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Covid: 95% dos municípios da 
PB estão na bandeira laranja
Avaliação feita pela SES indica, ainda, oito cidades na bandeira vermelha e decreto estadual deverá ser renovado. Página 5

Foto: CMJP

Pandemia Câmara de João Pessoa abre igrejas e 
escolas, mas se isola em regime remoto. Página 13

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

230.206

11.055.480

117.060.462

4.711

266.614

2.597.318
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Paraíba supera a marca dos 
230 mil casos de covid-19
Segundo o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, foram 
confirmados ontem 1.012 novos pacientes infectados e a 
média de internação é de duas por hora. Página 4

Páscoa gera expectativa de 
renda, apesar da pandemia
Empreendedores e pequenos comerciantes paraibanos 
esperam faturar entre 30% e 40% a mais com produtos 
temáticos este ano. Página 17

Foto: José Marques/Secom-PB

Assinado no Dia Internacional da Mulher pelo governador João Azevêdo, conjunto inclui Plano de Ação para Aplicabilidade do Protocolo do Feminicídio no estado. Página 3

PB implanta novas políticas públicas para mulheres

Colunas
Se o Brasil desenvolvesse uma política de boa 

vizinhança, e não de isolamento, certamente o 
auxílio estrangeiro seria mais rápido e fácil, 

inclusive na América Latina e Caribe.  Página 2

Editorial

Polícia atende quase duas mil 
ocorrências no fim de semana
Operação Previna-se também interrompeu duas festas 
clandestinas em João Pessoa, que estavam sendo realiza-
das no Bairro das Indústrias e Jardim São Paulo. Página 6

A vida cada vez mais cara Petrobras anuncia mais um aumento 
nos preços do diesel e da gasolina, o sexto somente este ano. Página 18

Economia

Foto:  José Cruz/Agência Brasil 

Foto: Arquivo A União

Câncer Morre, aos 87 anos, Juarez Farias, ex-vice-governador do 
estado, conselheiro aposentado do TCE-PB e integrante da APL. Página 13

Foto: André Dusek/Estadão Conteúdo

De volta ao jogo Ministro Edson Fachin anula condenações 
de Lula na Lava Jato e decisão torna ex-presidente elegível. Página 15

Últimas

Políticas

Paraíba

Os velhos padrões, infelizmente, insistem em 
continuar. E no Brasil, os índices são estarrecedores. 

Basta que se vejam as plásticas, harmonizações 
faciais, corpos inatingíveis...  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

Eita! Chegamos à coluna de nº 100! São 100 
textos - com este - que publico aqui pelo Jornal A 
União, o que faz deste diário a casa onde eu mais 
escrevi na condição de colunista.  Página 10

André Cananéa
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Por que a comitiva brasileira não repetiu em terras de Is-
rael as bravatas que costumam ilustrar os discursos de Jair 
Bolsonaro sobre a pandemia de coronavírus? O séquito, antes 
de embarcar para o país de Benjamin Netanyahu, posou para 
foto com todos os seus integrantes sem máscaras. Ao repetir 
a pose, na chegada ao Estado Judeu, nenhum membro ousou 
mostrar o rosto descoberto do equipamento de proteção.

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, por 
sua vez, protagonizou um vexame, ao ser advertido pelo ce-
rimonial de que deveria colocar a máscara antes de aproxi-
mar-se do seu colega israelense, Gabi Ashkenazi. O que se 
depreende da visita presidencial a Israel, supostamente em 
busca do estabelecimento de convênios em áreas estratégi-
cas, como ciência e tecnologia, além do fornecimento de antí-
dotos contra a covid-19?

O que se infere é que o governo de Bolsonaro não tem 
apreço pela saúde do povo brasileiro, muito menos pelas leis 
de seu país. Em Israel, os seguidores do presidente nem de 
longe lembravam o político intrépido que, tal qual um San-
são tupiniquim, ameaça a toda hora derrubar as pilastras de 
sustentação do Estado democrático de direito. Lá, todas as 
regras foram respeitadas, e ninguém ousou defender teses 
“negacionistas”.

Viagens dessa natureza custam muito dinheiro aos cofres 
públicos. Ao final de seu mandato, Bolsonaro talvez contabi-
lize o maior volume de dinheiro gasto até hoje com seguran-
ça pessoal, dentre todos os ex-presidentes brasileiros. Mas, 
voltando ao assunto da pandemia, o que o Brasil vai receber 
em troca da visita da comitiva bolsonarista à Israel? Se for o 
spray nasal, é melhor aguardar que o antídoto seja aprovado 
pela Anvisa de lá.

Outra pergunta que não quer calar: era preciso mesmo ir tão 
longe, percorrer mais de 10 mil quilômetros, para pedir a cola-
boração internacional na luta contra a pandemia? Se o Brasil 
desenvolvesse uma política de boa vizinhança, e não de isola-
mento, como acontece hoje, certamente o auxílio estrangeiro 
seria mais rápido e fácil, inclusive na América Latina e Caribe. 
Mas a incoerência parece ser mesmo a marca deste tempo. 

Israel pesa mais O estadista e o político 
Entre tantas lições que venho repe-

tindo nesses artigos, foi o dr. Abelardo 
de Araújo Jurema quem também me en-
sinou a diferença entre o estadista e o 
político. Citava muitos exemplos, entre 
eles o presidente Juscelino Kubitscheck 
a quem apontava como o governante 
que sempre colocava o interesse nacio-
nal acima de qualquer outro argumen-
to, que pensava o país como um todo e 
não se prendia a questões menores nos 
momentos que exigiam decisão e res-
ponsabilidade. 

- Estadista é o homem que go-
verna para todos, que não discrimina 
adversários pelo fato de lhe fazerem 
oposição; que trabalha para pacificar 
o país; que se debruça em sua missão 
concentrado no bem comum; que é ca-
paz de renunciar às suas convicções 
e colocar em jogo a própria vida pelo 
bem da sua pátria e dos seus concida-
dãos, ensinava. 

Jurema citava o comportamento de 
JK durante a conhecida Revolta de Jaca-
reacanga, em 1956, quando militares 
de Aeronáutica se rebelaram contra a 
sua posse na presidência da República e 
pretendiam bombardear os Palácios do 
Catete e das Laranjeiras. Após o movi-
mento ter sido debelado, contido pelas 
forças legalistas, leais à Constituição, 
Juscelino anistiou todos os rebeldes em 
nome da pacificação das Forças Arma-
das. “Foi atitude de estadista”, procla-
mava o velho Abelardo. 

O mundo está repleto de persona-
gens que marcaram a sua passagem 
como grandes estadistas. Winston 
Churchill, comandando os Aliados na 2ª 
Guerra; o Papa João Paulo II, que extra-
polou os limites da Igreja Católica e foi 
um dos líderes mais influentes do sé-
culo XX; Abraham Lincoln, presidente 
americano que aboliu a escravidão no 
seu país; Mikhail Gorbachev, que pro-

moveu a Perestroika e pôs fim à Guerra 
Fria; Angela Merkel, a primeira mulher 
e a primeira representante da Alema-
nha Oriental eleita pelo parlamento, e 
tantos outros nomes que fazem parte 
da história do nosso tempo.

No Brasil de hoje não temos um 
homem que preencha os requisitos 
para ingressar nesse clube restrito. 
Eleito pelo voto direto, com o apoio da 
maioria dos brasileiros, o presidente 
Jair Bolsonaro não tem se mostrado 
capaz de cumprir esta missão, mesmo 
tendo assumido o Governo em plenas 
condições de reunificar o País, pro-
movendo a paz e a dignidade perdida 
após quase 20 anos de predominância 
de uma gestão conturbada e marcada 
por escândalos de corrupção e desvios 
de recursos públicos.

Mas o nosso Capitão frustrou as 
nossas expectativas. Ao invés de con-
vocar os seus concidadãos para um go-
verno de união, apresentando-se como 
um presidente de todos os brasileiros, 
preferiu o caminho da discórdia, do 
confronto, alimentando as divergências 
partidárias e ideológicas, dividindo o 
País em dois lados, como se não existis-
sem outras opções de convivência para 
o entendimento e a razão. 

Com o agravamento da pandemia 
e a necessidade premente de um líder 
que tome para si a responsabilidade de 
reagir ao infortúnio, de apontar os ca-
minhos e providenciar soluções, ficou 
ainda mais evidente a falta que nos faz 
um estadista que aja com seriedade e 
equilíbrio; que saiba discernir entre a 
tragédia e o mal estar passageiro; entre 
o drama e a comédia. 

Os brasileiros hoje clamam pelas 
vacinas. A obrigação de qualquer Go-
verno é providenciá-las e disponibilizá
-las para a população. É uma questão 
de vida ou morte.

Na fonte da infância
Aprendi a palavra “oitão” por causa 

da Bica. Ela está no oitão da casa onde 
eu morava quando era menino, como se 
fosse uma extensão de meu quintal. Lem-
bro-me de todos os seus bichos, inclusive 
de alguns que me antecederam. Todos já 
se foram, inclusive os mais longevos que 
eu. Causa mortis: a desídia, mais letal que 
o tempo. Até as tartarugas, que podem 
virar centenárias e seculares, morreram. 
Os bichos da bica foram sendo substitu-
ídos por outros, nem sempre da mesma 
espécie. E alguns não foram substituídos, 
simplesmente morreram, exemplo de 
como pode ser a extinção de um animal.

A Fonte de Tambiá foi seu primeiro 
nome na língua do invasor português, 
que preservou o topônimo tambiá, de 
origem tupi. Seus tradutores divergem: 
para uns, tambiá significa “o de baixo”; 
para outros, “lagarta de fogo”. A primeira 
hipótese parece mais viável, pois é com-
patível com a topografia local, eis que a 
fonte está situada numa depressão do 
terreno, ao pé de uma colina.

Ao depois, o invasor construiu arri-
mo de alvenaria na fonte que abastecia 
parte da cidade antiga. O mesmo lençol 
aquífero fazia verter outras fontes nas 
bases das colinas onde se assentou a 
cidade velha; mas essas não receberam 
o devido cuidado à sua preservação. A 
Fonte de Tambiá, promovida à bica pela 
alvenaria de capricho barroco que rece-
beu, teve melhor sorte e ainda verte.

Posteriormente, a área do entor-
no recebeu a denominação de “Parque 
Arruda Câmara”, justa homenagem ao 
naturalista, médico, padre, inventor e 

revolucionário Manuel de Arruda Câ-
mara, paraibano de Pombal (1752-1810). 
Arruda Câmara deixou vasta bibliogra-
fia, onde se destacam Memória sobre a 
cultura do algodoeiro, 1797; Dissertação 
sobre as plantas do Brasil, 1817; Tratado 
de Agricultura; e Tratado da Lógica.

O padre-médico-naturalista foi um 
dos pioneiros a se preocupar com a im-
plantação de jardins botânicos no Brasil, 
como demonstra seu livro publicado 
em 1810, Discurso sobre a vitalidade da 
instituição de jardins nas principais pro-
víncias do país. Seus trabalhos chamaram 
a atenção de Von Martius, autor da Flora 
Brasiliensis (maior tratado de botânica 
do mundo em todos os tempos, composto 
de 16 grandes volumes, escrito em latim, 
ainda editado em Nova York). Martius 
citou Câmara em Viagem ao Brasil, que 
é uma espécie de making off de Flora 
Brasiliensis.

O cientista paraibano estudou em 
Coimbra e Montpellier, de onde trouxe 
os ideais da Revolução Francesa para 
o Brasil. Câmara foi um dos conspira-
dores da Revolução de 1817, da qual é 
considerado seu “mentor espiritual”. 
Fundou a primeira loja maçônica do 
Brasil, o “Areópago de Itambé”, onde, 
diz-se, teve início a trama de 1817. Vi um 
grupo de universitários perguntar por 
que a Bica se chamava “Parque Arruda 
Câmara”. Sem querer ensinar, mas ape-
nas responder, digo que preservação de 
seu nome no Zôo-Botânico da Paraíba é 
uma grande contribuição às ciências na-
turais, à História do Brasil e, sobretudo, 
à História das Revoluções. 

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com| Colaborador

ERRAMOS 
Na pág. 25 do caderno Almanaque, publicado no último domingo, 7, informamos 
que João Dantas era jornalista, quando, na verdade, ele era mais conhecido como 
advogado. Nossas desculpas aos leitores.
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Governador João Azevêdo participou do lançamento de mais de 30 ações voltadas ao público feminino paraibano

Em alusão ao Dia Inter-
nacional da Mulher, o gover-
nador João Azevêdo reali-
zou, ontem, o lançamento de 
mais de 30 ações. Durante 
evento on-line, o gestor as-
sinou o decreto que aprova 
o Plano de Ação para Aplica-
bilidade do Protocolo do Fe-
minicídio na Paraíba; o ter-
mo de cooperação técnica 
para a implantação da Casa 
de Abrigamento Provisório 
do Sertão, que funcionará 
em Sousa; contratos do Em-
preender Mulher Reintegra-
ção Social; e anunciou ainda 
a segunda edição do edital 
do Selo Prefeitura Parceira 
das Mulheres. 

Na oportunidade, João 
destacou as ações do gover-
no para fortalecer as políti-
cas públicas voltadas para 
as paraibanas. “O nosso go-
verno tem se caracterizado 
pelas políticas de inclusão 
que implantamos. Essas 

quatro ações que assinamos 
hoje são de extrema impor-
tância porque buscamos fa-
zer com que mais mulheres 
recebam o nosso apoio. Te-
mos um longo caminho a ser 
traçado, vamos tornar a Pa-
raíba um estado que respei-
ta e valoriza cada vez mais 
as mulheres e hoje é uma 
data simbólica em que ho-
menageamos as mulheres 
que transformam o mundo”, 
frisou o governador. 

A secretária de estado 
da Mulher e da Diversidade 
Humana, Lídia Moura, tam-
bém participou do encontro 
e ressaltou que as ações as-
seguradas pela gestão es-
tadual farão a diferença na 
vida das mulheres. “Essas 
políticas são fundamentais, 
estimulando o acesso à ren-
da, à cultura, ao empreen-
dedorismo e à justiça. Esse 
é um assunto que pertence 
a todos nós porque há uma 
necessidade de mudança de 
condutas e precisamos ter 
um novo olhar para que as 

mulheres tenham acesso a 
todas as políticas. Todos os 
nossos mecanismos perma-
neceram funcionando na 
pandemia, e estão sendo 
ampliados, a exemplo da 
Patrulha Maria da Penha, 
um projeto que já começou 
interiorizado, cumprindo a 
orientação do governador 
de chegarmos aos 223 mu-
nicípios”, declarou. 

O trabalho do estado 
para aprimorar as respostas 
mais efetivas em respeito 
aos direitos das mulheres 
foi enaltecido pela repre-
sentante da ONU Mulheres, 
Aline Yamamoto. “Todas as 
iniciativas anunciadas hoje 
são muito importantes e fe-
licito o governo por mais um 
passo que está sendo dado 
em parceria com os órgãos 
do sistema de justiça. Nos-
sos desafios são enormes 
e precisamos conhecer as 
necessidades das mulheres 
e precisamos lembrar cons-
tantemente delas”, afirmou. 

 Ao participar do evento 

com uma apresentação em 
vídeo, a primeira-dama do 
estado, Ana Maria Lins, la-
mentou por comemorar o Dia 
Internacional da Mulher de 
forma diferente, por causa da 
pandemia. Mas afirmou que o 
fortalecimento do empreen-
dedorismo feminino com no-
vos contratos, e o incremento 
em políticas públicas sociais, 
estão sendo tirados do papel. 
“São sonhos e reivindicações 
de paraibanas que vão ter a 
disposição delas a Casa de 
Abrigamento Provisório do 
Sertão. A nossa missão não 
para por aqui, seguiremos 
fortes e determinados na 
conquista de dias melhores 
para as mulheres de nosso 
estado”, arrematou.

A solenidade virtual foi 
prestigiada também por au-
xiliares do Governo da Pa-
raíba; pelo presidente da Fe-
deração das Associações de 
Municípios da Paraíba (Fa-
mup), George Coelho; e tam-
bém pelo prefeito de Sousa, 
Fábio Tyrone.

Estado anuncia projetos sociais 
e decretos no Dia da Mulher

A Mesa Diretora da Câmara 
Municipal de João Pessoa se 
rendeu à realidade: decidiu 
não mais realizar sessões pre-
senciais, devido ao crescente 
número de casos de covid-19. 
A partir de hoje, sessões e reu-
niões das comissões temáticas 
ocorrerão de modo remoto. 
Também suspendeu audiên-
cias públicas, assim como ses-
sões especiais e solenes.    

ApenAs sessão remotA 
Do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, arrependido 
por não ter votado em Fernan-
do Haddad, em 2018: “A pior 
coisa é você não ter escolha. 
Ao não ter, permite o que acon-
teceu: a eleição de Bolsonaro. 
Teria sido melhor algum outro? 
Provavelmente sim. Olhando o 
que aconteceu com Bolsonaro, 
me dá um mal-estar não ter vo-
tado em alguém contra ele”. 

