entre a orientação para 
a perda e a orientação para a 
restauração da vida, ou seja, 
por alguns momentos viven-
ciaremos sentimentos mais 
pesarosos, em que a saudade 
nos invade e podemos desejar 
estar mais quietos com essas 
lembranças, e, em outros mo-
mentos, podemos estar mais 
voltados para a restauração 
de nossa rotina, reaprenden-
do a viver em um “mundo 
novo” em que já não há a pre-
sença física do ente querido 
que morreu ou houve a que-
bra do mundo que conhecía-
mos anteriormente”, finalizou 
Simône Lira.

Hoje, ‘Dia da Saudade’, a 
celebração pelos momentos 
vividos serve de convite para 
relembrar, principalmente, os 
entes queridos. Entre a dor e 
a alegria, a saudade tem mo-
rada garantida.

Melancolia
No dia 30 de janeiro é 

comemorado no Brasil o ‘Dia 
da Saudade’. A palavra única 
na língua portuguesa repre-
senta um sentimento que 
todos já experimentaram: a 
ausência de algo ou alguém 
querido. O sentimento e a pa-
lavra inspiram artistas, poe-
tas e músicas com obras de 
grande identificação, afinal, 
saudade, assim como o amor, 
é um sentimento universal.

A história não oficial con-
ta que ela foi inventada pelos 
portugueses que sentiam fal-
ta de sua terra natal, sua casa 
e seus familiares na época da 
colonização do Brasil e descre-
viam o sentimento de melan-
colia e tristeza como saudade.

Mesmo sendo única na 
língua portuguesa, o senti-
mento foi traduzido em outras 
palavras de línguas distintas. 
Na língua inglesa a palavra sau-
dade é colocada como sentir a 
falta (I miss you), no espanhol 
é a falta que provoca recorda-
ção (recuerdo), no francês é 
lembrança (souvenir) e no ita-
liano uma recordação de afeto 
(rocordo affetuoso).

Aforismo
“Ninguém quer morrer; no entanto, 
toda a gente precisa matar tempo.”

(Emanuel Wertheimer)

1181 — Takakura, imperador japonês
1912 — Álvaro Lopes Machado, 
militar e político (PB)
1948 — Mahatma Gandhi, 
político e pacifista indiano
1951 — Ferdinand Porsche, 
engenheiro de automóveis austríaco
1989 — Carlos Alexandre, 
cantor e compositor brasileiro
2007 — Sidney Sheldon, escritor norte-americano
2009 — João Augusto Amaral Gurgel, 
empresário e industrial brasileiro
2012 — Linduarte Noronha, 
cineasta, professor e procurador de Justiça (PB)

Mortes na História

Breves & Curtas
# Vacinas monitoradas I
O Comitê de Segurança de Vacinas da OMS concluiu não 
haver suspeitas que possam relacionar mortes de idosos e 
a vacina da Pfizer/BioNTech. A decisão foi divulgada no dia 
22 de janeiro, após 23 idosos na Noruega terem morrido 
depois de receberem o imunizante. Participaram do de-
bate especialistas da Agência Europeia de Medicamentos 
(EMA) e do Centro de Monitoramento de Uppsala (UMC).

# Vacinas monitoradas II
De acordo com a declaração, países devem continuar a 
monitorar a segurança das vacinas e promover cuidados 
de rotina após a imunização. “O comitê recomenda que os 
dados sobre suspeitas de eventos adversos devem ser co-
letados e revisados continuamente – nacional, regional e 
globalmente – conforme as vacinas contra a covid-19 são 
distribuídas e aplicadas em todo o mundo”, diz o texto.

# Feminicídio na Nicarágua
A Nicarágua colocou em vigor no dia 25 de janeiro, pela 
primeira vez em sua história, prisão perpétua por femi-
nicídio, quando a violência é cometida após um estupro, 
motivado por misoginia ou na presença dos filhos da ví-
tima. A lei, aprovada uma semana antes pelo Congresso, 
entrou em vigor após publicação no Diário Oficial. Tam-
bém impõe a mesma pena para homicídio com agravan-
tes como envenenamento, asfixia, incêndio criminoso ou 
se a vítima for uma pessoa vulnerável.

# Ex-prefeito de Jaborandi
O ex-prefeito de Jaborandi (SP) Ronan Sales Cardoso 
(PTB) morreu no sábado (23), aos 54 anos, após compli-
cações da covid-19. Ele estava internado desde o fim do 
ano passado, em um hospital de Barretos (SP). Adminis-
trou a cidade por três mandatos: de 2001 a 2004, de 2009 
a 2012, e de 2013 a 2016. Sepultamento ocorreu no Ce-
mitério Municipal de Viradouro (SP).

# “Morta”, mas passa bem I
Uma senhora de 85 anos apareceu viva após ter sido con-
siderada morta vítima de covid-19 e enterrada. A mulher 
trabalhava em uma casa de saúde em Xove, na Galícia, 
Espanha. Segundo o jornal La Voz de Galícia, dona Roge-
lia foi infectada com o novo coronavírus. O seu estado de 
saúde se agravou e ela acabou sendo transferida para um 
centro de recuperação destinado à terceira idade.

# “Morta”, mas passa bem II
No dia 13 de janeiro, a família recebeu a notícia de que 
a senhora havia falecido. O funeral aconteceu no dia se-
guinte, às 12h. De acordo com a publicação, “o caixão já 
chegou lacrado”. O que ninguém esperava é que dez dias 
depois dona Rogelia apareceria em casa curada, em per-
feitas condições.

# Cemitério britânico I
Escavações arqueológicas conduzidas em um enorme 
cemitério anglo-saxão no condado de Northamptonshi-
re, no Reino Unido, revelaram milhares de artefatos. Há 
broches, contas, armas, objetos têxteis e muito mais itens. 
Especialistas do Museu de Arqueologia de Londres des-
cobriram o cemitério em Overstone Gate enquanto a área 
de 15 hectares estava sendo preparada para construção.

# Cemitério britânico II
Em um ano, a equipe identificou 154 túmulos anglo-saxôni-
cos, de onde foram recuperados aproximadamente três mil 
artefatos: cerca de duas mil contas, 150 broches, 75 pulseiras, 
15 anéis e 15 correntes para chaves. Os arqueólogos desen-
terraram pentes de osso, armas, incluindo 40 facas e 25 lan-
ças. A equipe encontrou até peças de tecido endurecidas por 
passarem muito tempo ao lado de artefatos metálicos.

# Médico atencioso
O médico pediatra Salah Daud, de 83 anos, morreu no dia 23 
de janeiro em decorrência da covid-19 em Uberlândia (MG). 
Tinha completado recentemente 55 anos de trabalho. Ele 
foi um dos fundadores do atual Complexo Hospitalar Santa 
Genoveva, antiga Santa Casa de Misericórdia de Uberlândia. 
Todo sábado, ele ligava para os pais das crianças que tinha 
atendido durante a semana para saber se estava tudo bem e 
se o tratamento estava dando certo.

# Cachorrinha ameaçada I
Uma família paulistana foi surpreendida ao receber uma carta 
anônima ameaçando sua cachorrinha de morte. O professor Ví-
tor Assano publicou a carta em suas redes sociais para alertar 
outros moradores da vizinhança e buscar informações sobre 
como proceder nessa situação. “Seu cachorro será morto, si-
lenciosamente e em algum dia, a partir das 00:00 horas do dia 
30/01/2021 caso você não siga rigorosamente as instruções 
abaixo. Você tem o prazo até a data acima mencionada para 
colocar seu cachorro, ainda com vida, em outro lugar para vi-
ver. Desde que seja longe do bairro Planalto Paulista e daquela 
vizinhança” relata a carta com as ameaças ao animal. O autor 
justifica que os latidos do cão perturbam os moradores e ainda 
afirma que já “realizou trabalhos piores” anteriormente.

# Cachorrinha ameaçada II
A família afirma que procurou um adestrador, Ricardo Milan, 
que constatou que não havia nada de errado com a cachorri-
nha Sol e que é normal os cachorros latirem. Desde o ocorri-
do, a família busca proteger o animal em casa e também re-
gistraram um boletim de ocorrência na delegacia para que as 
autoridades possam iniciar uma investigação.

# Tráfico de pessoas
A Justiça britânica condenou, no dia 22 de janeiro, a pena de 
13 a 27 anos de prisão quatro homens envolvidos no tráfico 
de pessoas que em outubro de 2019 culminou na morte de 39 
migrantes vietnamitas dentro de um caminhão. Em uma tra-
gédia incomum no Reino Unido que comoveu o país, os cor-
pos de 31 homens e oito mulheres, entre eles dois adolescen-
tes de 15 anos, foram encontrados dentro de um caminhão 
estacionado em uma área industrial ao leste de Londres.

# Livro-reportagem I
Palco das tradicionais visitas guiadas, cheias de história e cul-
tura, o Cemitério Municipal São Francisco de Paula, na capital 
paranaense, ganhou mais um destaque: agora é também as-
sunto do livro-reportagem ‘Morte e Vida em Curitiba’, da jor-
nalista Larissa Nicolosi.

# Livro-reportagem II
A obra acerca da mais antiga necrópole curitibana, que com-
pleta 167 anos em 2021, deverá ser transformada em um 
boletim da Casa Romário Martins, em comemoração ao tom-
bamento do Cemitério São Francisco de Paula, previsto ainda 
para o primeiro semestre.

# Espancado pela polícia
Um monge de 19 anos chamado Tenzin Nyima morreu no último 
dia 19 no Tibete devido a ferimentos infligidos nele pela polícia 
na prisão, afirmou a Human Rights Watch (HRW), ong especia-
lizada em noticiar infrações aos direitos humanos pelo mundo. 
Em 7 de novembro de 2019, Tenzin Nyima foi preso com quatro 
jovens monges tibetanos da vila de Dza Wonpo. O grupo estava 
realizando uma manifestação pacífica em frente à delegacia de 
polícia local, onde jogaram panfletos para o alto, pedindo a inde-
pendência do Tibete. A China invadiu o Tibete em 1950.

# Práticas subversivas I
O professor Michel Marie Le Ven, do Departamento de Ciên-
cia Política (DCP) da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), morreu no dia 22 de janeiro, em Ribeirão das Neves, 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em decorrência 
de insuficiência cardíaca e respiratória. Ele tinha 89 anos e 
sofria do Mal de Alzheimer.

# Práticas subversivas II
Nascido em Plouguernout, no Norte da França, Le Ven, então 
padre jesuíta, chegou a Belo Horizonte em 1965 para atuar na 
Igreja do Horto, na Zona Leste da capital, onde seu trabalho 
inspirado na Teologia da Libertação chamou a atenção do regi-
me militar. Em 1968, dias antes da instauração do AI-5, ele foi 
preso acusado de práticas subversivas. O episódio dos “padres 
franceses” abriu uma crise entre a Igreja Católica e a ditadura.

# Morte pela covid-19
Faleceu no dia 23 de janeiro o ex-prefeito de Juruti, no oeste pa-
raense, Isaías Batista Filho (MDB), por complicações da covid-19. 
Isaías, de 69 anos, era diabético e hipertenso, e estava internado 
na UTI de um hospital de Belém (PA). Sua esposa, a atual prefeita 
de Juruti, Lucídia Benitáh (MDB), também foi levada para a capi-
tal do estado após ser infectada pelo novo coronavírus.

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.com.br

Para a psicóloga
Simône Lira, cada
pessoa vai vivenciar 
o processo de luto de 
forma individual: 
“Luto não é para ser 
superado; é para ser 
vivido”

Foto: Arquivo Pessoal
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Procuradoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RE-
CEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO 
MUNICÍPIO DE ARARUNA, ESTADO DA PARAÍBA; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS 
LTDA - R$ 105.888,00.

Araruna - PB, 22 de janeiro de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO 

E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO 
DE ARARUNA, ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município de Araruna/PB 
02.080 SEC DE INFRA ESTRUTURA, ORAS E SERV URBANOS: 15 452 0022 2044 MANUT 
DAS ATIV DA SEC INFRA/DEP DE LIMP PUBL E MEIO AMBIENTE – 3390.39 OUTROS SERV 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 21/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00003/2021 - 22.01.21 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 105.888,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: 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.

FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade n° 002/2021 - Art. 25 – Inciso II.
DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD do ano de 2021.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro 2021.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO e:
CT Nº009/2021 - 28 de janeiro de 2021 - RWR CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - R$ 

74.400,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Fornecimento parcelado de combustíveis, para atender a demanda deste Município 

no período de Janeiro a Dezembro de 2021.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade n° 001/2021 - Art. 25 – Inciso I.
DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD do ano de 2021.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro 2021.
PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO e:
CT Nº008/2021 - 28 de janeiro de 2021 - Nova Assunção Comércio de Combustíveis Ltda 

portadora do CNPJ nº 02.954.973/0001-95 - R$ 989.369,40.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA – EPP - R$ 7.850,00; 
VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS - R$ 8.750,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 25 de Janeiro de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE 
OXIGÊNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários / Re-
cursos Federais. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10008/2021 - 26.01.21 - ALEXSANDRO 
SANTOS DA SILVA - EPP - R$ 7.850,00; CT Nº 10009/2021 - 26.01.21 - VENTILAR COMERCIO 
E SERVICOS DE ALUGUEL DE APARELHOS MEDICOS - R$ 8.750,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSROAI ADMINISTRATIVA 
E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO, ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃODE DEFESAS, 
RECURSOS E/OU QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AO TRIBUNAIS FEDERAIS 
DE JUSTIÇA, SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA DE 
BOM JESUS PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO 
ITALO DE O. VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 36.000,00.

Bom Jesus - PB, 19 de Janeiro de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

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

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

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria técnica em gestão da Saúde Municipal nas áreas de planejamento, monitoramento, 
gestão, elaboração de projetos técnicos, com ênfase na atenção básica, média e alta complexida-
de, vigilância em saúde e áreas afins; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: CONSULTEC – CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E 
SAUDE LTDA - R$ 15.000,00.

Bom Jesus - PB, 27 de Janeiro de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO 

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e 

Consultoria técnica em gestão da Saúde Municipal nas áreas de planejamento, monitoramento, 
gestão, elaboração de projetos técnicos, com ênfase na atenção básica, média e alta complexidade, 
vigilância em saúde e áreas afins. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2021. 
DOTAÇÃO: CLASSIFICAÇÃO 3390350000. VIGÊNCIA: até 30/05/2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00004/2021 - 27.01.21 - CONSULTEC 
- CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA - R$ 15.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 15:30 
horas do dia 10 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: Contratação de empresa ou pessoa física para prestação de serviços de locação de 
Retro Escavadeira 4X4 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso/
PB, conforme especificações no Termo de Referencia. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal 
nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: prefeitura@
bomsucesso.pb.gov.br. Edital:

www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 
Bom Sucesso - PB, 29 de Janeiro de 2021

FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção e 
execução dos serviços de pavimentação nas ruas: Rua Maria Rosa Padilha, Rua Valdirene Lima de 
Moraes, Rua Geraldo Vieira de Melo, Rua Pedro Nascimento, Rua Alfredo Fernandes Brito e Drena-
gem Profunda na Rua: Alfredo Fernandes Brito, todas localizada neste município, conforme Termo 
de Referência e Contrato n. 1059618–70/2018 – Ministério das Cidades. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: W&S CONSTRUCOES E INCORPORACOES 
LTDA - Valor: R$ 620.823,23. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos 
nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da 
Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 29 de Janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO

 CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos tipo: caminhão com carroceria aberta, para execução dos 
serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar, da sede do município para o aterro sanitário localizado 
na cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município. O Pregoeiro convoca 
o comparecimento dos participantes e quem se interessar para continuidade dos trabalhos e fase 
de lances verbais, que será realizado no dia 02 de fevereiro de 2021 às 11:30 horas. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, 
Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 9 9385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 29 de janeiro de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2020, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Combustíveis e Lubrificantes, para abastecer a frota de Veículos e Máquinas, pertencentes e/
ou locados a Edilidade no exercício 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 564.925,98; CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 30.710,00.

Borborema - PB, 18 de Janeiro de 2021
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições Parceladas de Combustíveis e Lubrificantes, para abastecer a frota de 
Veículos e Máquinas, pertencentes e/ou locados a Edilidade no exercício 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FUS e 
MDE: 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Borborema e: CT Nº 00004/2021 - 19.01.21 - 
AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA - R$ 564.925,98; CT Nº 00005/2021 - 19.01.21 - CARNEIRO 
DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 30.710,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº. 001/2021-SRP

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
nº. 001/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADOS AO COMBATE 
DO COVID-19. Data de abertura: 11/02/2021 às 09h00min (horário local), por meio do site https://
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@
gmail.com. Edital:www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/.

Boqueirão, 28 de Janeiro de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA-PB
 AVISO DE LEILÃO – BENS MÓVEIS 

Nº 0001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA autoriza pela Lei Municipal nº 213/2021, 

torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
que realizará licitação na modalidade Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2021, Lei Municipal 
nº 213/2021, do tipo maior lance, que será realizado de forma presencial/online, pelo Leiloeiro Oficial 
o senhor Marco Túlio Montenegro Cavalcanti Dias, JUCEP N.º 010/2014. O leilão será realizado 
no dia 24/02/2021 às 10h00, presencialmente na Sede da Prefeitura, localizada na Rua Josefa 
Eugênia, S/N, Centro, Curral de Cima-PB e online através do site www.marcotulioleiloes.com.br. 
Maiores informações, disponíveis na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Rua Josefa Eugênia, S/N, Centro ou com o Leiloeiro Oficial (83) 98787-8175 ou através do e-mail: 
marcotulio@marcotulioleiloes.com.br. 