De acordo com o levantamento feito 
pelo Inteligência em Pesquisa e Con-
sultoria (Ipec) e divulgado pelo Esta-
dão, que mediu o potencial de voto de 
dez possíveis candidatos a presiden-
te, Lula é o único que bate Bolsonaro: 
50% dos entrevistados disseram que 
votariam nele contra 38% pró-Bolso-
naro. A rejeição de Lula (44%) é me-
nor que a de Bolsonaro (56%). 

mAis cApitAl político 

condenAção AnulAdA: decisão de FAchin sobre lulA  

Abre um novo cApítulo pArA A disputA presidenciAl  

o mAl-estAr de Fhc 

 Esta é, sem dúvida, a notícia política mais importante desta semana: a anulação das con-
denações do ex-presidente Lula (foto) proferidas pela Justiça Federal no Paraná, todas re-
lacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Esta decisão do ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal (STF), abre um novo capítulo para a disputa presidencial do 

próximo ano, uma vez que, por enquanto, Lula voltou a ser elegível, à luz da ‘Lei da 
Ficha Limpa’ – uso a expressão ‘por enquanto’ porque Fachin determinou o envio dos 
processos referentes os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia e do Institu-
to Lula para a Justiça Federal do Distrito Federal, a quem caberá avaliar se os atos 
realizados nos três processos podem ou não ser validados. E como se trata de deci-
são monocrática – liminar concedida por um único ministro – ela ainda será julgada 
pelo plenário do STF, composto por 11 ministros. Há que se dizer que essa decisão de 
Fachin não tem relação com a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro levantada pela de-
fesa de Lula – esse caso ainda está em julgamento pela Segunda Turma do STF, que 
irá decidir se Moro agiu de modo parcial na condução dos processos que terminaram 
por condenar Lula a 12 anos de prisão, sentença depois modificada pelo Superior 
Tribunal de Justiça para oito anos.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O ex-governador Roberto Paulino fica no co-
mando do MDB até 8 de abril, data em que pas-
sará a presidência do partido para o senador 
Veneziano Vital do Rêgo e assumirá a vice-pre-
sidência. “Nossa missão será dar organicidade 
ao partido, uma tarefa que será comum a to-
dos, e também torná-lo mais próximo às bases”, 
disse o futuro presidente. 
 

veneziAno sobre missão no mdb: 
“tornÁ-lo mAis próximo às bAses” 

“neóFito em gestão públicA” 

cÁlculo é dA uFpb 

Secretário da Saúde da Paraíba, Geraldo Me-
deiros contestou declaração do prefeito de 
Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), 
que questionou os dados da covid-19 que fez 
a cidade passar da bandeira amarela para a 
laranja. Para o secretário, o prefeito é “neófito 
em gestão pública” e não está sabendo inter-
pretar o índice de transmissibilidade do vírus. 

“O índice de transmissibilidade não é calculado pela 
Secretaria da Saúde, é pela UFPB”, disse Geraldo 
Medeiros, sugerindo que Bruno Cunha Lima procure 
o Departamento de Estatística da universidade para 
compreender porque “Campina Grande tem a maior 
taxa de letalidade e o maior índice de propagação no 
Estado”, afirmou numa emissora de rádio. 
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protocolo contra o feminicídio prefeitura parceira das mulheres

empreender mulher reintegração social casa de Abrigamento provisória do sertão

O Plano de Ação para Aplicabilidade do Protocolo do Fe-
minicídio representa um instrumento que adapta para a 
realidade da Paraíba às diretrizes nacionais, elaboradas 
pelo governo brasileiro e a ONU Mulheres (2016), para 
prevenir, investigar, processar e julgar, com perspectiva 
de gênero, as mortes violentas de mulheres (feminicídios) 
ocorridas no estado.  A ação é resultado do GTI - Grupo 
de Trabalho Interistitucional composto por representantes 

das secretarias estaduais, órgãos de segurança pública, 
instituições do sistema justiça, cientistas, e sociedade ci-
vil, mas especificamente: Secretaria de Estado da Mulher 
e da Diversidade Humana – Semdh; Secretaria de Estado 
de Segurança e Defesa Social – Sesds; Ministério Público 
Estadual – MPPB; Defensoria Pública Estadual – DPE; Tri-
bunal de Justiça da Paraíba – TJPB; Universidade Federal 
da Paraíba – UFPB e Movimento de Mulheres. 

O Governo da Paraíba realiza a segunda edição do Selo Social 
Prefeitura Parceira das Mulheres que contempla as prefeituras 
que adotarem medidas e políticas que beneficiam as mulhe-
res. Os critérios para receber o selo passam por desenvolvi-
mento de ações desde a criação de equipamentos de gestão 
(secretarias, coordenações ou núcleos), centros de referências, 
até protocolos de atendimentos na saúde que beneficiem a 
otimização do Pré-Natal e parto humanizado, políticas para 

a autonomia financeira das mulheres, ações para a segurança 
alimentar e outros. O selo é uma realização da Secretaria da 
Mulher e da Diversidade Humana, em parceria com a Sedam 
e a Famup. “Eu sempre digo que qualquer programa que vá 
nesta direção, não é assistencialismo. Não é favor. É você criar 
dentro da estrutura de governo possibilidades para que as 
pessoas tenham uma chance de sobreviver e gerar emprego” 
relatou João Azevedo.

A ação objetiva a celebração de contratos de financiamentos 
através de linhas de crédito para as reeducandas (aberto e se-
miaberto) e egressas do sistema prisional da Paraíba. O projeto-
piloto foi realizado com mulheres do complexo penitenciário Julia 
Maranhão. A ação é pioneira no país e demonstra o investimento 
do Governo da Paraíba em políticas públicas que possibilitem 
a quebra do ciclo da violência e, consequentemente, resulte na 
reintegração social, visando estimular e potencializar o perfil em-

preendedor dessas mulheres, possibilitando o desenvolvimento 
de atividades laborais. Neste momento, serão investidos R$ 102 
mil na iniciativa que contemplará 18 mulheres.
“O Empreender é uma fábrica de sonhos porque ele permite 
que as pessoas realizem os seus sonhos através de uma pe-
quena ajuda financeira. Espero que isso seja um exemplo e 
um projeto-piloto para que a gente possa implantar em todo o 
Estado”, comentou o governador.

O Governo do Estado da Paraíba e a Prefeitura de Sou-
sa assinaram um Termos de Cooperação Técnica para a 
instalação da Casa de Abrigamento Provisória do Ser-
tão. O equipamento vai atender mulheres vítimas de 
violência, abrigando-as, junto com seus filhos e filhas, 
com atendimento multiprofissional na perspectiva de 
saírem do ciclo da violência. 
A casa será instalada na cidade de Sousa, localizada 

no Sertão paraibano, em uma parceria com a prefei-
tura local, que tem à frente o prefeito Fábio Tyrone. A 
perspectiva do governo é de que ainda esta semana 
também estará assinando o documento para implan-
tação do Centro de Referência. Este equipamento se 
soma à Casa Abrigo, ao Centro de Referência e à Pa-
trulha Maria da Penha, que está em fase de expansão 
e interiorização pela Paraíba. 

Políticas 

Recursos de R$ 102 mil para o Empreender Mulher foi um dos anúncios

Foto: Secom/PB
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Ontem foram confirmados 1.012 novos casos e o Estado acumula agora 230.206 infectados desde o início da pandemia

Com a confirmação de 
1.012 casos e 32 óbitos por 
covid- 19, a Paraíba chegou ao 
acumulado de 230.206 casos 
confirmados, sendo 165.590 
pacientes considerados recu-
perados e 4.711 falecimen-
tos em decorrência do agra-
vamento da doença. Cerca de 
59.905 casos estão em aberto, 
ou seja, são pacientes ainda em 
recuperação ou sem a situação 
finalizada no sistema de noti-
ficação.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) informou ainda 
que entre os confirmados de 
ontem, 39 (3,85%) são casos 
de pacientes hospitalizados 
e 973 (96,15%) são leves. De 
acordo com o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 62 
pacientes foram internados 
nas últimas 24 horas em hos-
pitais do estado. Com uma 
média de aproximadamen-
te duas pessoas internadas a 
cada hora com covid-19. Estão 
internados, até o momento do 
fechamento do boletim diário, 
705 pacientes em unidades 
públicas de saúde com aten-
dimento exclusivo para o novo 
coronavírus.

O estado ultrapassou a 
marca de 200.188 doses de 
imunizantes aplicados, sendo 

148.522 pessoas vacinadas 
com a primeira dose e 51.666 
com a segunda dose da vacina. 
De testes para o diagnóstico 
da doença, já foram realizados 
673.881.

Entre os falecimentos, 
20 ocorreram nas últimas 24 
horas, os demais são datados 
desde o dia 3 de março, sendo 
oito deles em hospitais priva-
dos e os demais em hospitais 
públicos. As vítimas são 20 
homens e 12 mulheres, com 
idades entre 50 e 94 anos. Dois 
não possuíam comorbidades, 
enquanto a diabetes foi regis-
trada com maior frequência 
em 30 pacientes. 

Os falecimentos são regis-
trados para João Pessoa (17), 
Campina Grande (5), Cabede-
lo (3), Santa Rita (2), Bayeux, 
Catolé do Rocha, Juripiranga, 
Sobrado e Uiraúna (com uma 
morte cada). Outras 80 mortes 
estão sendo investigadas pela 
SES.

A ocupação dos leitos de 
UTI (adulto, pediátrico e obs-
tétrico) em todo o estado é 
de 86%, já nas enfermarias o 
número é de 75%. A Região 
Metropolitana de João Pes-
soa tem uma taxa de ocupa-
ção que chega a 90% na UTI 
e 79% em enfermarias. Em 
Campina Grande estão ocu-
pados 79% dos leitos de UTI 
adulto e 64% dos leitos de 

Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Paraíba volta a registrar mais de 
30 mortes por covid em 24 horas

enfermaria. No Sertão estão 
ocupados 92% dos leitos de 
UTI e 66% nas enfermarias 
para adultos. 

Cinco municípios concen-
tram 587 novos casos, o que 
corresponde a 58% dos casos 
registrados ontem. São eles: 
João Pessoa com 326 novos 
casos; Campina Grande teve 
140 novos casos; Cajazeiras 
confirmou 58 novos casos; 
Santa Rita e Patos fecham a 
lista com 37 e 26 casos, res-
pectivamente.

Trinta e nove municí-
pios paraibanos concentram 
casos acima de mil, são eles: 
João Pessoa (61.702), Cam-
pina Grande (21.274), Patos 

(9.013), Guarabira (6.037), 
Cabedelo (5.654), Santa 
Rita (5.623), Sousa (5.291), 
Cajazeiras (5.087), São Ben-
to (4.327), Bayeux (4.425), 
Mamanguape (3.354), Pom-
bal (2.530), Catolé do Rocha 
(2.253), Queimadas (2.209), 
Monteiro (2.177), Alagoa 
Grande (2.014), Ingá (1.979), 
Esperança (1.855), Itabaia-
na (1.855), Sapé (1.795), Rio 
Tinto (1.775), Solânea (1.733), 
Sumé (1.639), Pedras de Fogo 
(1.571), Conde (1.499), Mari 
(1.472), Itaporanga (1.497), 
Lagoa Seca (1.461), Belém 
(1.380), São José de Piranhas 
(1.351), Caaporã (1.330), Ita-
pororoca (1.257), Alagoinha 

(1.252),  Brejo do Cruz (1.178), 
Cuité (1.115), Princesa Isabel 
(1.093), Boqueirão (1.026), 
Baía da Traição (1.026) e Pi-
timbu (1.021).

Óbitos no Brasil
O Brasil registrou 987 no-

vas mortes em decorrência da 
covid-19 nas últimas 24 horas, 
elevando o total de óbitos pela 
doença para 266.398. Os da-
dos foram divulgados ontem, 
pelo Ministério da Saúde.

No mesmo intervalo, fo-
ram registrados 32.321 no-
vos casos de covid-19. Com 
isso, o país chega a um total 
de 11.051.665 registros da 
doença.

Servidores da Receita 
Federal de todo o país cruza-
rão os braços hoje e amanhã, 
em protesto contra a desvin-
culação de recursos para o 
órgão, que foi aprovada na 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) Emergencial. 
De acordo com o Sindica-
to Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal 
(Sindifisco), a previsão é de 
grande adesão ao "apagão", 
incluindo a cúpula do órgão, 
como superintendentes e 
delegados.

A paralisação dos pró-
ximos dois dias deve afe-
tar o controle de alfândega 
em aeroportos e portos e o 
atendimento ao público em 
geral, em um momento em 
que está aberta a temporada 
de entrega do Imposto de 
Renda.

Na PEC emergencial, 
aprovada na semana passa-
da no Senado, foi alterado ar-
tigo da Constituição que per-
mitia a possibilidade de que 
a Receita Federal e adminis-
trações tributárias estaduais 
e municipais tenham despe-
sas bancadas por fundos que 
recebem parte das multas 
arrecadadas por esses ór-
gãos. Apesar de o Fisco não 
ter autonomia orçamentária, 
o entendimento dos audito-
res é que, sem uma fonte de 
recursos garantida, haverá 
um aperto ainda maior no 
orçamento do órgão.

"A aprovação no Se-
nado Federal da PEC 186, 
com o jabuti que desvincula 
recursos para a administra-
ção tributária, foi um ato de 
agressão contra o Estado 
brasileiro e não ficará sem 
resposta. Em face de mais 
um, talvez o mais violento 
ataque à Receita Federal do 
Brasil, os auditores fiscais do 
país inteiro promovem um 
apagão de dois dias em todos os 
departamentos do órgão, com 
direta repercussão em serviços 
estratégicos para a economia", 
afirmou o sindicato, em nota.

De acordo com a entida-
de, a desvinculação de recur-
sos tem o potencial de reduzir 
pela metade a estrutura física 
da Receita, com fechamento 
de delegacias e agências em 
todo o país, prejudicando a 
fiscalização e o combate a 
crimes como sonegação, cor-
rupção, lavagem de dinheiro, 
tráfico de armas e de drogas.

"A desvinculação de re-
cursos ameaça não apenas a 
Receita Federal, que arreca-
da dois terços dos tributos do 
país, como também os Fiscos 
estaduais e municipais, na 
contramão do discurso de 
equilíbrio fiscal que supos-
tamente se almejava com a 
PEC 186", disse o presidente 
do Sindifisco, Kleber Cabral.

O sindicato afirma que 
a mobilização não será pon-
tual e vai continuar "até que 
a Receita Federal seja respei-
tada e que as discussões em 
torno de tema tão sensível e 
impactante para o país não 
seja feita de forma subterrâ-
nea, como está acontecendo 
no Congresso". 

Servidores 
da RF fazem 
greve em 
todo o país

O Brasil registrou 987 novas mortes em decorrência da covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença para 266.398

Foto: Agência Brasil

Mídia internacional repercute 
decisão que torna Lula elegível

A decisão que anulou con-
denações do ex-presidente Luís 
Inácio Lula da Silva, por ordem 
do ministro Edson Fachin do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), teve destaque em alguns 
dos principais jornais do mun-
do ontem. Leitores em países 
como Reino Unido, França e Ar-
gentina encontraram a notícia 
na primeira página das edições 
on-line dos jornais.

O francês Le Monde des-
tacou que a decisão “poten-
cialmente o torna elegível para 
enfrentar Jair Bolsonaro na 
eleição presidencial de 2022”. 
A publicação também mos-
tra que a Bolsa brasileira (B3) 
caiu mais de 4% logo após a 

decisão, e que a notícia pro-
vocou reação dos aliados de 
Bolsonaro.

O New York Times, nos 
EUA, diz que a decisão tem o 
“potencial de remodelar o fu-
turo político do Brasil”. O jornal 
informa que há ampla expecta-
tiva de que Lula deve concor-
rer à Presidência em 2022. No 
Washington Post, também dos 
EUA, destaca que as condena-
ções de Lula tinham relação 
com escândalos na Petrobras 
mas que, segundo Fachin, o 
caso do ex-presidente não te-
ria relação direta com os casos 
de corrupção investigados na 
estatal.

Os dois principais jornais 
argentinos, Clarín e La Nación, 
destacaram que Lula agora 

poderá voltar a ser candidato. 
O Clarín informou que Fachin 
“ordenou que a investigação 
fosse reiniciada em outras 
jurisdições devido à suposta 
parcialidade do Ministério Pú-
blico e do ex-juiz e ex-ministro 
Sergio Moro”.

O La Nación diz que “Bol-
sonaro vê com bons olhos ree-
ditar a polarização com o PT”.

O The Guardian, da Ingla-
terra, diz que Lula “pode estar 
pronto para uma sensacional 
tentativa de retorno” após a 
decisão judicial. O jornal ou-
viu analistas que classificaram 
a notícia como uma “bomba 
política”.

Agência Estado

A 2ª Semana Mulheres 
em Resistência da “Jornada 
8 de Março” organizada pela 
Associação dos Docentes da 
UFPB (ADUFPB) teve início 
ontem. A comemoração em 
homenagem ao Dia Interna-
cional da Mulher segue até 
a próxima quinta-feira (11), 
e conta com a participação 
de debatedoras de diversas 
áreas.

Com mediação da Profª. 
Dra. Iranice Gonçalves, ativis-
ta pelos Direitos Humanos, 
a abertura dos encontros 
reuniu mulheres da área de 
Ciências Sociais, Comunica-
ção e Defesa da Mulher para 
debater o tema Mulheres em 
Resistência. As convidadas 
lembraram os eventos que 
marcaram o dia 8 de Março 
como uma data internacio-
nalmente conhecida pela 
luta feminina. Além disso, 
debateu-se sobre os direitos 
das mulheres e a luta que, 
ainda hoje, se sustenta pela 
força feminina para resistir 
à banalização das opressões 
que rondam a rotina das mu-
lheres. “A nossa sociedade 
não prioriza as mulheres. Eu 
quero ampliar este sentido 
da participação política das 
mulheres para a resistência 
do cotidiano. Além das ruas, 
lives, dos partidos, sindicatos 
e movimentos organizados 

por mulheres, há uma resis-
tência individual”, afirmou a 
Profª. Dra. em Direitos Hu-
manos Glória Rabay ao frisar 
que a vida de cada uma é, por 
si só, um ato reativo.  

A deputada Cida Ramos 
também reiterou a impor-
tância da educação como 
instrumento promotor de 
revolução. Para ela, é através 
do conhecimento e de sua de-
fesa que as mulheres passam 
a entender suas realidades. 
“Nós precisamos mais do 
que qualquer outro gênero 
do direito à educação para 
que ela seja uma ponte e pos-
sa formar, educar e dizer às 
nossas crianças, aos nossos 
adolescentes (meninos e 
meninas) que se não tiver-
mos igualdade não teremos 
emancipação e democracia”, 
reforça a deputada estadual. 

As debatedoras não dei-
xaram de lembrar que, apesar 
da pandemia e da violência 
sofrida diariamente, há mo-
tivos para que as mulheres 
comemorem suas conquistas 
e entendam as pequenas vi-
tórias do dia a dia como uma 
possibilidade de fortaleci-
mento. O evento está sendo 
transmitido ao vivo pelo canal 
da ADUFPB e o convite se es-
tende a todas as pessoas que 
tenham interesse em partici-
par das discussões construí-
das por mulheres líderes nos 
movimentos de mulheres da 
Paraíba.