Curral de Cima - PB, 29 de Janeiro de 2021. 
ANTÔNIO RIBEIRO SOBRINHO 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de combustíveis de forma parcelada destinados ao abastecimento da frota 

veicular (veículos, motos e máquinas) pertencentes e locadas a Prefeitura Municipal de Cacimba 
de Dentro, para o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2020. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2021 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE 
DENTRO/PB E FEDERAIS (RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS 
– EDUCAÇÃO/RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE/
RECURSOS ORDINÁRIOS/TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS/TRANSFERÊNCIA 
DE RECURSOS DO SUS/TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB – OUTRAS). VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cacimba 
de Dentro e: CT Nº 00006/2021 - 08.01.21 - R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II IRMAOS 
LTDA - R$ 792.250,00; CT Nº 00007/2021 - 08.01.21 - JOELMA FREITAS DO NASCIMENTO - 
ME - R$ 469.600,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00005/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2020, que objetiva: Aquisição de combustíveis 
de forma parcelada destinados ao abastecimento da frota veicular (veículos, motos e máquinas) 
pertencentes e locadas a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, para o exercício de 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOELMA 
FREITAS DO NASCIMENTO – ME - R$ 469.600,00; R & M COMERCIO DE COMBUSTIVEL II 
IRMAOS LTDA - R$ 792.250,00. 

Cacimba de Dentro - PB, 08 de Janeiro de 2021
VALDINELE GOMES COSTA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00083/2020 – REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
 Aos 17 dias do mês de Setembro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da 
Silva - Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 
123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00103/2020 que objetiva o registro de preços para: Aquisição dos Materiais 
Elétricos, com a finalidade de atender as necessidades dos serviços de manutenção corretiva e 
PREVENTIVA da Iluminação Pública do Município de Cabedelo. SEINFRA – PROC 1.318/2020 – 
AMPLA PARTICIPAÇÃO; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012.493/0001-54.

3 - TRANSFORMADOR

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT. VALOR UNI. VALOR 
TOTAL

33 Transformador trifásico 30 
KVA UND 12 R$ 8.025,00 R$ 96.300,00

34 Transformador tr i fásico 
75KVA UND 3 R$ 11.580,00 R$ 34.740,00

35 Transformador tr i fásico 
112,5 KVA UND 1 R$ 16.360,00 R$ 16.360,00

4 - CABOS

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDA-
DE

QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

36

Alça de aço pré-formada 
para cabo multiplexado 25 
mm (com neutro coberto) 
cor azul marinho

UND 500 R$ 4,04 R$ 2.020,0

37

Alça de aço pré-formada 
para cabo multiplexado 16 
mm (com neutro coberto) 
cor verde

UND 1500 R$ 3,05 R$ 4.575,00

38
Cabo de cobre rígido isolado 
6 mm -1kv preto (padrão 
energisa ) classe 2

MT 1500 R$ 3.99 R$ 5.985,00

39
Cabo de cobre rígido isolado 
6 mm -1kv azul (padrão 
energisa) classe 2

MT 1500 R$ 3,99 R$ 5.985,00

40
Cabo de cobre rígido isolado 
16 mm -1kv preto (padrão 
energisa) classe 2

MT 3000 R$ 10,88 R$ 32.640,00

41
Cabo de cobre rígido isolado 
25 mm -1kv preto (padrão 
energisa) classe 2

MT 2000 R$ 16,55 R$ 33.100,00

42
Cabo de cobre rígido isolado 
35 mm -1kv preto (padrão 
energisa) classe 2

MT 1500 R$ 22,65 R$ 33.975,00

43
Cabo de cobre rígido isolado 
50 mm -1kv preto (padrão 
energisa) classe 2

MT 1000 R$ 31,02 R$ 31.020,00

44 Cabo de cobre nú - 10 mm MT 2500 R$ 7,09 R$ 17.725,00

45 Cabo de cobre nú - 16 mm MT 1500 R$ 9,32 R$ 13.980,00

46 Cabo de cobre nú - 25 mm MT 1000 R$ 14,39 R$ 14.390,00

47
Cabo alumínio tetrafasico 16 
mm, com neutro coberto e as 
fases com cores variadas.

MT 13000 R$ 6,54 R$ 85.020,00

48
Cabo alumínio tetrafasico 25 
mm, com neutro coberto e as 
fases com cores variadas.

MT 5000 R$ 11,59 R$ 57.950,00

49 Cabo PP 2x2. 5 mm MT 3000 R$ 4,11 R$ 12.330,00

50 Fio rígido de 1,5mm 750 V 
peça de 100 m /classe 2 PÇ 200 R$ 83,50 R$ 16.700,00

51
Fio Flex de 2,5mm 750 V 
( cor azul) peça de 100 m 
/ classe 2

PÇ 70 R$ 109,50 R$ 7.665,00

52
Fio Flex de 2,5mm 750 V ( 
cor preto) peça de 100 m/ 
classe 2

PÇ 70 R$ 109,50 R$ 7.665,00

53
Fio Flex de 2,5mm 750 V ( 
cor verde) peça de 100 m/ 
classe 2

PÇ 70 R$ 109,50 R$ 7.665,00

54
Fio Flex de 4,0mm 750 V 
(cor azul) peça de 100 m /
classe 2

PÇ 50 R$ 203,75 R$ 10.187,50

55
Fio Flex de 4,0mm 750 V 
(cor preto) peça de 100 m/ 
classe 2

PÇ 50 R$ 203,75 R$ 10.187,50

56
Fio Flex de 6,0mm 750 V 
(cor azul) peça de 100 m /
classe 2

PÇ 25 R$ 296,50 R$7.412,50

57
Fio Flex de 6,0mm 750 V 
(cor preto) peça de 100 m/ 
classe 2

PÇ 25 R$ 297,98 R$7.449,50

6 - BASES E RELÉ

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

71 Base para relé (fotocélula) UND 1500 R$ 4,99 R$ 7.485,00

72 Conector de perfuração 
(CPD-95) 1,5/25mm UND 1000 R$ 8,50 R$ 8.500,00

73 Conector de perfuração 
(CPD-70) 1,5/25mm UND 2000 R$ 6,50 R$ 13.000,00

74 Conector GTDU p/ aterra-
mento para haste de 1/2 UND 250 R$ 4,00 R$ 1.000,00

75 Conector ampactinho tipo III 
(vermelho) UND 100 R$ 3,64 R$ 364,00

76 Chave de comando para 
Iluminação Pública 2/60 UND 10 R$ 289,00 R$ 2.890,00

77 Chave de comando para 
Iluminação Pública 2/30 UND 30 R$ 149,00 R$ 4.470,00

78 Relé fotocélula -N.F. UND 3000 R$ 17,79 R$ 53.370,00

79 Relé fotocélula -N.A UND 200 R$ 17,00 R$ 3.400,00

80 Disjuntor Mono 70A UND 120 R$ 21,27 R$ 2.522,00

81 Disjuntor Mono 90A UND 120 R$ 21,00 R$ 2.520,00

82 Disjuntor Mono 100A UND 30 R$ 71,00 R$ 2.130,00

83 Disjuntor Mono 32A UND 30 R$ 7,28 R$ 218,40

7 - BRAÇO E NÚCLEO

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDA-
DE

QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

84

Braço curvo galvanizado a 
fogo, para luminária base 
E-40 2,5mt 1 1/2" sem sa-
pata

UND 500 R$ 128,70 R$ 64.350,00

85

Braço curvo galvanizado a 
fogo, para luminária base 
E-40 3,0mt 1 1/2" sem sa-
pata

UND 300 R$ 156,0 R$ 46.800,00

86

Núcleo para (03) três pétalas 
em "Y" (poste circular de 
concreto) . Núcleo- compri-
mento 25 cm, diâmetro 5' , 
Braços das pétalas - compri-
mento 50cm, diâmetro 1' 1/2

UND 300 R$ 286,00 R$ 85.800,00

87

Núcleo para (03) três em "T" 
pétalas (poste circular de 
concreto). Núcleo- compri-
mento 25 cm, diâmetro 5' , 
Braços das pétalas - compri-
mento 50cm, diâmetro 1' 1/2

UND 80 R$ 208,00 R$ 16,640,00

88
Núcleo para 0 2(duas) péta-
las em “I" (poste circular de 
concreto )

UND 150 R$ 128,70 R$ 19.305,00

9 - LÂMPADAS

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDA-
DE

QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

95 Lâmpada vapor de sódio 
de 70 w UND 800 R$ 20,80 R$16.640,00

96 Lâmpada Vapor de sódio 
250 w E - 40 tubular UND 500 R$ 29,90 R$ 14.950,00

97 Lâmpada Vapor de sódio 
400 w (tubular) E- 40 UND 400 R$ 37,57 R$ 15.028,00

98 Lâmpada vapor metálico 
400 w UND 600 R$ 41,61 R$24.966,00

99 Lâmpada vapor de Mercúrio 
de 400 w UND 400 R$ 22,30 R$ 8.920,00

100 Lâmpada vapor metálico 
250 w UND 500 R$46,43 R$ 23.215,00

101 Lâmpada vapor metálico 
2000 w UND 10 R$ 529,56 R$ 5.295,60

102 Lâmpada vapor metálico 
1000 w UND 25 R$ 156,00 R$ 3.900,00

103 Lâmpada vapor metálico 
70 w UND 600 R$ 33,80 R$ 20.280,00

10 - LUMINÁRIA

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDA-
DE

QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

104

Luminária Super Led Pétala 
de potência igual ou superior 
a 150 w parailuminação 
Pública .Voltagem: 100 v a 
220 v Bivolt Formato: Folha 
Cor da Luz: Branco (4000-
5000k) Cor do Acabamento: 
Preto (Black Special) Quali-
dade no Chip LED: Utiliza-
mos Chip de alta qualidade, 
e cuidadosamente selecio-
nado. Fluxo Luminoso LED 
igual ou superior a 17.000 
Lúmens. Fator de Potência 
(FP):> 0,95 IRC>70. Garan-
tia 5 anos ou 50.000 horas.

UND 800 R$ 704,63 R$ 
569.704,00

105

Luminária Super Led Pétala 
de Potência igual ou supe-
rior a 200 w para iluminação 
pública Voltagem: 100 v a 
220 v Bivolt Formato: Folha 
Cor da Luz: Branco (4000-
5000k) Cor do Acabamento: 
Preto (Black Special) Quali-
dade no Chip LED: Utiliza-
mos Chip de alta qualidade, 
e cuidadosamente selecio-
nado. Fluxo Luminoso LED 
igual ou superior a 22.000 
Lúmens Fator de Potência 
(FP):> 0,95 IRC: 70. Garan-
tia 5 anos ou 50.000horas.

UND 600 R$ 1.226,33 R$ 
735.980,00

106

Luminária Super Led Pétala 
de Potência igual ou supe-
rior a 100 w para iluminação 
pública Voltagem: 100v a 
220v Bivolt Formato: Folha 
Cor da Luz: Branco (4000-
5000k) Cor do Acabamento: 
Preto (Black Special)Quali-
dade no Chip LED: Utiliza-
mos Chip de alta qualidade, 
e cuidadosamente selecio-
nado. Fluxo Luminoso LED 
igual ou superior a 11500 
Lúmens Fator de Potência 
(FP):> 0,95 IRC: 70. Garan-
tia 5 anos ou 50.000horas.

UND 200 R$ 663,00 R$ 
132.600,00

11 - LÂMPADAS

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDA-
DE

QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

107
Lâmpada Led Bulsa - 40 w 
-Alta Potência base E- 27 
- 6.500K

UND 3000 R$ 51,01 R$ 
153.030,00

108
Lâmpada Led Bulsa - 100 
w -Alta Potência base E- 40 
- 6 500K

UND 600 R$ 187,20 R$ 
112.320,00

109
Refletor Led holofote 800 w 
branco- fino bivolte , IP66 , 
á prova d'agua

UND 60 R$ 650,00 R$ 39.000,00

110
Refletor Led holofote 30 
w verde bivolte , IP66 , á 
prova d'agua

UND 60 R$ 63,70 R$ 3.822,00

111
Refletor Led holofote 150 
branco- fino bivolte , IP66 , 
á prova d'agua

UND 30 R$ 234,00 R$ 7.020,00

112 Lâmpada Led 65 w UND 1000 R$ 80,60 R$ 80.600,00

113 Refletor Led 200 w UND 60 R$ 305,50 R$ 18.330,0

12 - REATORES

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNIDA-
DE

QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

114 Reator externo vapor de 
sódio 70 w UND 1200 R$ 39,00 R$ 46.800,00

115 Reator externo vapor de 
Metálico 400 w UND 400 R$ 67,00 R$ 26.800,00

116 Reator interno vapor de 
sódio 250 w UND 700 R$ 58,00 R$ 40.600,00

117 Reator interno vapor de 
sódio 400 w UND 500 R$ 67,00 R$ 33.500,00

118 Reator externo vapor de 
Mercúrio 400 w UND 400 R$ 42,00 R$ 16.800,00

119 Reator externo vapor de 
Metálico 2000 w UND 10 R$ 195,00 R$ 1.950,00
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120 Reator externo vapor de 
Metálico 1000 w UND 25 R$ 126,00 R$ 3.150,00

121 Reator Metálico 70w UND 600 R$ 39,00 R$ 23.400,00

13 - REATORES

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTI-
DADE VALOR UNI. VALOR 

TOTAL

122 Poste Circular 200/12 de 
concreto UND 60 R$ 1.737,32 R$ 

104.239,20

123 Poste de concreto tipo “T” 
300/11 UND 15 R$ 1.176,69 R$ 17.650,35

124 Poste de concreto tipo “T” 
300/10 UND 15 R$ 1.054,00 R$ 15.820,80

125 Poste de concreto tipo “T” 
150/10 UND 70 R$ 667,44 R$ 46.720,80

126 Cruzeta em "T" 1,90 MT UND 70 R$ 93,43 R$ 6.540,10

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Cabedelo firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00103/2020, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00103/2020, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00103/2020 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 13.603.534/0001-54.
lote(s): 4 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12.
Valor: R$ 2.932.844,00.
- DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI – META COMÉRCIO.
CNPJ: 29.903.019/0001-20.
Lote(s): 3 - 13.
Valor: R$ 338.856,05.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cabedelo.
 UBIRACI SANTOS DE CARVALHO

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
    

CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI
 

DOUGLAS BERNADO AZEVEDO EIRELI
META COMÉRCIO  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUARTOO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 0008/2017-CPL
Contratante: Prefeitura Municipal de Damião
Contratada: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME.
Objeto: Prorrogar o prazo inicialmente previsto no contrato nº 0008/2017-CPL, contado a partir 

do dia 31.01.2021 até 31.12.2022, bem como, acrescer o valor de R$ 55.005,00 (cinquenta e cinco 
mil e cinco reais) para pagamento do período prorrogado, passando o contrato ao valor total de R$ 
290.915,00 (duzentos e noventa mil, novecentos e quinze reais). 

Valor do aditivo: R$ 55.005,00
Pregão Presencial  nº: 0002/2017
Data da Assinatura do aditivo: 11.01.2021.

              SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO 
PREFEITA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios diversos, que tem como objetivo a 

composição de cestas básicas para distribuição gratuita aos munícipes que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00007/2020. DOTAÇÃO: Recursos do orçamento financeiro de 2021: 10.00 – 08.244.2010.2042 
– 0010000.01 – 3.3.90.32.01. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Duas Estradas e: CT Nº 00007/2021 - 29.01.21 – JOSE 
ANTONIO FILHO - R$ 83.700,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:30 horas do dia 11 de Fevereiro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de medicamentos diversos constantes da Tabela de Preços ABC FARMA vigente - maior desconto, 
mediante a apresentação de receita médica. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 29 de Janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 11:30 horas do dia 11 de Fevereiro  de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa  
para confecção de próteses dentárias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 29 de Janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE PNEUS,CÂMARAS E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 29 de Janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 15:30 horas do dia 11 de Fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de 
serviços de recapagem de pneus dos veículos e máquinas desta Prefeitura. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com 

Damião - PB,29 de janeiro de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 003/2021, do tipo Menor Preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO, PARA 
TRANSMISSÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCA-
CIONAIS E MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. Data de Abertura: 10/02/2021 às 
09:30h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges 
Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através 
do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00..

Gurjão - PB, 29 de janeiro de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL 00004.2021
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00004/2021, objetivando Aquisições parceladas de 

gêneros alimentícios destinados ao atendimento de merenda escolar para alunos matriculados e 
assistidos ´pelo Ensino fundamental e demais setores da Administração Municipal para exercício 
de 2021., fica retomada a data de 03/02/2021 as 08h15 min para continuação da etapa de lances 
verbais e prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio 
André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira, 29 de janeiro de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2021, que objetiva: Contratação de execução continuada de serviços de Contabilidade, 
Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira para a Prefeitura Municipal de Igaracy–PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOPLAN CONTABILIDADE 
PUBLICA E SOFTWARES LTDA - R$ 96.000,00.

Igaracy - PB, 29 de Janeiro de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2021. OBJETO: Contratação de execução con-

tinuada de serviços de Contabilidade, Assessoria Técnica Contábil, Administrativa e Financeira para 
a Prefeitura Municipal de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito 
Constitucional, em 29/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00004/2021, com o seu objeto Aquisição de combustíveis e produtos derivados de 
petróleo, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos de propriedade desta 
Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a atividade pública municipal 
por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde 
de Igaracy/PB. Conforme especificação do edital. Sendo considerada desclassificada a proposta 
da empresa JOSE NILTON DA SILVA COMBUSTIVEIS, sendo classificada e HABILITADA a em-
presa: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES B2 EIRELI, Com a Proposta no valor 
global de R$ - Valor: R$ 486.480,00 (quatrocentos oitenta e seis mil, quatrocentos oitenta reais), 
considerada vencedora do certame.