Mulheres em Resistência 
prossegue até 5a feira
Carol Cassoli
Especial para A União

PROGRAMAÇÃO 
n 9/4 às 15h - Palestra “Os impactos da pandemia 
na vida e na saúde mental das mulheres”
n 10/4 às 15h - Vigília “Pela vida das mulheres”
n 11/4 às 19h - Ato virtual e mesa-redonda 
“Mulheres, educação e trabalho digno”

Leia mais na página 15

Lira questiona “absolvição de Moro”
Políticos e líderes partidários e 

potenciais candidatos à Presidência co-
mentaram as consequências da decisão 
do ministro Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), que anulou con-
denações do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e devolveu sua elegibili-
dade. O apresentador Luciano Huck, 
que cogita uma eventual candidatura 
no ano que vem, disse que qualquer 
decisão judicial deve ser respeitada, 
mas disse que “figurinha repetida não 
completa álbum”, em uma referência 
às chances de Lula no pleito de 2022.

Candidato do PT em 2018, indi-
cado por Lula, o ex-ministro Fernando 
Haddad escreveu em sua conta oficial 
no Twitter que “por justiça, a luta sem-
pre vale. Sem ela, não há paz”.

Já presidente da Câmara dos De-

putados, Arthur Lira (Progressistas-AL), 
defendeu que a decisão de Fachin 
não resulte na “absolvição” do ex-juiz 
Sérgio Moro em processos que tratam 
da sua suspeição. Lira disse que ainda 
tem dúvidas sobre a consequência 
da decisão para Moro, e disse que o 
ex-juiz “jamais” mereceria escapar do 
processo de suspeição. “Minha maior 
dúvida é se a decisão monocrática foi 
para absolver Lula ou Moro”, escreveu 
Lira em sua conta oficial no Twitter. 
“Lula pode até merecer. Moro, jamais!”

Alvo da Operação Lava Jato em 
2017, o presidente da Câmara re-
centemente teve uma denúncia por 
organização criminosa arquivada pela 
Segunda Turma do STF. Ele ainda é réu 
por corrupção passiva em uma segunda 
ação relacionada à Lava Jato.



Paraíba
Mudança no trânsito
A Semob-JP realiza hoje intervenção entre as avenidas Epitácio 
Pessoa e Rui Carneiro. Trecho de 125 metros no sentido Centro/
Bairro voltará a ter três faixas de circulação. Página 8
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Existem, ainda, oito cidades com bandeira vermelha e quatro amarela; decreto que estabelece medidas restritivas será renovado 

95% dos municípios do estado 
estão com bandeira laranja
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Lucilene Meireles 
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O decreto estadual que 
estabelece medidas restri-
tivas para o enfrentamento 
da covid-19 na Paraíba será 
renovado pelo governador 
João Azevêdo (Cidadania) 
e, considerando o cenário 
da pandemia, com números 
crescentes de casos e mor-
tes, as restrições poderão 
ser ampliadas. O assunto foi 
pauta de uma reunião virtual 
realizada neste domingo, dia 
7, na qual o governador dis-
cutiu com diversos setores, 
entre eles, representantes 
da justiça, a situação atual 
do estado que tem hoje 95% 
dos municípios em bandeira 
laranja. O decreto atual vale 
até amanhã.

De acordo com Daniel 
Beltrammi, secretário exe-
cutivo de Gestão da Rede de 
Unidades de Saúde, é real a 
possibilidade de tornar as 
medidas mais duras dian-
te da gravidade do quadro 
no estado. “Isso já é alvo de 
trabalho do governador com 
as articulações da força do 
sistema de justiça, poder 
judiciário e poder executivo 
municipal”, ressaltou.

“Esse trabalho está em 
andamento e essa reunião foi 
exatamente para comparti-
lhar uma análise do cenário.  
Nós precisamos aguardar a 
conclusão desse processo de 
produção de consenso por 
parte do governador João 
Azevêdo e das outras forças 
de representação político-
social do estado”, emendou 
Beltrammi.

Além do governador, o 
encontro envolveu o presi-
dente do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Saulo Benevi-
des; o presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), Adriano Galdino; o 

presidente do Tribunal de 
Contas da Paraíba (TCE), 
Fernando Catão; o prefeito 
de Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima; o procurador 
da República José Guilherme 
Ferraz, além do procurador 
geral de Justiça, Francisco 
Seráphico.

No último sábado, dia 
6, a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB) divulgou 
a 20ª avaliação do Plano 
Novo Normal que apontou 
211 municípios em bandeira 
laranja, 8 (4%) em bandeira 
vermelha e 4 em bandeira 
amarela. O número de no-
vos casos diários na Paraíba 
tem sido superior a mil. Em 
relação às internações, são 
mais de 70 ao dia, além de 
um número de diário de óbi-
tos superior a 20.

Para se ter uma ideia do 
agravamento da situação, 
enquanto no período entre 
17 e 23 de fevereiro, o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar registrou 298 
internações por covid-19 
nos leitos de referência para 
covid-19 nos hospitais pú-
blicos em toda a Paraíba, de 
24 de fevereiro a 2 de mar-
ço, foram realizadas 398 in-
ternações, um aumento de 
34,6%. Por isso, o governa-
dor João Azevêdo reforça a 
necessidade da prevenção 
através do uso de máscara, 
higienização das mãos, dis-
tanciamento social, além de 
evitar aglomerações. 

Ampliação na quantidade de leitos
Nos últimos dias, a Secre-

taria Estadual de Saúde ativou 
mais 140 leitos exclusivos para 
tratar pacientes com quadros 
moderados e graves da covid-19. 
Outros 147 serão abertos nos 
próximos 15 dias, totalizando 
mais 287 leitos ativos para a co-
vid-19. Entre estes, 287 novos 
leitos ativos, 78 são de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), 161 
de enfermaria e 48 unidades de 
decisão clínica. Os novos leitos 
se somam aos já existentes na 
rede de referência para covid-19. 

Daniel Beltrammi alertou 
que a contribuição da população 
é fundamental nesse momen-
to. “Apesar do esforço, nenhum 
leito hospitalar novo substitui 
em importância as medidas de 
proteção à vida. Profissionais de 
saúde estão exaustos, uma vez 
que atuam na linha de frente há 
mais de 12 meses”, constatou.

Já a prefeitura de João 
Pessoa informou que 46 novos 
leitos de UTI nos hospitais da 
rede municipal de saúde foram 
abertos nos últimos dois meses. 
Atualmente, a rede conta com 
227 leitos exclusivos para co-
vid-19, sendo 100 de UTI, 95 de 
enfermaria e 32 de estabilização. 
Nos próximos dias, o número 
de leitos de UTI deverá chegar 
a 130. “Não estamos medindo 
esforços para reduzir os efeitos 
da covid. O trabalho tem sido 
permanente, 24 horas por dia 
e assim vai continuar... Façam 
a sua parte. Quem puder, fique 
em casa”, alertou o vice-prefeito 
Leo Bezerra.

Vacinação
A 20ª avaliação do Plano 

Novo Normal Paraíba, traz uma 
avaliação sobre a campanha de 
vacinação no estado, que hoje 

já dispõe de doses para vaci-
nar idosos acima de 75 anos, 
profissionais de saúde, a popu-
lação indígena em territórios 
demarcados, idosos e pessoas 
com deficiência vivendo em ins-
tituições. 

 “A chegada das vacinas re-
presenta uma importante ferra-
menta para combatermos este 
inimigo invisível, mas não pode 
ser motivo para que abandone-
mos outras medidas protetiva”, 
reforçou. As vacinas só atingem 
bons níveis de proteção pelo 
menos 60 dias após a 1ª dose, 
com a segunda dose aplicada 
neste intervalo (28 dias ou até 
90 dias após a 1ª dose). Por isso, 
não se pode abrir mão das medi-
das protetivas conhecidas, que 
ajudam a evitar adoecimentos e 
quadros graves da doença, antes 
mesmo da aplicação da 2ª dose 
e da conclusão destes 60 dias.

Municípios  
EM bandEira  
vErMElha

n Capim

n Catingueira

n Cuité de  

Mamanguape

n Igaracy

n Prata

n São José do Bonfim

n São Mamede

n Sapé

Municípios EM  

bandEira aMarEla 

n Baía da Traição

n Barra de Santana 

n Mogeiro

n São José dos Ramos

Diariamente, a Paraíba 
tem registrado mais 

de mil novos casos da 
doença e uma média 

de 70 internações 
de pacientes

Apesar da vacinação ter sido iniciada, as autoridades de saúde reafirmam que medidas de prevenção, como o uso de máscara, devem ser mantidas

Foto: Marcus Antonius

João Pessoa inicia mais uma etapa da vacinação

Começou, nesta segunda-
feira, a vacinação dos idosos 
a partir de 79 em João Pessoa 
contra a covid-19. Os idosos 
devem procurar por um dos 
15 postos de vacinação es-
palhados pela capital para o 
recebimento da primeira dose 
do imunizante. A faixa etária 
será decrescente até 75 ou 
mais na sexta-feira.

Com foco no público de 
75 anos ou mais, a vacinação 
começa em ordem regressi-
va a partir de acima de 79 
anos, que deverá procurar 
os ginásios e escolas que 
estão aplicando as vacinas. 
Já nesta terça-feira será a 
vez dos idosos a partir de 78, 
seguindo a regra, na quarta-
feira serão os 77+, seguidos 
pela população de 76+ e 75+ 

na quinta-feira e sexta-feira, 
respectivamente. 

“A equipe está incansável. 
Hoje estamos acompanhando 
esse trabalho, conversando 
com a população e tenho 
certeza que vamos colocar 
em prática o maior plano de 
vacinação já visto na nossa 
Capital. Para isso contamos 
com o apoio não apenas 
dessa grande equipe de ser-
vidores, mas de toda a popu-
lação”, afirmou Leo Bezerra, 
vice-prefeito da cidade que 
acompanhou o início da nova 
fase de imunização na cidade.

Para a vacinação do pú-
blico-alvo em larga escala 
e evitando grandes deslo-
camentos, a prefeitura de 
João Pessoa dividiu a cidade 
em cinco distritos sanitários, 
cada um com três pontos de 
vacinação. 

Os pontos de vacinação 

do tipo drive thru serão espe-
cíficos para públicos diferen-
ciados. O ginásio O Ronaldão 
(apenas 2ª dose de todos os 
públicos) e estacionamentos 
dos shoppings Mangabeira e 

Manaíra (1ª dose para idosos 
e profissionais de saúde). 
Ontem, no entanto, o aten-
dimento no ginásio O Ronal-
dão precisou ser suspenso de 
forma temporária devido ao 

aparecimento de um enxame 
de abelhas. O secretário de 
Saúde de João Pessoa, Fábio 
Rocha, informou que algumas 
pessoas que estavam no local 
chegaram a ser picados, mas 
não houveram casos graves. 
O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para eliminar o foco 
de abelhas. Desse modo, o 
atendimento será normaliza-
do hoje.

No processo de vacinação 
a prefeitura municipal conta 
ainda com o apoio da  Supe-
rintendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP) 
que organizou um esquema 
de trânsito especial, a Dire-
toria de Operações do órgão 
de mobilidade, atuou com dez 
agentes escoltando as ambu-
lâncias e ordenando o fluxo, 
garantindo livre circulação 
dos veículos que realizavam 
o transporte dos imunizantes.

Foto: Marcus Antonius

Enxame de abelhas provocou, ontem, a suspensão temporária na vacinação no Ronaldão

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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138 suspeitos foram levados às delegacias; polícia ainda apreendeu armas e drogas e recuperou veículos roubados

PM atende quase duas mil 
ocorrências no fim de semana

A Polícia Militar divulgou 
nessa segunda-feira (8), um 
balanço das atividades realiza-
das no fim de semana, inclusive 
com a realização de mais uma 
edição da Operação Previna-
se, que tem o objetivo evitar a 
realização de festas clandesti-
nas e aglomerações em bares, 
restaurantes e lugares públi-
cos. Neste fim de semana, pelo 
menos  três eventos foram en-
cerrados, sendo dois em João 
Pessoa. Um terceiro foi fechado 
na cidade de Santana de Man-
gueira, no Sertão do estado. 

Durante o fim de semana, 
foram atendidos 1.931 cha-
mados de diversos tipos de 
ocorrências. Da sexta (5), até o 
domingo (7), foram apresenta-
dos 138 suspeitos nas delega-
cias e apreendidas 27 armas, 
em todo o estado. As prisões e 
apreensões foram por roubo, 
tráfico, lesão corporal, porte 
ilegal de arma, descumpri-
mento de medidas sanitárias e 
outros crimes. As armas foram 
apreendidas em 22 cidades 
de várias regiões da Paraíba. 
Ainda conforme o balanço, 12 
veículos com registros de rou-
bo ou furto foram recuperados 
nas abordagens.

A PM atuou em várias 
operações no fim de semana, 
tanto de combate ao crime 
quanto de prevenção à proli-
feração do novo coronavírus, 
a partir da fiscalização do 
cumprimento dos decretos 
estadual e municipais.

Na cidade de Santana de 
Mangueira, a PM dispersou 
uma aglomeração de pessoas 
no sítio Água. Os policiais fo-
ram até o local após atende-
rem uma ligação telefônica 
anônima. Os participantes 
foram orientados a deixarem 
o local, enquanto que o res-
ponsável pelo evento foi con-
duzido à Delegacia de Polícia 
de Itaporanga.

Operação fecha festas clandestinas com aglomerações
Em João Pessoa as festas 

clandestinas aconteceram na 
madrugada de domingo (7), nos 
bairros Jardim São Paulo e das 
Indústrias. A comemoração do 
Bairro das Indústrias, que teve 
intervenção da PM no início da 
noite, reunia cerca de 100 pes-
soas em uma casa, a maioria 
sem máscara, desrespeitando 
qualquer regra de distancia-
mento social e gerando riscos de 
proliferação da covid-19. 

O evento ilegal acontecia na 
Rua Professora Bitte Pereira e foi 
descoberto pelos policiais do 5º 
Batalhão através de denúncia 
recebida pelo Centro Integrado 
de Operações (CIOP). As pes-
soas que estavam no local foram 
abordadas e dispersadas. 

No Jardim São Paulo cerca 
de 50 pessoas foram flagradas 

numa festa clandestina, que se 
realizava numa casa, na Rua 
Administrador Idevaldo Veras 
Barreto. No local, os policiais en-
contraram porções de maconha. 
Três jovens, de 24, 22 e 18 anos 
foram apresentados na Central 
de Flagrantes, no Geisel. 

Nos fins de semana, a Po-
lícia Militar atuou na Opera-
ção Previna-se, juntamente 
com outros órgãos estaduais e 
dos municípios, fiscalizando o 
cumprimento dos decretos que 
disciplinam o funcionamento de 
estabelecimentos e o de circu-
lação de pessoas após as 22h. 

A população pode denun-
ciar eventos, festas ou aglome-
rações através dos números de 
emergência 190, 193 e 197, 
ou através do aplicativo SOS 
Cidadão. Os canais funcionam 

24 horas por dia e o empenho 
de todos é primordial para a 
redução na curva de contágio 
da doença.

Animais silvestres
O Batalhão de Polícia Am-

biental (BPAmb) resgatou 26 
animais silvestres que apare-
ceram no meio urbano, entre 
a sexta-feira (5), e domingo 
(7), nas cidades que integram 
a Grande João Pessoa. Foram 
jacarés, cobras, timbus, raposas 
e tracajás que entraram em es-
tacionamentos de condomínios, 
prédios públicos, quintais de 
casas ou mesmo atravessando 
vias públicas movimentadas.

A maioria eram animais con-
siderados de “sangue frio”, como 
explicou o porta-voz do Batalhão 
de Polícia Ambiental, tenente 

Aragão. “Com a pausa que teve 
nas chuvas, houve esse aumento 
do aparecimento dos animais no 
meio urbano. A maioria foram 
animais de “sangue frio”, cha-
mados assim porque não são ca-
pazes de regular a temperatura 
de seu próprio corpo, então com 
isso acabam invadindo ambien-
tes urbanos nesse período de 
alternância entre dias chuvosos 
e de sol”, detalhou.

Apesar do alto número, não 
foi registrado nenhum caso de 
pessoa ferida pelos animais. O 
Batalhão de Polícia Ambiental 
tem reforçado as orientações 
para que ao se deparar com os 
animais, o cidadão ligue ime-
diatamente para o 190, fique 
apenas olhando de longe e não 
tente em hipótese alguma fazer 
o resgate por conta própria.

Mesmo com os decretos das prefeituras municipais e do Governo do Estado, a Polícia Militar continua recebendo várias denúncias da realização de eventos clandestinos

Fotos: Ascom / PMPB

Desrespeito

Homem é flagrado fazendo 
atos obscenos em ônibus

Às vésperas do Dia 
Internacional da Mulher 
um homem foi preso após 
ser flagrado importunan-
do mulheres no interior 
de um ônibus na linha João 
Pessoa / Campina Grande. 
Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal, o homem de 38 
anos foi detido após o mo-
torista parar o ônibus e in-
formar o fato aos policiais. 
Três mulheres que não se 
conheciam relataram a mes-
ma conduta do passageiro. 
O homem já possuía passa-
gem pelo mesmo crime.

A prisão do impor-
tunador aconteceu no 
sábado (6), após três mu-
lheres, que não se conhe-
ciam, perceberem a atitu-
de do passageiro, logo no 
início da viagem. As mu-
lheres perceberam que o 
homem fazia de forma in-
sistente gestos obscenos 
com as mãos, bem como 
aparentava estar filman-
do as passageiras. 

Sentindo-se incon-
formadas com a situação, 
duas das mulheres infor-

maram a situação ao moto-
rista do ônibus, que parou 
na Unidade da PR em San-
ta Terezinha, na chegada a 
Campina Grande. No local, 
outra mulher desceu do 
ônibus relatando a mesma 
situação. As vítimas foram 
acolhidas e levadas à Cen-
tral de Polícia Civil de Cam-
piuna Grande para relata-
rem a ocorrência. 

O passageiro, suspeito 
do crime de importunação 
sexual, caracterizado pela 
realização de ato libidino-

so na presença de alguém 
de forma não consensual, 
foi identificado. Esse tipo 
de crime é comumente 
sofrido por mulheres em 
transporte coletivo.

O homem negou o 
ocorrido, mas ao ser in-
dagado se possuía antece-
dentes criminais, informou 
que já foi detido anterior-
mente por ato libidinoso 
contra outra mulher. A 
ocorrência foi encaminha-
da à Delegacia da Mulher 
em Campina Grande.