Igaracy - PB, 29 de Janeiro de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento do PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00005/2021, com o seu objeto Aquisição de combustíveis para abastecimento em 
transito, tipo gasolina comum e óleo diesel S10, destinados aos veículos de propriedade desta 
Prefeitura, locados, contratados, colocados à disposição ou vinculados a atividade pública municipal 
por disposição legal, ao Município, Fundo de Assistência Social e do Fundo Municipal de Saúde 
de Igaracy/PB. Conforme especificação do edital. Sendo declarada HABILITADA e vencedora a 
empresa: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, Com a Proposta no valor global de R$ 268.860,00 
(Duzentos sessenta e oito mil e oitocentos e sessenta reais).

Igaracy - PB, 29 de Janeiro de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 12 de 
Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada e diária de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares tendo como referência de valor 
o maior percentual de desconto sobre a tabela ABC Farma, destinados a atender as necessida-
des da população carente do município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 29 de Janeiro de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 07.004/2018/SEINFRA              

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.022/2018/SEINFRA – Contratação de empresa especializada 
de Engenharia para Execução de Serviços de Implantação de Drenagem e Pavimentação em 
Paralelepípedos de 22 Ruas nos seguintes bairros: Ipês, Bessa, Geisel, Gramame, Alto do Céu, 
Grotão, Valentina, Mangabeira, Cruz das Armas e Funcionários na Cidade de João Pessoa – PB.

CONTRATADA: ANTUNES Engenharia Ltda. CNPJ (MF) nº 22.455.563/0001-07
OBJETO: É objeto do presente Aditivo a Prorrogação de prazo por mais 04 (QUATRO) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto/PMJP e o Sr. Eduardo Américo Antunes de 

Oliveira/ ANTUNES.
Data da Assinatura: 28/01/2021.

João Pessoa, 28 de janeiro de 2021.
Sr. Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra-Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 33.043/2019/SEPLAN              

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.078/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços 
de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e 
Ambientes na EMEF Monsenhor João Coutinho (LOTE 09) Localizada no Bairro do Roger em 
João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: É objeto do presente aditivo a Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por 

mais 06 (SEIS) meses. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro, Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Roxanne 

Blenda Soares de Lacerda/ SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.
Data da Assinatura: 28 / 01 /2021

João Pessoa, 28 de janeiro de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretaria Municipal de Educação
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretario Municipal de Infra Estrutura

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAEXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 33.043/2018/SEPLAN              

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.076/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços de 
Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambien-
tes na EMEF Dumerval Trigueiro (LOTE 05) Localizada no Bairro do Rangel em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: É objeto do presente aditivo a Prorrogação de prazo de Execução e Contratual por 

mais 60 (SESSENTA) dias corridos. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro, Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Roxanne 

Blenda Soares de Lacerda/ SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.
Data da Assinatura: 28 /01/2021

João Pessoa,  28  de janeiro de 2021.
Maria América Assis de castro

Secretaria Municipal de Educação

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretario Municipal de Infra Estrutura

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

OFÍCIO N.º 091/2021 – GS/SEMHAB
João Pessoa, 29 de janeiro de 2021.

Ao Senhor
Marcos Vinícius Sales Nobrega

Secretário Municipal de Comunicação
SECOM
Nesta

Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA INSTALAÇÃO DA COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ.

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste, solicitar autorização para divulgação, 
em Diário Oficial Estadual e em jornal de circulação estadual, do recebimento da renovação da 
Licença Instalação, requerida a SEMAM para esta Secretaria, para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

Abaixo segue modelo de publicação:

Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa

Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA INSTALAÇÃO A Secretaria 

Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, a Renovação da Licença Instalação para obras da Comunidade Maria 
de Nazaré, situada no Bairro Funcionários III – João Pessoa/PB.

Atenciosamente,
MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de Livramento – PB, torna público que realizará através do Pregoeiro 
Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento 
- PB, às 09:00 horas do dia 15 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, 
do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Gasolina Comum e Óleo Diesel S/10, para 
abastecimento dos veículos da frota municipal, na sede do município de Livramento, conforme 
termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; 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) 3477–1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com. Edital: http://livramento.pb.gov.br/
acesso-a-informacao/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Livramento - PB, 29 de Janeiro de 2021
RENATO EDUARDO MARQUES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Livramento – PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial 

e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento - PB, às 10:30 
horas do dia 15 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição parcelada de Gasolina Comum e Óleo Diesel S/10, para abastecimento dos veículos 
da frota municipal, em trânsito, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 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) 3477–1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com. 
Edital: http://livramento.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Livramento - PB, 29 de Janeiro de 2021
RENATO EDUARDO MARQUES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.010/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021

OBJETIVO: Aquisição parcelada material para construção tipo tintas, solventes e outros materiais 
para pintura, madeira, conforme especificações no edital e seus anexos. 

ABERTURA: 10 de fevereiro de 2021 as 09:30 h 
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL, endereço Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 

h, site do http://malta.pb.gov.br, http://www.tce.pb.gov.br 
Malta - PB, 28 de janeiro de 2021

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

COMISSÃO DE PREGÃO
PROCESSO ADIMINISTRATIVO Nº 2021.011/2021

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2021
OBJETIVO: Aquisição de forma parcelada de Gêneros Alimentícios perecíveis – (Carne Bovina, 

Frango e frios), destinados a atender as demandas de todas as secretarias do município, conforme 
especificações no edital e seus anexos,  

ABERTURA: 10 DE FEVEREIRO DE 2021 as 10:00 h, na sala da CPL, 
INFORMAÇÕES: Na sala da CPL no endereço, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 

12:00 h, site do http://malta.pb.gov.br,  http://www.tce.pb.gov.br 
Malta - PB, 28 de janeiro de 2021

Ricardo de Sousa Nascimento
Pregoeiro Oficial/PMM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N. 009/2020
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso 

de suas atribuições legais, torna público à população e a para quem interessar que, após análise 
da PROPOSTA DE PREÇOS apesentada em reunião realizada em 19 de junho de 2020, apurou-se 
o seguinte: Em 1º lugar a empresa MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP – 
CNPJ: 20.010.332/0001-64, com o valor R$ 411.803,76 (quatrocentos e onze mil e oitocentos e 
três reais e setenta e seis centavos) e 2º lugar a empresa HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO 
MENDES-ME – CNPJ: 35.590.090/0001-00, com o valor total R$ 413.506,79 (quatrocentos e 
treze mil e quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), por cumprir fielmente com todas 
as exigência do presente edital, em especial ao item 8. Maiores informações no endereço, Rua 
Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb ou através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com, 
no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 29 de janeiro de 2021
JOÃO ACÁSSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 003/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 
de Fevereiro de 2021, ás 10:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, 
Situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, 1° andar, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na moda-
lidade Pregão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para 
aquisição parcelada de combustível com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do 
Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 28 de janeiro de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 001/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 
Fevereiro de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, 1° andar, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pre-
gão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição 
parcelada de gêneros alimentícios com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do 
Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 28 de janeiro de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 002/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de 
Fevereiro de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, 1° andar, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pre-
gão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição 
parcelada de materiais de limpeza com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do 
Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 28 de janeiro de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 00003/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
CONTRATADA: ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO-ME – CNPJ N º 03.158.901/0001-02. 
OBJETO: Aquisição de combustíveis para atender as necessidades emergencial, abastecendo 

os veículos de diversas Secretarias do Município de Olho D’água-PB.
VALOR R$: 41.390,00 (quarenta e um mil, trezentos e noventa reais).

Olho D’água - PB, 29 de Janeiro de 2021.
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00009/2021, em favor da empresa NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO 
- ME; CNPJ nº 32.481.097/0001-98, tendo como objetoaquisiçãodeequipamentos para Laboratório 
pertencentes a UPA - Piancó para realização de exames destinados a prevenção da Pandemia do 
COVID -19.Com o valor global estimado de R$ 48.140,00 (quarenta e oito mil, cento e quarenta 
reais), em consequência fica amesma convocada a assinar o termo contratual, conforme o Art. 4º, 
estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 
64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em29 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00009/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO - ME; CNPJ nº 32.481.097/0001-98.
OBJETIVO: Aquisição de equipamentos para Laboratório pertencentes a UPA - Piancó para 

realização de exames destinados a prevenção da Pandemia do COVID -19.
Valor Global Estimado:R$ 48.140,00 (quarenta e oito mil, cento e quarenta reais),

Piancó-PB, em 29 de janeiro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
OBJETO: para consultoria em ações estratégicas de atenção às pessoas com obesidade, 

diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no contexto da emergência em saúde pública 
de importância nacional (espin) decorrente da pandemia do novo coronavírus para suprir as ne-
cessidades da secretaria de saúde do município de pedra branca na prevenção ao civide-19 . a 
empresa JANILDA MARIA PEREIRA NEVES cnpj nº 33.504.538/0001-19, com  o valor global de 
r$  9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Pedra Branca, em 28 de janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2021

HOMOLOGAÇÃO
a prefeitura municipal de pedra branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a 

lei covid-19 (art.4º da lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, em 
face ao cumprimento da comissão permanente de licitação do município, e tendo em vista a do-
cumentação que instrui o processo de dispensa de licitação nº 0003/2021, homologo a  dispensa 
de licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para consultoria em ações estratégicas de 
atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no contexto 
da emergência em saúde pública de importância nacional (espin) decorrente da pandemia do novo 
coronavírus para suprir as necessidades da secretaria de saúde do município de pedra branca na 
prevenção ao civide-19 . a empresa  JANILDA MARIA PEREIRA NEVES cnpj nº 33.504.538/0001-
19, com  o valor global de r$  9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)..