O policial rodoviário entrou no ônibus e retirou o importunador sexual

Trauma da capital registra 
64 casos de acidente de moto

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Sena-
dor Humberto Lucena, em 
João Pessoa, realizou, du-
rante o fim de semana, 288 
atendimentos. 

As ocorrências envol-
vendo quedas lideraram as 
entradas da emergência, 
com 70 casos, superando 
acidente de moto (64). Dos 

288 atendimentos, 125 fo-
ram considerados casos gra-
ves ou gravíssimos. Neste 
período, a unidade de saúde 
realizou 48 procedimentos 
cirúrgicos de alta e média 
complexidade. O balanço 
tem como base as entradas 
realizadas a partir da zero 
hora do sábado (6), até 
23h59 desse domingo (7).

Outros casos de emer-
gência registrados na unidade 
de saúde foram corpo estra-
nho (21), agressão física (10), 
atropelamento (três), aci-
dente de automóvel (cinco), 
acidente de bicicleta (dois), 
queimadura (seis), arma 
branca (dois), e arma de fogo 
(seis). Os demais casos foram 
considerados clínicos.

Tráfico de droga é combatido 
no Litoral Norte da Paraíba

Três pessoas – dois ho-
mens e uma mulher foram 
presas em flagrante, nessa 
segunda-feira (8), durante 
operação que desarticulou 
um ponto de venda de dro-
gas, em Mamanguape, Lito-
ral Norte do estado. Foram 
apreendidas pedras de crack, 
sacos com cocaína, tabletes 
de maconha, dinheiro troca-
do, celulares e um caderno 
com anotações da contabili-
dade do tráfico.

O esquema começou a 
ser desarticulado após um 
cerco realizado pelos poli-

ciais da 2ª Companhia In-
dependente da PM a uma 
casa. Uma mulher foi flagra-
da pegando uma sacola com 
quase 30 pedras de crack e 
na residência outro homem 

estava com mais embalagens 
da mesma droga. Nas buscas, 
um terceiro suspeito foi pre-
so tentando fugir. O trio foi 
conduzido à Delegacia de Po-
lícia Civil, em Mamanguape.

A droga foi 
apreendida 
com o trio 
numa residência, 
na cidade de 
Mamanguape, 
Litoral Norte 
do estado

Foto: Ascom - PMPB

Fotos: Ascom / PRF
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Mesmo com as restrições e a instalação de 40 banners informativos, motoristas permanecem desrespeitando o decreto 

247 veículos estacionam na orla 
e são autuados pela Semob-JP

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP) está fiscalizando a 
orla da capital para garantir o 
cumprimento do decreto muni-
cipal para evitar aglomerações e, 
consequentemente, novos casos 
da covid-19. Mesmo com as res-
trições, motoristas permanecem 
desrespeitando e estacionando 
na orla das Avenidas Cabo Bran-
co, Almirante de Tamandaré, 
João Maurício e Arthur Monteiro 
de Paiva. Já foram 247 autuações 
registradas no período de 28 de 
fevereiro até 7 de março.

O superintendente da Se-
mob-JP, George Morais, ressaltou 
que banners foram instalados 
em toda a extensão da orla para 
alertar os condutores sobre a 
proibição. “Reforçamos o alerta 
com a instalação de 40 banners 
informativos, distribuídos nas 
orlas do Bessa, Manaíra, Tambaú 
e Cabo Branco, para avisar sobre 
a proibição do estacionamento”, 
lembrou.

O decreto começou a valer 
em 24 de fevereiro. Nos pri-
meiros dias, houve um período 
educativo onde os agentes de 
mobilidade alertavam os con-
dutores sobre a restrição ao 
estacionamento no local.

Procedimento 
Em caso de abordagem 

pelo agente de mobilidade, pri-
meiramente, o condutor é infor-
mado da proibição e é solicitada 
a retirada do veículo. Havendo o 
descumprimento da ordem, o 
veículo é autuado e é aplicada a 
medida de remoção para o pátio 
da Semob. Em caso do condutor 
ausente, o procedimento é feito 
diretamente com aplicação da 
penalidade descrita no decreto 
municipal.

A desobediência às ordens 
emanadas da autoridade com-
petente de trânsito acarreta 
multa no valor de R$ 195,23, de 
natureza grave, com 5 pontos 
negativos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

Exceção 
Os veículos das secretarias 

operacionais da prefeitura e da 
Força de Segurança do Estado, 
devidamente identificados por 
dispositivos regulamentares 
de alarme sonoro e iluminação 
intermitente, gozarão de livre 
circulação, inclusive, em sentido 
contrário da via, estacionamento 
e parada, nos termos do art.29, 
inciso VII do Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Foto: Divulgação/Secom-JP

O superintendente da Semob-JP, George Morais, ressaltou que banners foram instalados em toda a extensão da orla para alertar os condutores sobre a proibição

A Câmara Municipal de 
João Pessoa deverá votar 
nesta semana o protocolo 
de intenções para a adesão 
da Prefeitura da Capital ao 
Consórcio Público. A inicia-
tiva, encabeçada pela Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP), 
prevê a compra compartilha-
da de vacinas para o combate 
à pandemia do novo Corona-
vírus, além de medicamen-
tos, insumos e equipamentos 
para a área de saúde.

O projeto foi protocola-
do na Câmara ontem duran-
te reunião do presidente da 
Casa, Dinho Dowsley, com o 
vice-prefeito de João Pessoa, 
Léo Bezerra. Esteve presen-
te, também, o secretário de 
Gestão Governamental e Ar-
ticulação Política do Municí-
pio, Diego Tavares, além do 
vereador Guga. A previsão de 
Dinho é que a matéria seja 
colocada em votação ainda 
hoje.

O projeto chega para vo-
tação na Câmara de João Pes-
soa dias depois de o prefeito 
Cícero Lucena assinar o pro-
tocolo de intenções para a 
adesão ao programa. A meta 
dos gestores municipais é 
adquirir vacinas no mer-

cado internacional e, com 
isso, ampliar a capacidade 
de imunização da população. 
Mais de 2 mil prefeituras de 
todo o Brasil se habilitaram 
para a participação no con-
sórcio.

O vice-prefeito, Léo Be-
zerra, afirma que o Consór-
cio Público poderá suprir a 
demanda, caso haja demora 
excessiva do Ministério da 
Saúde na compra dos imu-
nizantes. “É uma matéria 
que não se trata de bandei-
ra política e sim para que, 
se necessário, a prefeitura 
possa comprar essas vacinas 
e ajudar no Plano Nacional 
de Vacinação”, disse, agrade-
cendo o apoio recebido pela 
Câmara de João Pessoa.

Apesar de a Frente Na-
cional de Prefeitos congregar 
apenas cidades com mais de 
80 mil habitantes, houve a 
abertura para que outras 
participassem. Para a par-
ticipação deles no consór-
cio, as respectivas Câmaras 
Municipais devem aprovar a 
adesão. Entre outros pontos, 
a lei autoriza a abertura de 
dotação orçamentária para 
a compra dos imunizantes e 
demais equipamentos.

CMJP vota permissão para 
Prefeitura comprar vacina

Secretário Diego Tavares, vice-prefeito Léo Bezerra e vereadores Dinho e Guga

Foto: CMJP

Perucas para pacientes 

Hospital do Bem marca Dia 
da Mulher com doações

A entrega de perucas para 
as pacientes em tratamento 
oncológico e o recebimento 
de doações de cabelos que 
serão utilizados na confecção 
de novas perucas marcaram as 
comemorações do Dia Interna-
cional da Mulher no Hospital do 
Bem, que integra o Complexo 
Hospitalar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro, de Patos. 

A ação contou com a par-
ticipação do diretor geral do 
CHRDJC, Francisco Guedes, 
da gerente da 6ª Regional de 
Saúde, Liliane Sena, da onco-
logista Nayarah Xavier e do 
coordenador administrativo 
do Hospital do Bem, Thiago 
Viana. As perucas são uma 
doação da empresa Perucas 
Santa Catarina que firmou um 
convênio, recentemente, com 
o hospital.

 A fotógrafa Jaqueline de 
Medeiros fez a doação de ca-
belos durante a ação e desta-
cou que estava feliz por estar 
contribuindo com o bem-estar 
de outras mulheres. “Estou me 
sentindo muito importante, 
porque quando a gente faz 
outras pessoas felizes a gente 
se sente mais feliz e, principal-
mente, no tempo que estamos 
vivendo, onde há muitas lágri-
mas e pouca alegria e minha 
iniciativa tem o objetivo de 
trazer felicidade a essas mu-
lheres que fazem tratamento 
oncológico e que perdem seus 
cabelos e um pouco da autoesti-
ma com isso”, disse Jaqueline que, 
na ocasião, recebeu um certificado 
de Boa Ação da unidade, um docu-
mento que será entregue a todas 
as doadoras daqui em diante.

A paciente Gislane Me-
deiros, 54 anos, que se tratou 
de um câncer de mama no 
Hospital do Bem, entre 14 de 
julho e 03 de novembro do ano 

Programa 
tem prazo 
de inscrição 
prorrogado

O prazo para inscrição 
dos agricultores familiares 
na nova etapa do Programa 
de Aquisição de Alimentos 
- modalidade Compra com 
Doação Simultânea (PAA-
CDS), que seria encerrado 
ontem, foi prorrogado até o 
próximo dia 20. O edital PA-
A-CDS 2021 prevê recursos 
da ordem de R$ 5,3 milhões 
que serão destinados à com-
pra de gêneros alimentícios 
fornecidos pelos agriculto-
res familiares selecionados 
para doação às famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social. 

Para se inscrever, o 
agricultor interessado deve 
preencher o formulário de 
proposta, anexar a docu-
mentação comprobatória e 
enviar para paacdsport96@
gmail.com , ou ainda deixar  a 
documentação em envelope 
lacrado na sede da Secretaria 
Executiva de Segurança Ali-
mentar e Economia solidária 
(Sesaes/Sedh) localizada na 
Av. Epitácio Pessoa, 2558 – 
Tambaúzinho – 58030-002 
-  João Pessoa/PB. Para dú-
vidas e outras informações 
(83)32186779.

O documento com a 
lista dos municípios sele-
cionados, o formulário de 
proposta, os critérios  e a 
documentação necessária 
para seleção dos agricul-
tores aptos a fornecer os 
gêneros alimentícios que 
serão doados às famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social, econômica e 
nutricional podem ser aces-
sados no endereço https://
paraiba.pb.gov.br/noticias/
programa-de-aquisicao-de
-alimentos-seleciona-agri-
cultores-para-nova-etapa/
selecao_paa-cds.pdf  

 

passado, com quimioterapia, 
e que também fez uma cirur-
gia no dia 02 de dezembro na 
unidade, foi uma das que foi 
beneficiada com a doação 
de perucas. “Essa é minha 
segunda peruca. No decor-
rer do ciclo, também recebi 
uma peruca que com o tempo 
de uso se desgastou muito e 
estou muito feliz de poder ser 
contemplada com uma nova 
peruca, pois sou vaidosa e com 
certeza esse adereço me dei-
xará mais bonita e feliz. Estou 
radiante e muito agradecida”, 
disse ela, que já saiu exibindo 
seus novos cabelos.

A oncologista Nayarah 
Xavier falou da importância 
da mulher manter sua autoes-
tima durante o tratamento e 
sobre a importância das mu-
lheres terem empatia com ou-
tras mulheres, especialmen-
te, na questão da doação dos 
cabelos. “A perda de cabelos 
faz parte de um processo 
porque, infelizmente, ainda 
não temos uma medicação 
que não tenha esse efeito 
colateral, mas a autoestima 
também pode ser trabalhada 
por cada uma, tanto que fico 
muito feliz quando vejo pa-
cientes que assumem a per-
da de cabelos momentânea 
e se acham bonitas também 

deste jeito, porque quando 
isso acontece, é porque elas 
conseguem enxergar a vida 
muito além da aparência, e 
isso é fantástico”, disse a mé-
dica, reiterando que é salutar 
a empatia das mulheres na 
questão da doação dos ca-
belos, porque esse gesto faz a 
diferença na vida das pacientes 
em tratamento ou que já con-
cluíram seus ciclos, mas ainda 
não recuperaram seus cabelos. 
Ela ainda parabenizou todas as 
mulheres, especialmente, as que 
integram a equipe do Complexo.

O diretor geral do Com-
plexo, Francisco Guedes, pres-
tigiou a ação e destacou que o 
Dia Internacional da Mulher é 
um marco para homenagear 
as mulheres de forma espe-
cial. “Todos os dias é dia da 
mulher, mas esse 8 de Março é 
importante para reverenciar 
de forma única todas as mu-
lheres. E quero ressaltar aqui 
que,  neste aspecto, o Comple-
xo é muito contemplado, pois 
tem em seus quadros muitas 
mulheres e todas elas muito 
competentes e responsáveis”, 
disse Francisco que, para ho-
menagear de forma especial 
suas colegas de trabalho, 
vestiu uma camisa rosa para 
simbolizar sua admiração 
pelas mulheres.

As perucas são uma doação de uma empresa que firmou convênio com o hospital

Foto: Secom-PB
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Ciclovia na extensão de 125 metros foi revista com o objetivo de permitir maior fluidez no trânsito de veículos
Um trecho da ciclovia 

entre as avenidas Epitácio 
Pessoa e Ruy Carneiro pas-
sará por intervenção da Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-
JP), hoje. A alteração no lo-
cal será necessária para dar 
maior fluidez ao trânsito.

A modificação será na 
Avenida Ruy Carneiro, tre-
cho entre a Avenida Epitá-
cio Pessoa e a Rua Dr. Nunes 
Filho (acesso a BR-230), 
apenas no sentido Centro/
bairro, totalizando um tre-
cho de 125 metros - entre o 
semáforo e o acesso à rodo-
via federal. 

Com a mudança, a via 
retornará a possuir três fai-
xas de circulação de veícu-
los automotores e dará mais 
fluidez à circulação na loca-
lidade.

“Observamos que este 
trecho da ciclovia precisava 
ser revisto. Levamos em con-
sideração também os con-
gestionamentos constantes 
registrados por nossos agen-
tes em campo e monitorado 

através das nossas câmeras, 
principalmente entre o final 
da tarde e início da noite, 
quando as pessoas estão 
retornando para casa”, ex-
plicou George Morais, supe-
rintendente de Mobilidade 
de João Pessoa.

Com a modificação, a 
Diretoria de Operações por 
meio da Divisão de Sinaliza-
ção Viária (DSV) estará re-
movendo tachões, pintura e 
placas referentes à ciclovia 
e instalando sinalização in-
dicando aos motoristas e 
pedestres a passagem dos 
veículos automotores.

Semob retomará as três faixas em 
trecho da Epitácio e Rui Carneiro

Semob constatou frequentes congestionamentos no acesso da Avenida Epitácio Pessoa para a Ruy Carneiro e decidiu rever a ciclovia existente no trecho

Foto: Secom-JP

Fim da interdição

Mercado Central é reaberto hoje após reparação de danos
Após a realização de 

um esforço concentrado por 
parte de diversas Secreta-
rias da Prefeitura de João 
Pessoa, o Mercado Central 
retoma seu funcionamento 
hoje. O local foi interditado 
para receber ações integra-
das coordenadas pela Secre-
taria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), em par-
ceria com a Defesa Civil, Au-
tarquia Especial Municipal 
de Limpeza Urbana (Emlur), 
Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (Semam), 
Secretaria de Infraestrutura 
(Seinfra), Guarda Civil Mu-
nicipal, Superintendência de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
e Corpo de Bombeiros.

Desde domingo (07) fo-
ram intensificadas as ações 
no local, que foi fortemen-
te atingido pelas chuvas 
no final de fevereiro. Cerca 
de 100 trabalhadores es-
tão atuando no Mercado e, 
ontem, as atividades conti-
nuam acontecendo, sendo 
realizados serviços como 

remoção de entulhos, podas, 
pintura, desativação de liga-
ções clandestinas de água e 
esgoto e demais reparos es-
truturais.

 "Há mais de dez anos 
o Mercado não recebia um 
serviço efetivo de manuten-
ção. Tivemos a confirmação 
das condições precárias 
confirmadas pelos próprios 
comerciantes, que sofriam 
com o abandono de um es-
paço tão importante para 
nossa economia. Esse traba-
lho é só o primeiro passo de 
uma grande reestruturação 
que o Mercado irá receber 
em breve. Já estamos elabo-
rando o projeto de melho-
rias para o local e, em breve, 
será anunciado", reiterou 
Fábio Carneiro, secretário 
da Sedurb.

 Um dos maiores pro-
blemas encontrados foi a 
quantidade de instalações 
clandestinas de água e es-
goto e de pias inadequadas, 
sem higiene alguma e pro-
porcionando a proliferação 

de insetos. "Fizemos a de-
molição desses equipamen-
tos, que estavam em situa-
ção crítica, e vamos instalar 
pias portáteis pelo mercado, 
como já existe em outros, 
com as condições higiênicas 

viáveis para um espaço onde 
se comercializa alimentos. 
Essas estruturas foram er-
guidas sem o menor pla-
nejamento e usando água 
proveniente de ligação irre-
gular", reiterou o secretário.

Funcionamento
Hoje o mercado reabre 

as portas para a população, 
em seu horário normal. 
A Sedurb vai continuar 
atuando no espaço, ga-
rantindo o ordenamento e 

melhorias nas instalações, 
mas a maior parte dos ser-
viços já estará concluída e 
as atividades das equipes 
não vão apresentar ne-
nhum risco aos feirantes e 
consumidores.

Equipes da prefeitura 
da capital realizaram 
várias ações entre 
o domingo e ontem 
para recuperar 
o Mercado Central 
após as fortes chuvas

Foto: Secom-JP

O Instituto Nacional de 
Meteorologia emitiu na tarde 
de ontem um alerta de peri-
go potencial de chuvas entre 
20 e 30 milímetros por hora, 
com ventos de até 60 km/h, 
para 53 municípios do Sertão 
paraibano. O aviso publicado 
pelo Inmet tem duração até 
às 9h de hoje, com baixo risco 
de corte de energia elétrica, 
queda de galhos de árvores, 
alagamentos e descargas elé-
tricas, a partir de raios.

Através do alerta, o Ins-
tituto recomendou que em 
casos de rajadas de vento, a 
população evite buscar abri-

go debaixo de árvores, devido 
ao risco de queda; bem como 
não estacionar próximo a 
torres de transmissão e ou-
tdoors. Além disso, o Inmet 
também ressalta a preocu-
pação com o uso de equipa-
mentos eletrônicos ligados 
na tomada.

A previsão da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas (Aesa) para hoje no 
Sertão e Alto Sertão é de má-
ximas de 35º e 34 graus e mí-
nimas de 24º e 22 graus, res-
pectivamente. Com relação às 
chuvas, a Agência destaca a 
possibilidade de céu nublado, 

com chuvas pontuais em todo 
o Estado da Paraíba.

De acordo com Alexan-
dre Magno, gerente de Moni-
toramento da Aesa, o período 
de chuvas no Sertão, no mo-
mento, está desfavorável, até 
a sexta-feira, dia 12. Durante 
essa fase, ele destaca que as 
chuvas deverão ser reduzidas 
e isoladas. Entretanto, Magno 
ressalta que as chuvas no Ser-
tão do Estado “estão de nor-
mal a ligeiramente acima da 
média”, seguindo o período 
regular de chuvas da região, 
que se estende até o final do 
mês de maio.

Inmet alerta para chuvas em 53 cidades da PB

Sinalização 
referente à existência 

da ciclovia foi 
retirada do trecho e 
implantada a alusiva 
ao tráfego de veículos 

automotivos. 

Ao todo, 53 MunICíPIoS EStão InSERIdoS no AlERtA do InMEt, São ElES:  

n Aguiar
n Aparecida
n Belém do Brejo do 
Cruz 
n Bernardino Batista 
n Bom Jesus 
n Bom Sucesso
n Bonito de Santa Fé
n Brejo do Cruz 
n Brejo dos Santos 
n Cachoeira dos Índios 
nCajazeiras 
nCajazeirinhas, 
n Carrapateira 
n Catolé do Rocha 

n Conceição 
n Condado 
n Coremas 
n Diamante 
n Ibiara 
n Igaracy 
n Itaporanga 
n Jericó 
n Joca Claudino 
n Lagoa 
n Lastro 
n Marizópolis 
n Mato Grosso 
n Monte Horebe 
n Nazarezinho 

n Paulista 
n Piancó 
n Pombal 
n Poço Dantas
n Poço de José de 
Moura 
n Riacho dos Cavalos 
n Santa Cruz 
n Santa Helena 
n Santa Inês -
n Serra Grande 
n Sousa 
n São Bentinho 
n São Bento 
n São Domingos 

n São Francisco 
n São José da Lagoa 
Tapada
n São José de Caia-
na, 
n São José de Pira-
nhas 
n São José do Brejo 
do Cruz 
nSão João do Rio do 
Peixe 
n Triunfo 
n Uiraúna,
n Vieirópolis
n Vista Serrana.
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‘Painel Funesc’
Nesta terça-feira, edição do projeto traz o tema “Arte - 
Esteio da Razão” e conta com a participação das artistas 
visuais Conceição Myllena (foto) e Mariana Smith. Página 12
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Escritora paraibana está atuando em ‘A Guerra do Ar’, além de apresentar o podcast ‘Umas & Outras’

A pandemia que surgiu 
há praticamente um ano afe-
tou – assim como a outras pes-
soas, ao redor do mundo – a 
rotina da escritora, dramatur-
ga, professora, cronista e pes-
quisadora paraibana Clotilde 
Tavares, que está radicada na 
capital do Rio Grande do Nor-
te desde 1970. No momento, 
ela está participando, como 
atriz, da gravação de áudiono-
vela chamada de A Guerra do 
Ar, que é transmitida através 
da Internet. Além disso, a es-
critora periodicamente realiza 
seu projeto de podcast bati-
zado de Umas & Outras (uma-
seoutras.com.br), na qual fala 
sobre arte, cultura, comporta-
mento e humor.

Sobre A Guerra do Ar, “é 
uma espécie de novela no 
formato de série, mas só no 
áudio, pois não tem imagem. 
A ideia é de um grupo, o Co-
letivo Escafandro, que me 
convidou e participo apenas 
como atriz, fazendo uma das 
personagens”.

Segundo a escritora, o 
projeto estreou no dia 28 de 
fevereiro, pelos principais 
agregadores de podcast, e 
tem incentivo da Lei Aldir 
Blanc, Funcarte, Prefeitura 
do Natal, Secretaria Especial 
da Cultura, Ministério do Tu-
rismo e Governo Federal. 

No primeiro episódio de 
A Guerra no Ar, cujo título é 
Conquist-AR, a história é am-
bientada na cidade de Natal, 

que está sob uma pandemia e 
com alto grau de degradação 
ambiental, onde respirar ao 
ar livre pode ser fatal e, por 
isso, o futuro é incerto. No 
contexto nacional, é possível 
que a disputa para a presi-
dência do Brasil seja entre a 
extrema direita e integrantes 
de direita ainda mais radi-
cais, que têm se espalhado 
pelo mundo. Só que a jovem 
e inteligente ativista virtual 
Madame Mint descobre, em 
meio a esse caos, um plano 
de dominação do governo, 
por meio do uso do “ar do 
medo”. Ela, então, convida 
quatro jogadores de videoga-
me solitários para se engaja-
rem numa guerrilha remota, 
cujo intuito é descobrir um 
esquema de entorpecimento 
e controle da população. 

“A minha personagem 
é dona Lúcia. Ela é uma mu-
lher de 60 anos de idade que 
é gamer, uma jogadora de 
videogame, e cada capítulo 
será a continuação do outro. 
Eu gravo o episódio na mi-
nha casa. Como estou isola-
da, é tudo já programado e 
uma pessoa vem aqui, traz o 
microfone, me entrega e fica 
esperando na porta. Depois 
que eu gravo, devolvo para 
que ela leve para ser feita a 
edição da áudio novela, que 
é dirigida e roteirizada por 
Henrique Fontes e Elisa Al-
meida”, detalhou Clotilde Ta-
vares.

Quanto ao podcast, a es-
critora já divulgou pelo me-
nos 15 episódios. “A duração 
é curta, leve, divertido e traz 
sempre informação cultural, 
ou na área de cordel, litera-
tura e história”, disse.   

Cursos de literatura
Para ela, tudo mudou a 

partir do segundo semestre 
de 2020, quando chegou a 
realizar algumas atividades, a 
exemplo de ministrar cursos 

de teatro virtuais. Durante o 
mesmo período, Tavares tam-
bém começou a se envolver na 
elaboração de projetos de ou-
tras pessoas que a convidaram 
para trabalhar com elas. 

“No ano passado fiquei 
muito confusa e atrapalha-
da com a história da pande-
mia e confundiu a vida de 
todo mundo. Eu lancei um 
livro no final de 2019, que 
foi o romance De Repente a 
Vida Acaba. Então, em 2020, 
quando comecei a pensar no 
que iria fazer naquele ano, 
que era iniciar um novo livro, 
veio a crise sanitária e isso 
me deixou, realmente, muito 
desorientada. Não fiquei de-
primida, fiquei sem saber o 
que fazer”, admitiu a paraiba-
na. “Então, passei o primeiro 
semestre todinho nessa con-
fusão, nesse temor de medo 
de contaminação, etc. E, no 
segundo semestre, a pedido 
das pessoas que estavam sem 
atividades culturais, e como 
tinha muita gente em casa, 
eu dei dois cursos de teatro 
pela ferramenta Zoom e teve 
muita gente inscrita, pessoal 
pagante, e foi muito legal”, 
lembrou Tavares. 

No ano passado, a escri-
tora, dramaturga e pesquisa-
dora paraibana ainda lembrou 
que também se inscreveu em 
vários cursos de literatura e 
ainda continua participando 
desse tipo de atividade. “Estou 
fazendo um curso longo de 
leitura de clássicos da litera-
tura, muito interessante e que 
se chama A grande conversa, 
onde discutimos esses clássi-
cos. E estou fazendo um curso 
de literatura sobre clássicos 
do pensamento brasileiro, 
como Casa Grande e Senzala e 
Raízes do Brasil”.

Clotilde também retor-
nou à Universidade. “Desde 
2018 que faço curso de Ba-
charelado em História da 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). No 
ano passado, com a pande-
mia, não teve aula, ou teve 
um tipo de aula que eu não 
participei e, agora, o semestre 
voltou e eu estou fazendo um 
período normal junto com a 
turma, como aluna”.

Quanto a novos projetos, 
Clotilde Tavares disse que 
está em processo de criação. 
“Eu estou num estado de hi-
bernação, fabricando histó-

rias dentro da minha cabeça. 
Ainda não sei direito como 
é, nem se vai sair este ano, 
ou no próximo. Mas é uma 
história que está tomando 
corpo, tomando forma. Eu já 
vinha com essa história, mas 
aí apareceu a pandemia e eu 
fiquei sem saber se incluía a 
pandemia na história, ou não 
incluía, e é uma coisa que eu 
ainda não sei como vou re-
solver”, confessou ela. 

Clotilde Tavares participa de 
uma áudionovela na internet

Através do QR Code acima, 
acesse os episódios de

‘A Guerra do Ar‘

 No ano passado, 
fiquei muito confusa e 

atrapalhada com a 
história da pandemia e 

confundiu a vida de 
todo mundo. 

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Documentário celebra 30 anos da paraibana dedicados ao teatro
Clotilde Tavares, 30 anos 

de Teatro em Natal é o título do 
documentário sobre as três dé-
cadas de atuação da dramatur-
ga paraibana na área das artes 
cênicas na capital do Estado do 
Rio Grande do Norte. 

Contemplado com recursos 
da Lei Aldir Blanc, em edital da 
Prefeitura de Natal, o projeto 
foi idealizado, dirigido e rea-
lizado pelo produtor cultural 
DiGatti e estreou no mês pas-
sado, quando a Casa da Ribeira 
(RN) o exibiu na programação 
comemorativa de seus 20 anos 
de existência.

“O vídeo foi ideia que um 
produtor ligado ao teatro teve 
e apenas eu fui entrevistada. 
É um documentário de meia 
hora, onde conto a minha 
trajetória na área do teatro 
em Natal. Eu estava em casa 
quando recebi o convite para 

dar esse depoimento, que foi 
colhido através do Zoom, por 
causa da pandemia”, disse 
Clotilde Tavares.

No trabalho, a paraibana 
foi quem praticamente costu-
rou o roteiro e aborda vários 
aspectos de sua trajetória 
como atriz, dramaturga e pro-
fessora, a exemplo da criação 
de espetáculos, produção, 
parcerias e formação.

Foto: Divulgação

Clotilde Tavares aborda vários aspectos de sua trajetória como atriz, dramaturga e professora, como a criação de peças, produção e parcerias

 O vídeo foi ideia que 
um produtor ligado ao 

teatro teve, e eu fui apenas 
entrevistada. É um 

documentário de meia-hora, 
onde conto a minha 

trajetória na área do teatro 
em Natal. 

Na novela gravada em áudio, a 
paraibana faz uma mulher de 60 
anos que é jogadora de video-
game em uma distopia
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Eita! Chegamos à coluna de nº 100! São 100 textos - com 
este - que publico aqui pelo Jornal A União, o que faz deste diário 
a casa onde eu mais escrevi na condição de colunista. Passei 15 
anos no Jornal da Paraíba e certamente deixei por lá um legado 
de uns quatro mil escritos, ou mais, mas como articulista, não 
chegou a uma centena: a imensa maioria foi mesmo de reporta-
gens e resenhas (de filmes, discos, livros etc.).

Escrever sobre os 100 textos que fiz aqui para A União, 
claro, me leva a uma breve viagem do que publiquei por aqui em 
pouco mais de dois anos ininterruptos, sempre às terças-feiras, 
nesta mesma página 10 do caderno Cultura (que, quando estreei, 
em 19 de fevereiro de 2019, ainda se chamava 2º Caderno).

Pelo arquivo digital do site do jornal (auniao.pb.gov.br), 
reencontro o texto “Para gostar de cinema, tem que conhecer 
o cinema”, em que defendia o longa-metragem Roma no Oscar 
2019. Estávamos às vésperas da premiação e eu apostava minhas 
fichas no soberbo filme-arte de Alfonso Cuarón que, como o leitor 
acompanharia na coluna seguinte (26/2/2019), perdeu o prêmio 
de Melhor Filme para Green Book: O Guia.

Publicar, semanalmente, um texto inédito aqui neste espaço 
é meu modo de relaxar das durezas da vida. É um deleite. Tanto 
que costumo escrever nas manhãs de domingo, logo cedo, uma 
vez que os temas têm mais a ver com o que me cerca na vida 
pessoal, do que com uma agenda de pautas.

Cresci cercado por filmes e música, então era natural que, 
na vida adulta, eu desse seguimento a essas duas paixões, que 
foram determinantes para que eu escolhesse a vida de jornalista. 
Hoje são meus filhos que crescem em um apartamento repleto 
de DVDs, CDs, livros e quadrinhos, além das dezenas de conexões 
por streaming que nos levam ao mundo dos filmes e da música.

Então eu escrevo sobre o que eu assisto, ouço, leio e vejo. 
Este é o meu cotidiano: não há futebol ou boemia, apenas idas 
a cinema, shows e teatro, além muitas horas dentro de casa 
consumindo informação em forma de arte (sobretudo durante a 
pandemia, já que as opções anteriores foram interrompidas).

A pandemia trouxe para mim, e para minha família, a vida 
em um bunker repleto de opções “indoor”: há muitos filmes e 
séries para serem vistos, ouve-se diariamente um ou mais CDs, 
joga-se videogame e, quando o sol se põe, é hora de desconectar e 
partir para os livros e gibis.

Neste fim de semana mesmo, eu revi Paris, Texas, a obra
-prima de Wim Wenders, a partir de uma edição caprichada em 
blu-ray; saquei o Telecine para assistir ao terror coreano Invasão 
Zumbi 2: Península; vi também o último episódio de WandaVision 
no Disney+ e ainda dei início à leitura de Woody Allen: A Auto-
biografia, o livro de memórias do cineasta que, pelas primeiras 
páginas, é repleto de um humor autodepreciativo para falar sobre 
sua infância e sua criação nas ruas de Nova York.

Então nas 99 colunas anteriores a esta, estão registrados 
todo esse universo, a partir das leituras pessoais que faço de 
obras, produtos e artistas. Nos dez primeiros textos que publi-
quei, há uma variedade de temas: se os dois primeiros foram 
dedicados ao Oscar de 2019, no terceiro, - datado de 5 de março 
- eu me debruçava sobre 20 Palavras ao Redor do Sol, o antológico 
LP de Cátia de França, por ocasião da sua chegada ao streaming.

Na sequência, repercutia a saída do nosso Mike Deodato da 
Marvel e, na outra semana, comentava o documentário Deixando 
Neverland, sobre Michael Jackson. A coluna de número seis trazia 
a primeira de várias abordagens que fiz, em meio a esta centena 
de textos, da valorização da mídia física no mercado de CDs e 
DVDs e, depois de comentar sobre a importância da Lei Rouanet 
(naquela semana de abril, Bolsonaro ameaçava extingui-la), volta 
ao cinema para falar de Dumbo, a partir da releitura “live action” 
que Tim Burton fizera e estreava por aqueles dias.

O melhor de todos os 100 textos sempre foi, além do prazer 
de escrevê-los, os comentários que recebia - e ainda recebo - de 
inúmeros leitores, do pró-
prio staff da EPC, até amigos 
próximos e leitores anônimos, 
que se aproximam através das 
redes sociais, ou até mesmo 
do e-mail que segue impresso 
no cabeçalho da coluna. Há 
elogios, comentários, críti-
cas… mas o fundamental é o 
contato. Nossa, como eu gosto 
de conversar sobre os temas 
que trago na coluna. E fico feliz 
que você, leitor, também goste. 
Muito obrigado pela leitura!

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Há muito que nós brasileiros falamos da lentidão da 
Justiça. Até na minha condição de Promotor de Justiça por 
mais de 30 anos, nunca perdi a oportunidade de reclamar 
da lentidão de alguns colegas. E é notório o descaso de al-
guns cartórios na prestação do serviço jurisdicional. Com 
a situação da pandemia atual, a coisa ficou mais preocu-
pante desde o início. Os Presidentes de Tribunais, direto-
res de Fóruns e dirigentes do Ministério Público até que 
tentaram, mas em vão.

Com a implantação da “Justiça on-line” e consolidação 
dos processos virtuais (ou eletrônicos) todos acharam que 
o marasmo iria ficar distante. Mas foi pior! Não só pela fal-
ta de preparo de alguns operadores do Direito e dos servi-
ços judiciais, mas, principalmente, pela obrigação de ficar 
em casa por conta da covid-19. Se alguns servidores já não 
produziam bem com ponto assinado, imagine-se no con-
forto de suas casas, de bermuda e chinelos, muitas vezes 
degustando uma cervejinha gelada!

Transcorreu um ano de pandemia, afetando o fun-
cionamento do Poder Judiciário. Não podemos esquecer 
os frutos colhidos nas gestões anteriores e não podemos, 
apesar de desejarmos, acreditar na retomada plena e imi-
nente das atividades no campo da justiça. Um advogado 
militante disse-me, outro dia, que está preocupado com a 
advocacia que já vem sofrendo abalos, também economi-
camente, como em decorrência de greves, paralisações e 
dificuldades estruturais e de pessoal do sistema de justiça. 
A preocupação é também por serem interlocutores entre 
o cidadão - que nestes momentos sofre com violações de 
direitos - e o Poder Judiciário, legítimo representante do 
Estado para restabelecê-los.

Uma das reclamações que mais ouvi dos inúmeros 
advogados que foram meus alunos, outros orientandos de 
mestrado ou doutorado e até de colegas professores, foi 
a do fechamento total dos fóruns e cartórios. Eles acham 
que deveria haver um “plantão físico” em cada cartório, 
até para atender àqueles que não têm advogado. O sistema 
de “trabalho remoto” veio para atender a uma situação de 
emergência, mas os nossos dirigentes têm de pesar os prós 
e os contras e fazer as mudanças necessárias para melho-
ria dos nossos serviços judiciais.

Recentemente, li o bem redigido texto (“O supervírus 
que atacou o Judiciário gaúcho”) da advogada Simone Ma-
ria Serafini, onde ela ataca “a indiferença do Poder Judiciá-
rio Gaúcho com a sociedade e com os advogados”. Afirma 
que a Justiça deveria estar elencada no rol dos serviços es-
senciais, ainda que se enalteça o Sistema Diferenciado de 
Atendimento de Urgência que, todavia, é medida restrita 
e diminuta à vista dos efeitos impiedosos e avassaladores 
que representa a suspensão de prazos processuais físicos 
e eletrônicos à sociedade.