             Pedra Branca, em 28 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ERRATA

Pregão Presencial nº 0002/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB torna público o aviso de errata referente ao edital do 

Pregão Presencial nº 0002/2021, Objeto: Aquisição parcelada de carnes bovina, frango e seus deri-
vados destinados a merenda escolar e demais atividades dos programas e secretarias do município. 
no EDITAL : Pagina 04, serão desconsiderados os sub-itens 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7. 

Pedra Branca-PB, 28 de janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2021
A comissão de licitação torna público o aviso de licitação da Chamada Pública 0001/2021 com 

o objeto: para posterior contratação, mediante documentação, para prestação de serviços espe-
cializados na área de saúde com atendimento a nível ambulatorial em cardiologia no Centro de 
Especialidade Médica, e Centro de Atendimento para Enfrentamento do Coronavírus atendendo 
as necessidades do Município de Pedra Branca -PB, 0001/2021 a partir do dia 01 de fevereiro de 
2021, mediante horário de funcionamento e estará disponível a todos os interessados até o dia 
31 de dezembro de 2021

Pedra Branca - PB, 28 de janeiro de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Presidente CPL
 

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ERRATA

Pregão Presencial nº 0003/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB torna público o aviso de errata referente ao edital 

do Pregão Presencial nº 0003/2021, Objeto: aquisição de gêneros alimentícios destinados a 
merenda escolar. no EDITAL : Pagina 04, serão desconsiderados os sub-itens 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 
7.4.5, 7.4.6, 7.4.7. 

Pedra Branca-PB, 28 de janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial
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Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE ERRATA

Pregão Presencial nº 0004/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB torna público o aviso de errata referente ao edital do 

Pregão Presencial nº 0004/2021, Objeto: Serviço de Radiodifusão. no EDITAL : Pagina 04, serão 
desconsiderados os sub-itens 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.5, 7.4.6, 7.4.7. 

Pedra Branca-PB, 28 de janeiro de 2020
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Aviso de Resultado de Julgamento

Pregão Nº 0001/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornam público o resultado 

de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0001/2021, cujo objeto: 
Aquisição de combustíveis para abastecimento em trânsito, na região de Campina Grande e Joao 
Pessoa-PB. Tem como vencedora: POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA – CNPJ Nº 35.419.936/0001-
36, com o valor global de R$ 453.500,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil e quinhentos reais)

Pedra Branca-PB, 28 de Janeiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

 Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 0005/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 0005/2021, por 

menor preços unitários, com objeto, aquisição de medicamentos. Abertura dia 11/02/2021 às 
08:30 horas, a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.
pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 29 de Janeiro de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994.
OBJETO: para consultoria em ações estratégicas de atenção às pessoas com obesidade, 

diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no contexto da emergência em saúde pública 
de importância nacional (espin) decorrente da pandemia do novo coronavírus para suprir as ne-
cessidades da secretaria de saúde do município de pedra branca na prevenção ao civide-19 . a 
empresa JANILDA MARIA PEREIRA NEVES cnpj nº 33.504.538/0001-19, com  o valor global de 
r$  9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Pedra Branca, em 29 de janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0003/2021

HOMOLOGAÇÃO
a prefeitura municipal de pedra branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a 

lei covid-19 (art.4º da lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, em 
face ao cumprimento da comissão permanente de licitação do município, e tendo em vista a do-
cumentação que instrui o processo de dispensa de licitação nº 0003/2021, homologo a  dispensa 
de licitação, visando à contratação de pessoa jurídica para consultoria em ações estratégicas de 
atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no contexto 
da emergência em saúde pública de importância nacional (espin) decorrente da pandemia do novo 
coronavírus para suprir as necessidades da secretaria de saúde do município de pedra branca na 
prevenção ao civide-19 . a empresa  JANILDA MARIA PEREIRA NEVES cnpj nº 33.504.538/0001-
19, com  o valor global de r$  9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)..

Pedra Branca, em 29 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0004/2021

HOMOLOGAÇÃO
A prefeitura municipal de pedra branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a lei 

covid-19 (art.4º da lei 13.979/(2020). e do parecer jurídico exarado no referido processo, em face ao 
cumprimento da comissão permanente de licitação do município, e tendo em vista a documentação 
que instrui o processo de dispensa de licitação nº 0004/2021, homologo a  dispensa de licitação, 
visando à contratação de pessoa jurídica para consultoria em ações estratégicas de apoio à ges-
tação, pré-natal e puerpério para o enfretamento da emergência em saúde pública de importância 
nacional (espin) decorrente da pandemia do coronavírus. de acordo com a portaria 2.222 de 25 de 
agosto de 2020 suprindo as necessidades da secretaria de saúde do município de pedra branca 
na prevenção ao civide-19 . a empresa  Janilda Maria Pereira Neves CNPJ nº 33.504.538/0001-19, 
com  o valor global de r$  12.195,00 (doze mil e cento e noventa e cinco reais).

             Pedra branca, em 29 de Janeiro de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fa-
zenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 11 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de material médico 
hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde e do Fundo Municipal de 
Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

 Pilões - PB, 28 de janeiro de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 10:00 horas do dia 10 de fevereiro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FRAL-
DAS DESCARTÁVEIS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.
pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 29 de janeiro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE CONJUNTO E CARTEIRAS ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DO SISTEMA DE EDU-
CAÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 58.500,00; 
JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 186.000,00.

Remígio - PB, 27 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
CONJUNTO E CARTEIRAS ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BRASFLEX INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA - R$ 58.500,00; JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 186.000,00.

Remígio - PB, 29 de Janeiro de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E CARTEIRAS ESCOLAR, PARA ATENDER ALUNOS DO 

SISTEMA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 
2008 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 02050 12 365 1001 2014 Manutenção 
das Atividades do Ensino Infantil 02050 12 361 1001 2015 Manutenção da Educação de Jovens 
e Adultos 4490.52 equipamentos de material permanente FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos 
Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 1120 Transferência 
do Salário–Educação 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT 
Nº 00022/2021 - 29.01.21 - BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - R$ 58.500,00; CT Nº 
00023/2021 - 29.01.21 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 186.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA 
DIETA ENTERAL PARA SUPRIR A DEMANDA JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB. Jus-
tificativa: Apreciação de questionamento quanto a descrição do termo de referência. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Joaquim 
Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACO-
ESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 29 de Janeiro de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, informa aos interessados 

que no Aviso de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico 00013/2021,publicado no Diário Oficial 
do Estado da Paraíba e Jornal A União, todos do dia 29/01/2021, onde se lê: “10 de Fevereiro de 
2021, às 14h00min”; Leia-se: “11 de Fevereiro de 2021, às 09h00min”; ficando assim inalteradas 
as demais informações.

São José de Piranhas-PB, em 29 de Janeiro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÂO

PREGÃO ELETRÕNICO
Nº 00009/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 
intermédio deste aviso, comunicar aos interessados, o cancelamento da abertura do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00009/2021, marcada para o dia 05 de Fevereiro de 2021, às 09h00min, com 
objeto:Aquisição de peças automotivas, por maior desconto, para atender todas as necessidades 
da frota de veículos do município de São José de Piranhas. MOTIVO: Alteração Fonte pagadora. 
Informações através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e pelo e-mail cplsaojosedepi-
ranhas@gmail.com.