Realmente, pessoas físicas e empresas suplicam a 
expedição de alvarás, o mesmo se dizendo dos advogados 
que complementam seus ganhos, não garantidos mensal-
mente, com os honorários sucumbenciais. Praticamente, 
aconteceu uma suspensão dos processos eletrônicos que, 
por óbvio, respeitam o requisito - distanciamento - obs-
trui a atividade dos operadores do direito que dependem 
do funcionamento do Judiciário, como um todo, e pode dar 
curso aos processos de forma remota ou home office.

A OAB daqui e de muitos Estados já andou se mani-
festando. E o humor nacional já deu as caras. Na semana 
que passou, uma petição recursal aportou num dos tribu-
nais sediados em Porto Alegre e que começa assim: “Co-
lenda Turma/Câmara; Ínclitos magistrados; Tecnológico 
Robô; Atenta Assessoria; Promissores estagiários”. E a 
OAB vai levar ao Conselho Nacional de Justiça queixa so-
bre hábitos de ministros do STJ na pandemia. Eles estão 
se recusando a receber advogados e partes em processos. 
Alegam que a doença não é a pandemia, nem a juizite, 
mas, sim, a ministrite... Há o caso de uma ministra do STJ 
que, sob a justificativa de “imenso volume de solicitações 
de agendamentos” e da pandemia, somente a chefe de 
gabinete dela tem recebido os advogados. O contestado 
presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, porém, 
rebateu: “Trabalho em home office não significa férias re-
muneradas do serviço público”.

Justiça mais 
lenta

‘The Dream Gap’

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

FernandoArtigo André Cananéa 
andrecananea@epc.pb.gov.br

Crônica
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A coluna no 100
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Com a implementação da ‘Justiça on-line’, a lentidão ficou pior na área

Colunista colaborador

“A liberdade é pouco. O que desejo 
ainda não tem nome” (Clarice Lispector 
em Perto do Coração Selvagem).

Assistindo ao Papo de Segunda na 
sua nova temporada no GNT, programa 
que gosto, vejo um clipe da campanha 
de publicidade da boneca Barbie, onde 
muitas meninas falam do que seja The 
Dreams Gap,  o buraco existente entre as 
meninas e suas maiores potências, assim 
também sobre o que é encorajada a ser. 
Esse espaço entre uma coisa e outra, 
pode sim ser determinante na busca das 
realizações das mulheres.

Desde que o mundo é mundo que 
temos padrões a nos encaixar. O tempo 
passou desde esse modelo, mas é nesse 
arquétipo que muita coisa continuou: 
“Senta direito menina!; cala a boca me-
nina!; limpa a boca menina!; lá vem você 
com essa história; DR à essa hora?; Só 
você mesmo!”  São tantas as censuras que 
cruzamos vida afora! E encruzilhadas a 
que nos fazem modular e adequar-se.

No programa, o filósofo, escritor e 
crítico literário Chico Bosco, se espantou 
de como o gênero se infiltra nos lugares 
menos esperados, quando a atriz Claudia 
Raia (convidada), mencionou que até no 
banheiro somos cerceadas, e daí a prisão 
de ventre feminina! E haja lugares insus-
peitáveis! E Chico mencionou também a 
maternidade (pai de dois filhos e agora de 
um bebê-menina), e de como um acon-
tecimento que é sim um marco na vida 
pessoal e que, com certeza, impacta na 
vida profissional das mulheres. Esse des-
compasso foi e é algo que o movimento 
feminista não dá conta. Como conciliar o 
desejo de ser mãe com a criação/ artística 
e realização profissional das mulheres? 

Já o rapper Emicida, pai de duas 
filhas, disse que, o importante é se 
fazer a pergunta: “Em que momento os 
homens se transformam numa barreira 

na existência na vida das mulheres?”. 
Emicida também ressaltou que, no caso 
das suas filhas, e das meninas de hoje, 
elas até prescindem das referências dos 
pais. Já tem as suas próprias: quadrinhos, 
vídeos, memes, personagens que nem 
foram apresentadas pelos adultos. E as-
sim, novas ondas de meninas poderosas 
crescem, se questionam, reproduzem e se 
rebelam contra outros padrões e vão....

Mas, os velhos padrões, infelizmente 
insistem em continuar. E no Brasil, então, 
os índices são estarrecedores. Basta que 
se vejam as plásticas, harmonizações 
faciais, corpos inatingíveis, brancuras, 
bronzeamentos, dietas e malabarismos, 
bichectomia (sim! Abaixo as bochechas! 
Imaginem!); cirurgias íntimas – sim! Tem 
padronização para os órgãos sexuais 
femininos – rosinha, cheirosinha, fininha, 
e mocinha!, de toda e qualquer sorte 
para se virar ícone, blogueira, personal 
alguma coisa.

Mas o bom mesmo é seguir fora dos 
padrões todos e encontrarmos a nossa 
autoestima em outro lugar, mas é difícil. 
Fiquei a matutar sobre os meus próprios 
Dreams gaps? Quando eu era adolescen-
te, eu queria ser menino. Tudo o que eu 
queria, a liberdade – para sair sozinha, 
namorar quem e como quisesse, tudo 
que só quem podia eram os rapazes. 
Então não gostava de saia de babado, 
nem frufrus, e nem de dar satisfação aos 
meus pais, principalmente à minha mãe 
que era quem pegava no meu pé. Ah! 
As mães! Eu queria ganhar os mundos. 

Ter um trabalho que me levasse pra 
longe. Escrever? não ousava. A minha 
necessidade era a escrita confinada. Os 
diários. Cartas secretas. Hoje fico muito 
feliz quando vejo as meninas desde cedo 
a se manifestarem, se arvoram, opinam, 
ensaia, experimenta, ousa e publica. 
Fala! Faz humor. Encena. Desnudam-se. 
Pintam e bordam, literalmente. Tenho 
amigas bordadeiras e fuxiqueiras (dos 
retalhos e das colchas). Enfim, a minha 
expressão artística veio na maturida-
de. Só me capacitei, academicamente 
falando, aos 50 anos. Justo na Menopausa 
– esse período em que a sociedade brada 
que, tudo acabou e que temos prazo de 
validade. Já os homens, com suas frontes 
grisalhas, são alvos de cobiça, também 
das mulheres jovens, que descobrem que 
a idade pode sim, dar conforto, inteligên-
cia e aconchego. E sexo! 

Ainda no programa, fiquei conhe-
cendo as atrizes Isabela Mariotto e Julia 
Burnier, criadoras de A Vida de Tina, 
(@a.vida.de.tina), sobre uma influencer 
preocupada com a pandemia à  sua volta 
e que, como nós todas, resolve fazer pão, 
Yoga, ter aulas de mandarim ou debater 
a Amazônia. A personagem é vivida pela 
atriz Isabela , com dublagem e edição 
de Julia. Dei boas risadas com o humor 
desconcertante, a crítica astuta, e as 
personagens desengonçadas e com um 
certo delay o que deixou tudo ainda mais 
des-conjuntado deliberadamente e engra-
çado. O humor salva. E essas meninas po-
derosas e atentas, seguem falando das e 
sobre as mulheres; do e sobre o feminino; 
com novas ondas que vão se deslocando e 
repercutindo nas nossas vidas.

Parabéns Tina, em nome de quem saú-
do todas as mulheres pelo dia 8 de Março.

Salve os desejos todos das me-
ninas! As mulheres e suas histórias. 
Doidas. E Santas!

 O bom mesmo é seguir fora dos 
padrões todos e encontrarmos a 
nossa autoestima em outro lugar, 

mas é difícil 

Foto: Divulgação



Cultura

E de cantar em cantar, à força de tanto treinar, (o 
povo) foi aprendendo e sabendo, deixando de desafinar. 
Cantaram todos, até o Rei. E numa boa cantoria foram 
até mudando a lei. 

(Ana Maria Machado. Uma boa cantoria)

Na data que se comemora o Dia Internacional da 
Mulher (8 de março), não poderia deixar de fazer re-
ferências às escritoras de literatura infantil que foram 
pioneiras na arte de escrever para crianças e na luta 
em prol de uma literatura infantojuvenil de qualidade. 
O primeiro nome que desponta é o de Cecília Meireles – 
professora, educadora, poeta, cronista, artista plástica, 
folclorista e jornalista.

Cecília Meireles nasceu em 1901, no Rio de Janeiro. 
Perdeu os pais muito cedo e foi criada pela avó. Fez o cur-
so normal e se dedicou, inicialmente, ao ensino, depois 
enveredou para a literatura e jornalismo. Criou a primei-
ra biblioteca infantil do Brasil, com sede no Rio. Por suas 
ideias avançadas para a época, por pregar uma educação 
livre de preconceitos, foi perseguida pelo governo ditato-
rial de Getúlio Vargas e a biblioteca foi fechada. Ficou a 
marca do seu pioneirismo. Cecília é uma das maiores vo-
zes femininas da poesia de língua portuguesa, também se 
destacou como educadora e jornalista. Faleceu em 1964, 
no Rio de Janeiro. Deixou um livro de poesia que é um 
marco da literatura infantil – Ou isto ou aquilo.

Rachel de Queiroz nasceu em Fortaleza (1910) e fa-
leceu no Rio de Janeiro, em 2003. Foi a primeira mulher 
a entrar para a Academia Brasileira de Letras (1977) e a 
primeira mulher a receber o Prêmio Camões. Publicou o 
primeiro romance, O Quinze, em 1930, e com esse livro 
conquistou o prêmio Graça Aranha. Foi romancista, cro-
nista, jornalista, teatróloga, memorialista e autora de 
livros infantis. Na área de literatura infantil, publicou O 
Menino Mágico, que conquistou o Prêmio Jabuti em 1970, 
Andira, Cafute e pena-de-prata e Memórias de menina.

A professora, ensaísta e crítica literária Nelly Novaes 
Coelho nasceu em 1922, em São Paulo. e faleceu em 2017, 
na mesma cidade onde nasceu. Era sobrinha da pianista 
Guiomar Novaes e seu grande desejo era ser pianista como 
a tia, mas o chamado para a literatura foi mais forte e se 
tornou uma das mais respeitadas professoras da Univer-
sidade de São Paulo (USP), tendo lecionando Literatura 
Portuguesa, Teoria Literária e Literatura Infantil. Em 
1980, criou o primeiro curso de Especialização em Litera-
tura Infantil no Brasil. Publicou inúmeros livros de crítica 
literária, estudos de literatura portuguesa e brasileira. É 
autora do Dicionário Crítico de Literatura Infantil/Juvenil – 
1882-1982. Foi pioneira na introdução da disciplina Litera-
tura Infantil no curso de Letras (USP).

Lygia Bojunga Nunes nasceu em Pelotas (RS), em 
1932, transferindo-se na juventude para o Rio de Janei-
ro. Atualmente, divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e 
Londres. Trabalhou como atriz, tradutora e teve partici-
pação no rádio, televisão e teatro. Foi a primeira escritora 
latino-americana a receber o prêmio Hans Christian An-
dersen, o mais prestigiado prêmio literário internacional 
de literatura infantojuvenil. No Brasil, recebeu inúmeros 
prêmios. É hors-concours da Fundação Nacional do Livro 
Infantil e Juvenil. Em 1988, esteve em João Pessoa, par-
ticipando do Congresso Nacional de Literatura Infantil 
e apresentou o monólogo Livro: um encontro com Lygia 
Bojunga Nunes. É autora de 23 livros de literatura infan-
tojuvenil. Sua obra já foi traduzida para vários idiomas, 
entre eles, o basco e o catalão. Da sua produção literária, 
destacam-se A bolsa amarela, Tchau (livro de contos), O 
meu amigo pintor, O sofá estampado e, mais recentemente, 
Intramuros. Lygia transita com desenvoltura da temática 
ecológica – O sofá estampado – para a social – Tchau. 

Ana Maria Machado nasceu no Rio de Janeiro, em 
1941, é autora de mais de 100 livros de literatura infantil 
e foi à segunda brasileira a conquistar o prêmio Hans Ch-
ristian Andersen. É jornalista, pintora e escritora. Além 
da literatura infantil, publicou romances e vários livros 
de crítica literária, quase todos na linha da literatura in-
fantil. Escreveu um livro que se tornou referência na área 
da crítica literária – Como e por que ler os clássicos uni-
versais desde cedo. Esse livro permite uma viagem pelos 
grandes textos da literatura universal destinada ao públi-
co infantojuvenil. Ana Maria pertence à Academia Brasi-
leira de Letras, foi a segunda mulher a ocupar o cargo de 
Presidente da ABL (2011-2013). Seria impossível citar to-
dos os livros desta renomada escritora, destaco; Bisa Bia, 
Bisa Bel, Raul da ferrugem azul, Menina bonita de laço de 
fita. História meio ao contrário, De carta em carta e Uma 
boa cantoria. A respeito deste último livro, Nelly Novaes 
Coelho considera uma pequena obra-prima da literatura 
infantil. Ana Maria Machado foi perseguida na época da 
ditadura (1964), refugiou-se na França e aproveitou para 
fazer o doutorado em Letras, defendo tese sob orientação 
de Roland Barthes, publicando posteriormente o livro O 
recado do nome. Nesta obra, a autora faz uma pesquisa 
sobre os nomes dos personagens de Guimarães Rosa. Foi 
um das pioneiras da revista Recreio, que circulou nos anos 
1970-80 toda dedicada à literatura infantil. 

Procuramos dar relevo às mulheres que escreve-
ram livros de literatura infantil e que se destacaram no 
cenário das letras brasileiras, sendo pioneiras no seu ofí-
cio e na arte de bem escrever.

Pioneiras

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Rouanet

“É um absurdo, uma intervenção 
descabível, anticonstitucional e indevida 
nos estados, já que o país é uma Federa-
ção, sobretudo quando cada estado tem 
sua responsabilidade e a idoneidade de 
cada governador”, desabafou o secretá-
rio da Cultura da Paraíba, Damião Ramos 
Cavalcanti, referindo-se à medida do 
Governo Bolsonaro de suspender a Lei 
Rouanet para municípios com medidas 
de restrição de circulação, adotadas para 
conter a pandemia.

Publicada na última sexta-feira (dia 
5), no Diário Oficial da União, a medida va-
lerá por 15 dias, podendo ser prorrogada 
ou suspensa, a depender da manutenção 
ou não das medidas restritivas nos referi-
dos estados.

“Essa medida, na verdade, não sur-
preende muito, pois já era esperada. É 
uma sanção que não faz sentido nenhum, 
porque a classe trabalhadora da cultura já 
é penalizada com o lockdown, lembrando 
que eles não estão sendo efetivamente 
cumpridos e levados seriamente à risca”, 
disse a produtora cultural Dina Faria.

“Não fico feliz, mas entendo a decisão, 
que é uma medida difícil, mas que preci-
sa ser tomada”, afirmou o produtor João 
Paulo Jurema, afirmando que a liberação 
de recursos pela Rouanet deveria ser feita 
para as localidades onde os projetos já es-
tejam acontecendo, mas não onde há me-
didas de lockdown ou toque de recolher. 
“Poderia ser criado um auxílio para ajudar 
especificamente os trabalhadores que 
atuam nos bastidores para a preparação 
de eventos, como os que montam palco e 
o sistema de som, por exemplo, que estão 
parados por causa dos efeitos da pande-
mia. Mas acredito que, quando a situação 
melhorar, o Governo Federal voltará a libe-
rar os recursos pela Lei Rouanet”.

A suspensão é encarada como um 
ataque do presidente Jair Bolsonaro aos 

tipos de iniciativas adotadas. Na opinião 
do secretário Damião Ramos, a solução 
para tirar o que chamou de “oportunismo” 
por parte do Governo Federal, seria a vaci-
nação da população. Enquanto essa ação 
vem sendo empreendida, o gestor comen-
tou que é necessário “destruir o contá-
gio” e, nesse sentido, além do imunizante, 
aconselhou a todos continuarem tomando 
medidas como o uso de máscaras, álcool 
em gel e evitar aglomerações.

“No curto prazo, essa ação vai afetar 
os projetos que iam acontecer agora no 
primeiro semestre. E os projetos já envia-
dos para avaliação também ficam conge-
lados enquanto esta portaria estiver em 
vigor e é provável que seja renovada. Ela 
acarreta mais um golpe econômico para a 
cadeia produtiva da cultura, mas também 
para as próprias empresas, lembrando 
que a Lei Rouanet é uma lei extremamen-
te capitalista. Quem decide quais projetos 
culturais vão acontecer, ou não, não são 
os produtores nem são os artistas, são as 
empresas que vão escolher os projetos 
que tenham mais perfil com a sua susten-
tabilidade”, explicou Dina Faria. “Então, 
é uma lei que acaba afetando não só os 
artistas, mas também algumas empresas 
que tenha alocado recursos em projetos, 
principalmente porque isso acontece mui-

to, sempre, no final do ano. Então, projeto 
que, por exemplo, captou em dezembro 
e já estaria entrando em processo de pré
-produção agora fica completamente con-
gelado, esperando que essa portaria caia 
por sí própria, por causa do prazo”. 

Dina Faria também observou existir 
uma questão política na suspensão da 
Rouanet. “A questão é o represamento 
de verbas pelo Governo Federal, que tem 
sido uma moeda de troca muito grande, 
pois querem distribuir o auxílio emergen-
cial reduzindo o valor, reduzindo o nú-
mero de pessoas atendidas, justificando 
que a União não tem recursos para isso. 
A cultura a gente já sabe que é uma coisa 
que poderia vir a acontecer. Apesar da re-
núncia fiscal não ser exclusiva da área cul-
tural, pelo contrário, a renúncia fiscal do 
Estado brasileiro, no total, a cultura repre-
senta menos de 1% de todas as renúncias 
fiscais que dá para empresas incentivo ao 
desenvolvimento industrial, ou incentivo 
em outras áreas, como o esporte, a cultura 
tem um impacto muito baixo. Todo ano é 
lançada uma portaria do Governo que au-
toriza teto de captação de recursos para a 
Lei Rouanet que gira em torno de R$ 3 a 
R$ 4 bilhões ao ano e nunca, na história da 
Lei Rouanet, esse teto sequer foi atingido”, 
comentou a produtora cultural.