São José de Piranhas- PB, 29 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS     

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

TOMADA DE PREÇOS Nº 00011/2020
Relativo a Tomada de Preços acima citada, com objeto: Contratação de empresa para execução 

dos serviços de Construção de Quadra Poliesportiva Coberta para a E.M.E.I.F. Joaquim Pereira Lima, 
no município de São José de Piranhas – PB, é aplicada penalidade a empresa AM ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ 13.351.120/0001-85; pela não execução do contrato, não realizando 
a obra e por não se manifestar na apresentação de defesa e contraditório no prazo legal ofertado, 
conforme comprovação nos autos. O município decide aplicar a seguinte sanção em desfavor da 
referida empresa: I. Impedimento de licitar e contratar com este poder público municipal, pelo prazo 
de 1 (UM) ano, com base no artigo 87, III da Lei 8.666/93, a contar da publicação desta decisão no 
Diário Oficial do Estado e Jornal A União. O processo está à disposição dos interessados nos dias 
úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 28 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÂO

PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00010/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, ESTADO DA PARAÍBA, vem por 

intermédio deste aviso, comunicar aos interessados, o cancelamento da abertura do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00010/2021, marcada para o dia 08 de Fevereiro de 2021, às 09h00min, com 
objeto:Contratação de Serviços para Manutenção e Retífica na aplicação preventiva e corretiva 
da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB. MOTIVO: 
Alteração Fonte pagadora. Informações através do site www.portaldecompraspublicas.com.br e 
pelo e-mail cplsaojosedepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas- PB, 29 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, torna público que fará realizar, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, 
objetivando a contratação de serviços para manutenção e retífica na aplicação preventiva e corretiva 
da frota de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB, às 09:00h, 
dia 12 de Fevereiro de 2021, na sala da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro 
- São José de Piranhas - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, 
no endereço supracitado. E-mail: cplsaojosedepiranhas@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 29 de Janeiro de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO 

SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA CARGOS PÚBLICOS NO 
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de São João do Tigre: 01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 
– MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL – 3.3.90.39 00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 
2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 3.3.90.39 00 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 22/05/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01301/2021 - 22.01.21 - APICE 
CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI - R$ 14.000,00.

São João do Tigre – PB, 22 de Janeiro de 2021.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00009/2021

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 DV00009/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS PARA CARGOS PÚBLICOS NO 
QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATI-
FICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: APICE CONSULTORIAS E 
CAPACITACOES EIRELI - R$ 14.000,00.

São João do Tigre - PB, 19 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00002/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E MANU-
TENÇÃO DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 118.106,85.

São João do Tigre - PB, 14 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 

DA LIMPEZA URBANA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
– PESSOA JURÍDICA.. VIGÊNCIA: até 15/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de São João do Tigre e: CT Nº 00501/2021 - 15.01.21 - E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 118.106,85.

São João do Tigre - PB, 15 de Janeiro de 2021.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA LOCAÇÃO E FRETA-

MENTO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE –PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre:04.000 – SECRETARIA DE SAUDE – 10.301.2006.2052 – MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–
ESTRUTURA – 15.122.2035.2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA 
– 07.000 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08.244.2014.2053 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 14/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 00601/2021 - 14.01.21 - SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - R$ 99.880,00; 
CT Nº 00602/2021 - 14.01.21 - ARNEDES PEREIRA DE MELO - R$ 12.600,00; CT Nº 00603/2021 - 
14.01.21 - VALFRIDO BEZERRA DA SILVA - R$ 12.000,00; CT Nº 00604/2021 - 14.01.21 - EDILSON 
DE SOUZA - R$ 6.400,00; CT Nº 00605/2021 - 14.01.21 - JOSÉ GENIVALDO DA SILVA - R$ 7.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00003/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA LOCAÇÃO E FRETAMENTO, 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO TIGRE –PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ARNEDES PEREIRA DE MELO - R$ 
12.600,00; EDILSON DE SOUZA - R$ 6.400,00; JOSÉ GENIVALDO DA SILVA - R$ 7.200,00; SE-
BASTIAO SILVINO DOS SANTOS - R$ 99.880,00; VALFRIDO BEZERRA DA SILVA - R$ 12.000,00.

São João do Tigre - PB, 13 de Janeiro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 
processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00001/2021, que objetiva: Contratação de serviços técnicos jurídicos especializados em 
gestão pública, de natureza singular, com fulcro na Lei 14.039/20; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEONARDO SOUZA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOCACIA - R$ 71.500,00.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 29 de Janeiro de 2021
ADRIANO JERONIMO WOLFF

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO
 Nº 045/2020-CPL

OBJETO: Rescindir amigavelmente o Contrato nº 0245/2020-CPL, celebrado com a empresa 
GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS, em virtude do pedido de desistência apresentado pela 
empresa contratada, que informou que houve aumento nos preços dos insumos, que acarretou 
considerável aumentos nos custos, impossibilitando o início e a conclusão da obra.

FUNDAMENTO LEGAL: art. 79,II da Lei nº 8.666/93.
Data de Assinatura: 28.01.2021
PREFEITO: KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPA-

MENTOS MÉDICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Soledade e transferencias de imposto da saude, SUS 02.010 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10 244 2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000351 3390.30 99 
Material de Consumo 10 302 2027 2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go-
verno Federal – Bloco de Custeio d. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00010/2021 - 26.01.21 - SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 201.455,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 001/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimen-
to licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE 
SOUSA/PB - DAESA, conforme condições do Edital e seus anexos. Abertura das propostas: dia 18 
de Fevereiro de 2021, às 09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos 
www.tce.pb.gov.brewww.sousa.pb.gov.br(1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, 
Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão).

Sousa, 29 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE REUNIÃO
Pregão Eletrônico 

Nº 012/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 

Fevereiro de 2021, ás 10:30 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.
br, procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Aquisição de (01) um veículo 
novo/zero quilômetro, tipo SUV, destinados as necessidades do Programa Criança feliz, a cargo da 
secretaria de Assistência Social, conforme especificações constantes no Termo de Referência no 
Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que encontrar-se-á disponível no 
site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.sousa.pb.gov.br e na sala 
da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço 
supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB28de Janeiro de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE ADEQUAÇÃO AO EDITAL

Pregão Eletrônico 
nº 015/2021

A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que o edital do pregão acima, 
houve alterações que afetam a formulação da proposta, assim como obrigações da contratada. 
Publica-se o presente aviso, e a contar desta se tem os dias legais para a realização do certame 
em 11 de fevereiro de 2021 as 08:30h no portal de compras públicas. 

Sousa, 29 de janeiro de 2021.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico 

Nº 16/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 

Fevereiro de 2021, ás 14:00 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, objeto:Aquisição de equipamentos de pro-
teção individual – EPI`s e outros equipamentos pelo programa Saúde na Escola a serem destinados 
a atender as necessidades da Secretaria Municipal de educação,conforme especificações constantes 
no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que 
encontrar-se-á disponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.
sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa PB, 28 de janeiro de 2021
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00003/2021, 
que objetiva: Aquisição de material de prevenção ao covid 19 destinada a secretaria de saúde do 
município de São Sebastião De Lagoa de Roça; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.892,50.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 29 de Janeiro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de prevenção ao Covid 19 destinada a secretaria de saúde do mu-

nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça. FUND. LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprio: 02110.10.301.2007.2096–19 000486 3.1.90.04.00.00 – 211 000774 
3.1.90.04.00.00–– 214. VIGÊNCIA: 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00007/2021 - 29.01.21 - EUROMED COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.892,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
OBJETO: Contratação de empresa para executar serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento 

e balanceamento, funilaria, lanternagem, pintura, consertos de bancos e tapeçaria, manutenção de 
ar condicionado, consertos e troca de peças de motos, destinados á frota de veículos e máquinas a 
serviço do município de Santa Luzia/PB, conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 11/02/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 29 de janeiro de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, 
que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para 
atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 2021; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHNSON ABRANTES – SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS - R$ 48.000,00.

Sertãozinho - PB, 25 de Janeiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

 Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2021. OBJETO: Contratação de Serviços Téc-

nicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Governo. 
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/01/2021.

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2020, que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos e Especializados de Assessoria 
Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta edilidade, durante o exercício de 
2021; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEOMAR DA SILVA 
COSTA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 57.600,00.

Sertãozinho - PB, 11 de Janeiro de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2020. OBJETO: Contratação de Serviços Téc-

nicos e Especializados de Assessoria Jurídica, para atender as necessidades administrativas desta 
edilidade, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 11/01/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Eletrônico 

nº 002/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
de equipamento e material permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Serra 
Grande – PB de acordo com a PROPOSTA 11588.20200/1200-03, conforme especificações cons-
tantes no Termo de Referência Anexo do Edital. Abertura das propostas dia 25 de fevereiro de 
2021, às 9:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.
tce.pb.gov.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços 
eletrônicos no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.
br, https://serragrande.pb.gov.br//licitacaolista.php# e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os 
dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande, 28 de janeiro de 2021.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Eletrônico 

nº 006/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição 
de equipamento e material permanente para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Serra 
Grande – PB de acordo com a PROPOSTA 11588.20200/1200-02, conforme especificações cons-
tantes no Termo de Referência Anexo do Edital. Abertura das propostas dia 26 de fevereiro de 
2021, às 9:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.
tce.pb.gov.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços 
eletrônicos no site http://serragrande.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes, www.tce.pb.gov.
br, https://serragrande.pb.gov.br//licitacaolista.php# e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os 
dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande, 28 de janeiro de 2021.
Jose Andreson Filho

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Ave-

nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO 
DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ– PB
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 00008/2021
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL nº. 00008/2021, cujo 
objeto é: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, considerando a necessidade de adequação as funções administra-
tivas. Fica adiada “sine die” a sessão que estava marcada para o dia 04/02/2021, às 12h30min.