Secult: suspensão da 
Lei é anticonstitucional
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Governo Bolsonaro suspendeu a 
Rouanet por 15 dias para cidades 
que adotarem lockdown

Foto: Fabio Rodrigeus Pozzbom/Agência Brasil

Em fevereiro de 2006, 
a transexual brasileira Gis-
berta foi assassinada brutal-
mente na cidade do Porto, 
em Portugal, por um grupo 
de 14 adolescentes. O caso 
foi à Justiça e mobilizou o 
movimento LGBT da época, 
mas resultou, como conde-
nação mais grave, apenas a 
prisão de oito meses para o 
mais velho dos garotos, en-
tão com 16 anos. Gisberta 
morreu aos 45 anos com seu 
corpo violentado por vários 
dias e, ao final, foi jogado em 
um poço. Ela saiu do Brasil 
aos 18 anos, fugindo dos al-
tos índices de assassinatos 
de homossexuais, na década 
de 1980, em São Paulo

Esse fato, tão corriquei-
ro para o país que mais mata 
transexuais no mundo, foi 
amplamente discutido em 
Portugal, gerou uma peça de 
teatro, um documentário e a 
canção ‘Balada de Gisberta’, 
composta pelo português Pe-
dro Abrunhosa e interpreta-
da por Maria Bethânia.

A mais recente imersão 
na história de Gisberta se deu 
pelo jovem escritor Afonso 
Reis Cabral com a publicação, 
em 2018, do livro Pão de Açú-
car, lançado agora no Brasil 
pela HarperCollins. O título 
faz referência ao local onde 
Gisberta passou seus últimos 
dias, um torreão na cidade de 
Porto, desativado e destinado 
a sem-teto e com um estacio-

namento. Não à toa, essa ar-
cada imensa de concreto que 
apontava para o céu abrigou 
Gisberta em uma cave, espé-
cie de subsolo, o subterrâneo 
da arquitetura que traz em 
seu nome algo de sonhador.

O autor diz que se inte-
ressou pela 
escrita após 
ler uma re-
p o r t a g e m 
p u b l i c a d a 
em 2016 
por Catarina 
Marques Ro-
drigues no 
jornal portu-
guês Observa-
dor. Em busca 
de mais infor-
mações, ele 
se mudou de 
Lisboa para 
a cidade de 
Porto por um 
período, onde 
fez uma pes-
quisa sobre o 
caso Gisberta.

A partir daí, criou uma 
literatura que traz a voz na 
primeira pessoa, mas não da 
protagonista em questão, e 
sim de um dos garotos. Rafael 
é um adolescente de 12 anos 
que conhece Gisberta num 
dia em que caminha com sua 
bicicleta pelo Pão de Açúcar. 
Ele nutre por ela um misto 
de admiração, afeto e repul-
sa, que oscilam no decorrer 
do livro. Esses sentimentos 
se alternam e tudo fica mais 
claro quando ele convida um 
dos outros garotos a conhe-

cê-la: “Queres ver um gajo 
com mamas?”. Ao comparti-
lhar Gisberta com os amigos, 
o carinho que sente por ela é 
constantemente desconstruí-
do pelo desejo do coletivo de 
garotos que querem violen-
tá-la e dar fim a uma pessoa 

que traz um 
conjunto de 
discrimina-
ções sociais 
m ú l t i p l a s : 
Gisberta é 
transexual, 
soropositiva, 
imigrante , 
prostituta e 
não possui 
moradia.

E s t e 
evento bru-
tal traz na 
literatura de 
Afonso Reis 
Cabral uma 
aura poética. 
Os capítu-
los do livro 

se alternam de 
maneira não linear aos acon-
tecimentos, apresentando ora 
os encontros presentes, ora 
passagens de um passado das 
personagens, como o capítulo 
em que Gisberta relata para 
Rafael quando tinha 17 anos e 
resolveu aproveitar o primei-
ro passeio que fazia com seu 
pai para contar o que todos já 
sabiam. O pai trabalhava em 
uma garagem confeccionan-
do peças de madeira e, na-
quele dia, os dois saem com 
uma motosserra para realiza-
rem juntos a “ação que seria 

de um homem”, nas palavras 
do pai: cortar um jacarandá. 
E é em meio a essa ação que 
Gisberta narra sua ansiedade 
em contar sobre sua identida-
de para o pai, o que acaba por 
acontecer durante o barulho 
da motosserra e da queda do 
imenso jacarandá, não saben-
do se de fato o pai ouvira o 
seu relato.

Outro momento em que 
a literatura expande a rea-
lidade é quando Rafael si-
mula em seus desejos levar 
Gisberta em sua bicicleta 
ao topo do torreão e tirá-la 
da cave: “Como seria boni-
to subir com ela ao torreão, 
acompanhá-la num dos últi-
mos momentos da felicidade 
inconsequente”. E, finalizan-
do, como um Fando e Lis 
(peça de Fernando Arrabal): 
“Seguiríamos pelo parque, 
indiferentes aos conduto-
res estacionando os carros, 
gente que não entendia que 
estávamos no centro do 
mundo, talvez até do univer-
so. Quem sabe uma criança 
apontaria para nós, puxa-
ria pela mala da mãe, diria: 
‘Aquela senhora e aquele 
rapaz são esquisitos, de bici-
cleta entre os carros’. A mãe 
esforçar-se ia por disfarçar. 
‘Apontar é feio”.

Pão de Açúcar sinaliza 
para a feiura da sociedade, 
para um fato tão bárbaro e 
tão constante em nossos dias. 
O autor pesquisou a reali-
dade dos acontecimentos e 
construiu uma narrativa poé-
tica, brutal e encantadora.

Transexual assassinada vira livro 

Obra narra caso da brasileira Gisberta, 
morta brutalmente em Portugal

Alessandro Hernandez
Agência Estado

Foto: Divulgação
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Com o tema “Arte - Esteio da Razão”, Conceição Myllena e Mariana Smith falam sobre seus projetos e reflexões da realidade

Nesta terça-feira, o ‘Painel 
Funesc’ terá como tema “Arte - 
Esteio da Razão” e conta como 
convidadas as artistas visuais 
Conceição Myllena e Mariana 
Smith. A conversa tem media-
ção do gerente de Artes Visuais 
da Funesc, Edilson Parra. A 
partir das 19h, o bate-papo é 
transmitido pela TV Funesc, 
no YouTube (/funescpbgov).

Como representações do 
cenário de novas gerações de-
dicadas às artes visuais, Par-
ra observa uma potente cena 
que se fortalece a cada dia pela 
região. “Há artistas com uma 
produção muito significati-
va, participando de editais e 
com obras de muita potência. 
Considerando isso e o apoio à 
nova cena que vem se consoli-
dando, é o que tem sucumbido 
às ações da gerência de artes 
visuais, fazendo com que es-
sas gerações ganhem cada vez 
mais visibilidade”.

Como artista visual, Edil-
son Parra destaca a ocupação 

de mulheres artistas na cena 
local. Ele lembra de eventos 
realizados cerca de 25 anos 
atrás e confirma: “hoje você 
percebe uma equidade, pra-
ticamente, nessa questão re-
lativa ao gênero em relação à 
participação nos editais”.

Conceição Myllena tem 
se dedicado às produções du-
rante a pandemia, mas reco-
nhece as dificuldades e restri-
ções que o momento provoca. 
Alguns dos trabalhos que serão 
comentados nesta noite, in-
clusive, são mais recentes. “As 
ideias estão sempre presentes 
e a gente, como artista, não dei-
xa de produzir. São ideias que 
continuam na minha cabeça”, 
explica, destacando os proje-
tos com o próprio corpo, que 
consistem em materiais como 
os próprios cabelos, natureza 
e as plantas de casa. “Eu dia-
logo com esses elementos nas 
obras, que são extensões dos 
meus pensamentos. O tempo 
inteiro sou atravessada por 
muitas questões. Neste pe-
ríodo a gente nunca está tão 
bem para comemorar, e isso 

acaba sendo reflexo no traba-
lho. Tudo acaba atingindo o 
trabalho, que é a forma como 
enxergo o mundo”.

Esta é, portanto, uma fase 
melancólica, a partir da qual 
Myllena acrescenta ser um re-
flexo no trabalho. “Essa raiva, 
essa sensação de impotência. 
Por mais que não queira, a 
maneira como eu me posicio-
no acaba sendo expressado 
no trabalho”. 

Com alguns projetos em 
mente, no momento Mylle-
na alimenta suas ideias para 
realizá-las ainda neste ano. 
“Continuo criando, produzin-
do. Trabalho comigo mesma, 
mesmo que os trabalhos não 
se materializem logo, a ideia, a 
reflexão estão sempre ali pre-
sentes”, expressa. 

Como uma mulher artis-
ta, a artista argumenta que 
seus pensamentos são trans-
passados para a obra e que 
seus trabalhos são um recor-
te do feminismo defendido 
atualmente na Paraíba. “A 
obra de arte tem uma força 
que se transforma em algo 

muito além do que o que a 
gente idealiza inicialmente. 
Quando o trabalho passa a ser 
público, ganha novos olhares e 
percepções. Meu trabalho traz 
muito a voz do feminismo, mas 
não de forma explícita. Por eu 
ser mulher e encontrar difi-
culdades, o trabalho não fica 
isento dessas vivências. Eu me 
posiciono politicamente e isso 
de alguma forma está inserido 
no trabalho”.

Enquanto mulher, artista 
e ativista, Myllena destaca o 
cenário paraibano com artistas 
potentes. “É algo, entretanto, 
que acontece de forma inde-
pendente. Precisamos ainda 
construir ações para que isso 
seja fortalecido, mas ainda são 
atividades muito pontuais”.

Já a cearense Mariana 
Smith percebe a própria pro-
dução artística como “alterada 
radicalmente”, após a pande-
mia e o isolamento. “Eu, espe-
cialmente, trabalhava bastante 
com a ideia de territórios, pai-
sagens. Eu vinha trabalhando 
em uma região onde há dis-
putas de territórios entre uma 

população tradicional e o go-
verno local, que desejava trans-
formar o espaço em uma zona 
dedicada ao turismo. Até 2019, 
a minha pesquisa estava bem 
ligada a essas questões. Com a 
pandemia, a gente foi levada a 
voltar para os universos mais 
particulares. Todo o projeto 
que eu tinha antes, tive que 
largar de mão por um tempo e 
me voltar para o meu próprio 
universo”, recorda. 

Professora de arte na Uni-
versidade Regional do Cariri 
(Urca), Mariana Smith passou 
para os alunos uma atividade 
que ela mesma adotou no iní-
cio do isolamento. “Um diário 
de pandemia desenhando o 
cotidiano”. Foi quando ela co-
meçou a se dedicar aos regis-
tros da paisagem de sua janela, 
repetidamente. “Eu me propus 
a desenhar a mesma paisagem 
todos os dias, da janela da mi-
nha casa, no mesmo horário, 
durante alguns meses. Estava 
para iniciar uma obra em fren-
te e esse projeto funcionou 
como uma despedida”, afirma 
a artista.

Os outros projetos de 
Smith se voltaram para o mi-
cro, dentro de casa, com ele-
mentos de dentro do seu co-
tidiano de isolamento. “Cada 
pequena coisa foi ganhando 
uma dimensão muito grande e 
foi algo bem interessante nes-
se aspecto. Foi um momento 
de encontrar e transformar 
o cotidiano que parece duro 
demais ou vazio demais, em 
algo mais encantado. A arte 
permite enxergar outros lados 
do que a gente tem, que podem 
parecer tristes, mas ao mesmo 
tempo são ferramentas para 
elaborar as coisas”.

Artistas visuais participam da 
nova edição do ‘Painel Funesc’
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nterferindo no preço dos combus-
tíveis, Jair Bolsonaro, confrontou 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, prejudicando ainda mais a 

imagem de seu governo. É o tema da 
reportagem de capa da edição atual 
da revista Veja.
       O próprio Guedes - que não dei-
xou o governo (ainda) - revelou ao 
repórter Thiago Bronzatto três frases 
que ele disse a Bolsonaro, como 
desabafo: “Presidente, o senhor está 
ferindo o seu general. Na hora em que 
estou ganhando a batalha, o senhor 
me dá um tiro” / “O senhor tentou 
uma jogada política. Mas tem um 
efeito econômico terrível, um preço 
caríssimo” / “Presidente, só consigo 
te ajudar enquanto o senhor estiver 
no caminho da prosperidade”.
        

nnnnnnnnnn

       Na mesma edição da Veja, Maíson 
da Nóbrega escreveu o artigo “Desas-
trada intervenção”, do qual transcrevo 
trechos a seguir.
        “A intervenção provou uma queda 
de bilhões de reais no valor de merca-

Imagem do governo na pandemia tende a piorar
do da Petrobras. Isso pode ser recu-
perado, mas há, infelizmente, danos 
duradouros.
        Por muito tempo, participantes 
do mercado terão receio em adquirir 
ações da Petrobras e de outras esta-
tais. Pode arrefecer o ânimo dos que 
têm interesse em participar de leilões 
de concessão de saneamento básico 
e de outras áreas de infraestrutura. 
Como confiar que as regras sobre o 
preço dos serviços não serão violadas 
pelo poder concedente, influencia-
do pelas visões de mundo do iliberal 
Bolsonaro?
       A imagem do Brasil, desgastada 
pelo desempenho do atual governo na 
área ambiental e na pandemia, tende a 
piorar.
        

nnnnnnnnnn

        O destaque que a demissão ga-
nhou na imprensa estrangeira pode 
esmaecer o entusiasmo de investidores 
que acreditaram no programa de trans-
formações estruturais, abertura da 
economia e modernização prometida 
por Guedes.

I         Claro, isso pode mudar para 
melhor se advierem novas e adequa-
das atitudes dos governantes, mas 
vai demandar tempo de talvez outra 
administração.
        O presidente indicado para a 
Petrobras, o general Joaquim Silva e 
Luna, precisa torcer para que ocorra 
queda nas cotações do petróleo e do 
dólar.
         

nnnnnnnnnn

        Se subirem e tiver sido mantida a 
atual política da Petrobras, o general 
será obrigado a autorizar a elevação 
dos preços dos derivados de petróleo. 
Poderia perder o cargo, a depender 
do humor de Bolsonaro.      

nnnnnnnnnn

        
       Se preferir ter ‘sensibilidade’, 
como disse em entrevista, imporá pre-
juízos à empresa e, depois, ao Tesouro, 
que pela lei das estatais terá de cobrir 
o prejuízo.         
        A conta virá para todos os brasileiros.

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse a TV Funesc no 

YouTube

Foto-performance ‘Culpa’ (acima), 
da artista Conceição Myllena (à esq.): 
seus trabalhos são um recorte do 
feminismo defendido na Paraíba

Exemplo da série ‘Microcosmologia 
dos dias’ (acima), da artista Mariana 
Smith (ao lado): ela utiliza elementos 
dentro do seu cotidiano de isolamento

Fotos: Divulgação
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Presidência do MDB
O senador Veneziano Vital do Rêgo será o novo presidente do MDB da Paraíba. 
A decisão foi tomada nesse final de semana de forma participativa e consensualizada 
pelas principais lideranças que integram o partido no estado.  Página 14
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Prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, acusou estado de ter reduzido atendimento de infectados na capital

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo (Cidada-
nia), rebateu ontem, durante 
o programa ‘Conversa com 
o Governador’, veiculado na 
Rádio Tabajara, em João pes-
soa, fake news relacionadas 
à pandemia no estado e res-
saltou que a administração 
estadual está ampliando os 
leitos para pacientes com 
covid-19 na Paraíba.

João Azevêdo se referia 
à fala do prefeito de Cam-
pina Grande, Bruno Cunha 
Lima (PSD), durante uma 
live no último domingo (7), 
onde o gestor campinense 
acusou a Secretaria Esta-
dual da Saúde de ter redu-
zido leitos no município de 
João Pessoa.

“Nada melhor do que 
a verdade para combater 
mentiras e fake news. No 

dia 6 de agosto do ano pas-
sado, tínhamos 193 leitos 
de UTI e 273 de enfermaria. 
Hoje temos 212 leitos de 
UTI e 281 de enfermaria e 
vamos abrir mais. Então, 
dizer que João Pessoa ou 
o estado não fizeram o seu 
papel de abrir leitos e que 
estariam sobrecarregando 
outras regiões é uma gran-
de mentira que precisa ser 
combatida”, enfatizou o go-
vernador.

Ainda durante o pro-
grama, João Azevêdo ressal-
tou a importância de levar a 
pandemia a sério e colocar 
as vidas dos paraibanos aci-
ma dos interesses políticos. 
“Não é hora de politicagem, 
de palavras soltas e de efei-
to para agradar alguns. Não 
adianta jogar para debaixo 
do tapete a realidade que é 
muito cruel. As mortes não 
são apenas números, são 
avós, pais, mães, irmãos, ho-

mens e mulheres queridos 
que perdemos e que dói no 
coração de todos”, disse.

Ele comentou ainda so-
bre a dificuldade de, como 
gestor, precisar tomar me-
didas mais rígidas contra a 
covid-19, no entanto, res-
saltou que essa é a única 
forma de combater o vírus. 
“Se fosse pra vencer essa 
doença com fake news e po-
liticagem nós já teríamos 
vencido no primeiro mês, 
porque é só o que temos vis-
to. Mas vamos vencer com a 
verdade. Não pensem que é 
fácil para um gestor público 
anunciar o fechamento de 
uma atividade econômica. 
Todos nós queríamos di-
zer a vocês que a pandemia 
acabou, mas só vamos con-
seguir vencer com vacina 
e distanciamento social. 
Estou aqui para pedir um 
pouco mais de esforço, pelo 
bem de todos”.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com 

Governador rebate fake news 
sobre leitos da covid-19 em JP 

“Não é momento de politicagem”
O vice-prefeito de João Pessoa, Leo 

Bezerra (Cidadania), também rebateu 
ontem as falas do prefeito de Campina 
Grande. Em uma coletiva à imprensa, o 
vice-prefeito ressaltou que a capital pa-
raibana tem recebido novos leitos para 
pacientes com a covid-19. De acordo 
com ele, João Pessoa receberá 30 novos 
leitos de UTI, chegando a 130 unidades. 
“Não estamos medindo esforços para 
reduzir os efeitos da covid-19”.