Sumé – PB, 29 de janeiro de 2021.
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro.
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 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 MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS 
E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO O MAIOR 
DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS 
DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 29 de Janeiro de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 13:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços médicos 
especializados para realização de exames de ultrassonografia diversas, destinados as demandas 
operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 28 de Janeiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 
Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de livros didáticos 
destinados aos alunos da rede municipal de ensino na modalidade educação infantil, crianças a 
partir de 2 anos até 5 anos de idade, para atender a necessidade da secretaria de educação deste 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 28 de Janeiro de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

CONCORRÊNCIA   Nº 15/2020
Registro CGE Nº 20-01432-3

CONVOCAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convoca-
da a empresa TEKTON CONSTRUTORA LTDA participante da CONCORRÊNCIA   Nº 15/2020  
(Obras de Implantação e Pavimentação da Avenida Perimetral Oeste de Sousa) que classificada, 
apresentou preço (R$ 10.935.189,78) até 10% da 1ª  lugar - AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA 
-  R$ 10.116.285,89, e ,em virtude de ter manifestada e comprovada ser a 1ª Empresa de Peque-
no Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 
14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a partir da data desta publicação, 
para nova proposta de preço

         João Pessoa, 29 de janeiro  de 2021.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO- (*)Nova data
NOVA ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020

Sob nº 10011/2020 na plataforma Comprasnet.
Registro CGE Nº. 20-01516-5

OBJETO: Aquisição de Fluído Odorante, conforme condições, quantidades e exigências cons-
tantes noAnexo 2 - Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br ewww.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda a 
sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h00 às 12h00, 14h00 às 18h00), no escritório 
da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício Eco Business Center, 
Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 10/02/2021.
ABERTURA: Dia10/02/2021, às 10h00min (horário de Brasília).
(*) Nova data de abertura do Pregão.

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA-
RES DE VIEIROPOLIS-PB - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA-AGE PARA RETIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA - O Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Vieirópolis - PB – Município de Vieirópolis/Estado da 
Paraíba, inscrito no CNPJ nº 02.840.485/0001-57, com endereço à Rua Francisco Joaquim de Assis, 
s/n – Centro - Vieirópolis/PB, CEP 58822-000, com pedido de Registro Sindical sob nº SC18652, 
processo 46224.005526/2016-28, junto ao Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência 
e Trabalho, vem, através de seu Presidente JOAQUIM NUNES GADELHA, CPF nº 713.845.964-53, 
NIT 11682140460, residente no Sítio Santa Gertrudes – Zona Rural - Vieirópolis/PB, CEP 58822-000, 
convocar, pelo presente EDITAL, todos os membros da categoria dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, ativos, inativos e aposentados rurais: agricultores e agricultoras familiares do Município de 
Vieirópolis, Estado da Paraíba, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-
-AGE a ser realizada no dia 10 de fevereiro de 2021, na sede do sindicato, no endereço citado 
acima, com início às 09h00min, em primeira convocação, e 10h00min em segunda convocação 
com qualquer número de trabalhadores presentes, observando o quórum estatutário, para tratar 
da seguinte ordem do dia: 1) Retificação da Alteração estatutária ocorrida no dia 24 de fevereiro de 
2016, conforme Ata, atendendo a saneamento, por conhecimento de outras entidades notificadas 
através de ofícios do Ministério da Economia, no que diz respeito à categoria representada, nos 
termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e aposentados, no Município de Vieirópolis/PB, em uma 
área igual ou inferior a 02 (dois) módulos rurais; 2) Outros pontos. Vieirópolis/PB, 29 de janeiro de 
2021. Joaquim Nunes Gadelha – Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
USOCAPIAO EXTRAJUDICAL

Faz saber a tanto este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolo nesta Serventia 
em 29/01/202. O(s) requerimento pelo qual o senhor Francisco Teotonio Neto Junior, brasileiro, 
divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF nº 206.602.194-68 e da Cédula de Identidade RG nº 
290.602 SSP/PB, residente no município de Santana dos Garrotes PB. Solicita(m) o reconhecimento 
de propriedade através de USUCAPIÃO EXTRAJUDICAIL, nos termos do artigo 216-A, da Lei 
6.015/1973, do terreno localizado as margens da BR 426, nesta cidade de Santana dos Garrotes PB, 
com área de 4.881 metros quadrados, limitando-se do seguinte modo: Ao Norte, com Cosmo Lopes; 
Ao Sul, com a rua projetada, Ao Leste, com a BR 426, e ao Oeste, com Marcelino Inácio e Sebastião 
Diniz Ferreira. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de 
direitos reais e de outros em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante ao Oficial 
de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15(quinze) dias corridos a constar 
da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados pelos REQUERENTES, sendo reconhecido a usucapião extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a Lei, Santana dos Garrotes PB, 29 de Janeiro de 2021. 
Carlos Alberto Alencar – Ofício do Cartório extrajudicial da Comarca de Santana dos Garrotes PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA FEDERAÇÃO PARAIBANA 
DE VOLEIBOL - O Presidente da Federação Paraibana de Voleibol, com fulcro nos estatutos em 
vigor, CONVOCA  a Assembléia Geral Ordinária da FPV para reunir-se às 18:30 horas do dia 18 
de fevereiro de 2021 em primeira convocação e meia hora após em segunda convocação, na sede 
da Federação Paraibana de Voleibol situada a Rua João Bernardo de Albuquerque nº 99 salas 203 
e 204 - Bairro Tambiá,  nesta cidade para deliberar sobre a seguinte ordem: A- Apreciar e julgar 
o parecer do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2020; B- Dar posse ao Presidente e Vice 
Presidente; C- apresentação do relatório das atividades de 2020; -D- Eleição do Conselho Fiscal 
para o exercício 2021 à 2025; E- Conceder títulos honoríficos. F - Assuntos Gerais. As Inscrições 
das Chapas para eleição do Conselho Fiscal deverão realizadas no período de 01 à 05 de Fevereiro 
de 2021 na sede da Federação no horário das 8:00 às 12:00 hs através de ofício com o nome da 
chapa constando nomes RG e CPF dos Componentes, e apresentada por pelo um dos um dos 
membros da Chapa. A Assembléia está aberta a participação de filiados ou vinculados sem direito 
a voto sendo garantido o direito voz e participação de todos os interessados em presenciá-la. 
Presidente Carlos Fernandes de Lima Filho

TREND ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 18.072.485/0001-94, torna público que requereu a SEMAPA – 
Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraHabitação 
de Residencial Multifamiliar, situadono Loteamento Prolongamento Ponta de Campina, Quadra G, 
Lote 04, Ponta de Campina– Cabedelo/PB.

José Rodolfo Soares Aragão Andrade, representante titula da empresa José Rodolfo Soares Aragão 
Andrade, nome de fantasia Portal Gás e Água, inscrita noCNPJsob o no. 36.008.406/0001-68, torna 
público que requereu à SEMAPA - Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo, 
a licença para operação (comércio e serviços), para comércio varejista de gás liquefeito de petróleo 
(GLP) e água, com endereço a rua Bárbara Regina Costa da Cunha, Lot. Praia do Poço, s/n, Lote 
1 Quadra 4ª,bairro Portal do Poço, cidade de Cabedelo - CEP 58.106-063.

Alfa Empreendimentos Imobiliários, torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Licença de Operação, para o loteamento Manoel Lourenço, 
situado a BR 412 – Centro, Sumé-PB. CEP: 58540-000.

LUCIANA RODRIGUES SILVA, CPF: 612.385.460-15, torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalaçãopara-
construção de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Ponta de Campina, Quadra C-3, 
Lote11– Cabedelo/PB.

LIDER IND. E COM. DE COSMÉTICOS EIRELI, CNPJ: 18.004.594/0001-74, torna público que 
requereu à SEMAPA, Secretaria de meio Ambiente, Pesca e Agricultura de Cabedelo a Licença de 
Operações para atividade de Industria e Comércio de Cosméticos, situada a Av. Santa Paula, S/N, 
Quadra 08 Lote 01 LTO N.S Conceição, Renascer, Cabedelo/PB.

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 181/2021, em João Pessoa, 26 de Janeiro de 2021 
- Prazo 730 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO= MUNICIPIOS: COXIXOLA, 
SUCURU, SANTO ANDRÉ E PIO X - UF: PB. Processo: 2020-010472/TEC/LO-1574.

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 2190/2020, em João Pessoa, 29 de Dezembro de 2020 
- Prazo 730 dias, SISTEMA ADUTOR DA BORBOREMA – SEGMENTO II - 3ª ETAPA= MUNICIPIO: 
VÁRIOS - UF: PB. Processo: 2020-008594/TEC/LI-7559.

3R ENGENHARIA LTDA. – CNPJ: Nº 10.898.590/0001-75 Torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente, a Licença de Instalação para um Residencial Multifamiliar – com 
176 (cento e setenta e seis) unidades denominado de City Park Residence, situado a Rua Adonias 
de Azevedo Araújo, s/n – Planalto da Boa Esperança - João Pessoa/PB.
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