O líder de Cícero Lucena (Progressis-
tas) na Câmara de João Pessoa (CMJP), 
vereador Bruno Farias (Cidadania), tam-
bém lamentou as “informações falsas 
trazidas” pelo prefeito de Campina Gran-
de. “Não é hora de divisionismo nem de 
politicagem. O que a Paraíba precisa é de 
união para salvar vidas. Graças a Deus e 
ao povo, João Pessoa escolheu um gestor 
humano e consciente”.

Além de acusar o Governo do Estado 
de diminuir o número de leitos, Bruno 
Cunha Lima também questionou os 
dados trazidos pela Secretaria Estadual 
da Saúde, que coloca o município de 
Campina Grande na bandeira laranja.

O secretário estadual da Saúde, 
Geraldo Medeiros, em sites de notícias 
da capital, explicou que os números são 
calculados pela Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e comentou que o não 
entendimento do prefeito campinense 
se deve à sua falta de experiência na 
gestão. “É compreensível essa dúvida 
do prefeito, que é um neófito em gestão 
pública e necessita de aprender a como 
interpretar e como calcular um ‘R’, que 
é o índice de transmissibilidade, que não 
é calculado pela Secretaria Estadual da 
Saúde, é pela UFPB, através do seu de-
partamento de estatísticas”.

Morreu na madrugada 
de ontem, em João Pessoa, 
aos 87 anos e vítima de um 
câncer, o ex-vice-governador 
da Paraíba e conselheiro apo-
sentado do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) Antônio 
Juarez Farias. O velório e o 
sepultamento ocorreram na 
tarde de ontem, no Cemitério 
Parque das Acácias, no bairro 
do José Américo, na capital 
paraibana. Devido às restri-
ções sanitárias, os eventos 
funerários foram limitados.

Juarez Farias era in-
tegrante da Academia Pa-
raibana de Letras (APL), 
ex-secretário estadual do 
Planejamento (1966-1969) 
e conselheiro aposentado do 
TCE-PB, de julho de 1991 a 
março de 2003. Nascido em 
Cabaceiras, interior paraiba-
no, em 23 de março de 1933, 
era economista e advogado.
Foi professor da Faculdade 
de Economia da Universida-

de Católica de Pernambuco 
(1965-1967); vice-governa-
dor da Paraíba (de julho de 
1970 a março de 1971); e di-
retor do BNH (de dezembro 
de 1971 a março de 1974, no 
Rio de Janeiro, RJ).

Também foi diretor do 
BNB (em Fortaleza, CE); e di-
retor da Eletrobras (de junho 
de 1990 a junho de 1991). Ele 
foi a primeira pessoa contra-
tada pelo economista Celso 
Furtado para o projeto de 
criação da Superintendên-
cia do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). Integrou 
delegações brasileiras em 
congressos, reuniões e ne-
gociações junto a governos 
estrangeiros e organismos 
internacionais da Europa, 
Estados Unidos, Argentina, 
México, Panamá e Costa Rica. 
Era escritor e historiador.

Ontem, o presidente do 
Tribunal de Contas da Pa-
raíba, conselheiro Fernando 

Rodrigues Catão, lamentou 
a morte do conselheiro apo-
sentado. O TCE-PB decretou 
luto por três dias.“A Paraíba 
perde um dos homens pú-
blicos mais conceituados da 
Paraíba, respeitado em todo 
o país”, disse o presidente 
do TCE.

Empossado em 30 de 
julho de 1991 no cargo de 
conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba, 
Juarez Farias foi eleito presi-
dente da Corte para o biênio 
1995-1996. Presidiu, depois, 
a 1ª Câmara, no período de 
1999 a 2000; e assumiu, 
em 2001-2002, a Correge-
doria do TCE. Aposentou-se 
no cargo de conselheiro em 
2003. Ele também presidiu 
por duas vezes a Academia 
Paraibana de Letras, no pe-
ríodo de 2006 a 2010.Escri-
tor e historiador, em 2006 
foi eleito presidente da APL 
e, em 2008, foi reeleito para 

novo mandato de dois anos.

Governador
O governador João Aze-

vêdo (Cidadania) decretou 
luto oficial e lamentou a 
morte do ex-vice-governador 
Juarez Farias. Considerado 
um dos mais conceituados 
homens públicos paraiba-
nos, lembrou o governador, 
Juarez Farias, ao longo de sua 
trajetória, exerceu diversos 
cargos de relevância na ges-
tão pública e privada, em 
âmbito estadual, regional e 
federal.

Juarez Farias se desta-
cou na vida política como 
vice-governador de João 
Agripino com exercício do 
governo por diversas vezes. 
“O governador João Azevê-
do se solidariza e apresenta 
condolências aos familiares 
e amigos pela perda irrepa-
rável”, divulgou ontem a Se-
cretaria da Educação.

Ex-vice-governador morre aos 87 anos

Antônio Juarez Farias foi sepultado ontem no Cemitério Parque das Acácias
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Câmara abre igrejas e escolas, 
mas se isola em regime remoto

ALPB amplia sessões plenárias 
para dois dias na semana

Quatro dias depois de 
aprovar a reabertura de es-
colas e igrejas, a Câmara de 
João Pessoa (CMJP) decidiu, 
ontem, por meio do seu presi-
dente, vereador Dinho Dows-
ley (Avante), passar a realizar 
suas sessões somente através 
do sistema de videoconferên-
cia, colocando fim ao regime 
híbrido que havia estabelecido 
desde a retomada dos traba-
lhos em plenário.

A decisão vale também 
para as reuniões das comis-
sões permanentes da Casa 
e foi adotada por causa do 
crescente número de casos de 
infecção pela covid-19 ocor-
ridos na cidade de João Pes-
soa nas últimas semanas. “A 

determinação será mantida 
enquanto durarem as medi-
das restritivas adotadas pela 
prefeitura da capital”, justifica 
o presidente.

Um ofício circular, com 
as normas e detalhes da de-
cisão, explica que as sessões 
plenárias e as reuniões deve-
rão ocorrer de forma remota 
no horário regimental, das 
9h30 às 12h30, podendo ser 
prorrogada por apenas trinta 
minutos. “Manter as ativida-
des parlamentares de forma 
remota é fundamental neste 
momento”, ressaltou o verea-
dor Dinho.

Ainda como parte das al-
terações na rotina da Casa, e 
para barrar o contágio pelo 
novo coronavírus, o presiden-
te também suspendeu a pro-
tocolização de requerimentos 

solicitando audiências públi-
cas, sessões especiais e sole-
nes. A exceção ficou somente 
para a sessão especial em ho-
menagem ao ‘Dia Internacio-
nal da Mulher’, agendada para 
o dia 24 deste mês.

No mesmo ofício, o pre-
sidente solicitou também que 
os vereadores adotem nos ga-
binetes o sistema de rodízio, 
observado o quantitativo má-
ximo de até dois servidores em 
trabalho presencial concomi-
tante e distribuição física que 
evite o adensamento de pes-
soas no ambiente de trabalho.

“A Câmara vai continuar 
trabalhando e debatendo os 
temas de interesse da cida-
de. Não haverá prejuízo para 
as votações dos projetos, que 
serão virtuais”, concluiu o pre-
sidente.

O secretário legislativo 
da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), Guilher-
me Benício, divulgou on-
tem a agenda de trabalho da 
Casa para o decorrer desta 
semana e a novidade é a 
decisão de “um pouco mais 
de trabalho” para os 36 de-
putados estaduais.

É que, ao invés de uma, 
a partir de hoje a Assem-
bleia passa a realizar duas 
sessões semanais remotas 
de plenário, e, como de cos-
tume, começando a partir 
das 9h30. O agendamento 
não especifica se será per-
manente durante a pande-
mia ou somente para desen-
calhar matérias, mas o fato 

é que as sessões semanais 
plenárias agora serão duas.

As sessões especiais, 
por sua vez, foram reto-
madas a partir de ontem 
à tarde e, por iniciativa do 
líder do governo, deputa-
do Wilson Filho (PTB), a 
Assembleia Legislativa 
homenageou as mulheres 
exatamente no seu dia, 8 
de março.

Também para amanhã, 
sendo que no período da 
tarde, a previsão é de reali-
zação da primeira reunião 
da Comissão de Adminis-
tração, Serviço Público e Se-
gurança. A reunião também 
será remota e está marcada 
para as 14h30. A comissão 
é presidida pelo deputado 
estadual Hervázio Bezerra 
(Cidadania).

Na quinta-feira (11), 
será a vez da reunião sema-
nal da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), que 
também será remota e co-
meçando às 9h30. O presi-
dente da CCJ é o deputado 
Ricardo Barbosa (PSB).

Terminando as ativida-
des da semana, a Comissão 
dos Direitos da Mulher, pre-
sidida pela deputada esta-
dual Pollyana Dutra (PSB) 
realiza uma audiência pú-
blica marcada para as 10h e 
que também será remota. O 
tema da audiência pública é 
o ‘Fortalecimento das Polí-
ticas Públicas em Defesa e 
Promoção dos Direitos das 
Mulheres Frente ao Alar-
mante Cenário de Violência 
em Nosso País e em Nosso 
Estado’.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com



Políticas

Número supera média nacional, de 12%, e Famup destaca o papel feminino nas administrações municipais no estado
Elas já foram impedidas de vo-

tar e hoje, apesar da desigualdade 
na participação, comandam muni-
cípios e se destacam como gesto-
ras. Dados da pesquisa ‘Perfil das 
Prefeitas no Brasil’ (2017-2020), 
realizado pelo Instituto Alziras, 
mostra que as mulheres que estão 
à frente das prefeituras acumulam 
experiência na política, têm mais 
anos de estudo do que os homens e 
superam enormes desafios em mu-
nicípios pequenos e sem recursos.

Apesar disso, as últimas elei-
ções registraram um aumento no 
índice de prefeitas eleitas em todo 
o Brasil, saindo de 11,57% para 
12%. A Paraíba apresentou uma 
queda: o percentual que era de 
18% e caiu para 16,6% de mulhe-
res comandando 37 dos 223 mu-
nicípios. Ontem, ‘Dia Internacional 
da Mulher’, a Federação das Asso-
ciações de Municípios da Paraíba 
(Famup) destacou o papel femini-
no nas administrações municipais 
e seus desafios diante da pandemia 
causada pelo novo coronavírus.

Entre esses pontos, a Famup 
lista administrar com queda de 
arrecadação de impostos, driblar 
a demanda reprimida no serviço 
de saúde, promover ampliação das 
vagas de creches, retomada das 
aulas pós-pandemia e a questão da 
moradia e urbanização de bairros 
populares.

“Os governos locais têm sido 
cada vez mais convocados a pro-
mover políticas públicas inova-
doras e comprometidas com o 
desenvolvimento social e vemos 
que nos municípios administrados 
por mulheres isso acontece de uma 
maneira mais rápida. Como forma 
de estimular e contribuir com as 
administrações, a Famup articulou 
a criação do Movimento de Mu-
lheres Municipalistas (MMM) que 
vêm colaborando com a formação 
de novas lideranças. Precisamos 
de igualdade, de mais mulheres 
comandando municípios paraiba-
nos, por isso, essa é bandeira que 
defendemos”, disse o presidente 
da Famup, George Coelho.

A prefeita de Monteiro e pre-
sidente do Movimento de Mu-
lheres Municipalistas (MMM) 
na Paraíba, Anna Lorena (PL), 
destacou a atuação das mulhe-
res gestoras no combate ao novo 
coronavírus realizada com muita 
excelência. “Aqui tiro o chapéu 
para as amigas gestoras e também 
a todos os prefeitos que, apesar 
das dificuldades, estão trabalhan-
do duro para vencer essa luta e 
salvar vidas. Com apenas 12% de 
mulheres prefeitas no país, temos 
ainda muito o que avançar. Preci-
samos romper muitas barreiras 
como, por exemplo, a violência 
política e o preconceito”, destacou 
a gestora.

Ela lembra que foi criada com 
o apoio da Famup a Rede de Mulhe-
res Caririzeiras, que vai conectar 
as lideranças femininas de todas 
as cidades para que “juntas pos-
samos formar uma rede de apoio 
em quatro eixos de atuação como: 
na saúde da mulher, no direito da 
mulher, na mulher empreendedo-

ra e na educação profissional da 
mulher”.

Os homens continuam sendo 
a maior parte dos eleitos para pre-
feitos na Paraíba, conforme levan-
tamento feito pela Famup a partir 
de dados divulgados pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), apontan-
do que 83,4% dos que venceram 
para prefeito em 2020 são homens, 
enquanto a porcentagem de mu-
lheres que ocupam o cargo é de 
16,6%.

Para George Coelho, é preciso 
fortalecer o espaço feminino na 
política paraibana. “Sabemos da 
capacidade de gestão das mulheres 
e na Paraíba podemos ver ótimos 
exemplos de prefeitas, vice-prefei-
tas e vereadoras”, pontuou.

A primeira mulher eleita para 
comandar um município da Paraí-
ba foi Dulce Barbosa, ex-prefeita 
de Queimadas, eleita na década 
de 1960. De lá para cá, houve uma 
evolução na participação feminina, 
porém, bem aquém do que seria 
adequado.

PB tem 16,6% das prefeituras 
administradas por mulheres
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Política na História

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Ação Parlamentar

1839 — Assinado em Veracruz o tratado 
de paz entre a França e o México que põe 
fim à Guerra dos Pastéis.

1847 — Guerra Mexicano-Americana: 
o primeiro ataque anfíbio em grande 
escala na história dos Estados Unidos 
ocorre no Cerco de Veracruz.

1916 — Portugal na Primeira Guerra 
Mundial: com a atitude de apresamento 
de todos os navios germânicos na costa 
lusitana, Portugal declara oficialmente 
guerra em relação à Alemanha e aos seus 
aliados.

1916 — Revolução Mexicana: Pancho 
Villa ataca Columbus, Novo México.

1932 — O último imperador chinês, Pu 
Yi, deposto por um golpe militar datado 
de 1912, torna-se regente do estado-
fantoche da Manchúria, totalmente 
controlado pelo Japão.

1935 — Adolf Hitler anuncia a criação de 
uma nova força aérea.

1991 — Cerca de vinte mil pessoas vão 
às ruas no maior protesto desde então 
contra o presidente Slobodan Milosevic 
em Belgrado. Duas pessoas são mortas e 
tanques são colocados nas ruas.

Consórcio de vacinas
A Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) 
informou que 1.703 prefeituras manifes-
taram interesse em aderir ao consórcio 
para a compra direta de vacinas contra 
a covid-19. Na Paraíba, das 223 cidades, 
apenas 99 demonstraram interesse. Na 
semana passada, o plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou projeto de lei que 
permite a compra de vacinas por estados, 
municípios e pela iniciativa privada. A 
aquisição se torna possível desde que a 
vacina tenha registro ou autorização da 
Anvisa.

Canal de atendimento
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB) lançou na segunda-feira (8), ‘Dia 
Internacional da Mulher’, um novo canal 
de atendimento para vítimas de violência 
doméstica de todo o estado. Por meio do 
Chat Online, criado pela DPE durante a 
pandemia para possibilitar o atendimento 
remoto aos assistidos, as mulheres vítimas 
de violência vão encontrar atendimento 
especializado de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h. A iniciativa é da Coordenadoria 
de Defesa da Mulher.

Dirigentes da educação
Entre março e julho deste ano serão rea-
lizados os fóruns das seccionais da União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime). Os eventos estaduais 
ocorrerão antes da realização do ‘18º Fó-
rum Nacional dos Dirigentes Municipais 
de Educação’, que está previsto para o 
segundo semestre deste ano, quando será 
realizada a eleição para os cargos da Dire-
toria Executiva e do Conselho Fiscal para 
a gestão 2021-2023.

Proteção às mulheres
A Câmara dos Deputados possui 1.117 pro-
jetos de lei em tramitação sobre mulher, 
sendo a maioria tratando de dispositivos 
para fortalecer a proteção contra casos de 
violência e feminicídio. De acordo com a 
Associação Brasileira de Advogados Crimi-
nalistas na Paraíba (Abracrim-PB), apesar 
do alto volume de matérias, é necessário 
mais do que leis para garantir a segurança 
e respeito para as mulheres.

Alagoinha Maria Rodrigues Farias (PSDB)
Araçagi Josilda Benício Leite (PSDB)
Areia Sílvia César da Cunha Lima (PSC)
Barra de Santana Cacilda de Andrade (PSD)
Bayeux Luciene Gomes Martinho (PDT)
Belém Aline Barbosa de Lima (PDT)
Boa Ventura Talita Lopes (Republicanos)
Bom Jesus Denise Bandeira (Progressistas)
Borborema Gilene Cândido (Cidadania)
Carrapateira Marineidia Pereira (PL)
Conde Karla Pimentel Régis (Pros)
Coremas Francisca das Chagas (PDT)

QuEM São AS PREFEiTAS no CoMAnDo DE 37 PREFEiTuRAS PARAiBAnAS 
Cruz do Espírito Santo Aliny Povão (DEM)
Damião Simone Casado (Cidadania)
Duas Estradas Joyce Renally (MDB) 
Emas Ana Loureiro (Cidadania)
Fagundes Magna Madalena (MDB)
Itapororoca Elissandra Brito (DEM)
Juazeirinho Anna Virgínia (Avante)
Juru Solange Barbosa (Cidadania)
Lagoa Socorro de Biro (Republicanos)
Mamanguape Maria Eunice (Cidadania)
Marcação Lili, Eliselma Silva (DEM)
Monteiro Anna Lorena (PL)

Olho D’Água Joana Sabino (Cidadania)
Pedro Régis Michele Ribeiro (Cidadania)
Pilões Socorro Brilhante (Progressistas)
Pocinhos Eliane Galdino (Avante)
Quixaba Cláudia Macário (Republicanos)
Riachão Maria da Luz (PSDB) 
Riachão do Poço Cilinha (DEM)
Rio Tinto Magna Gerbasi (Progressistas)
São Bentinho Mônica Ferreira (Cidadania)
São Domingos Adeilza Soares Freires (PL)
S. José do Brejo do Cruz Ana Maria (PL)
Sossego neide oliveira (Cidadania)
Uiraúna Leninha Romão (Progressistas)

Pesquisa do iBGE aponta a desigualdade 
entre candidaturas femininas e masculinas

MDB da Paraíba define seu novo presidente 
após a morte do senador José Maranhão

Dos 159 candidatos paraiba-
nos para a Câmara dos Deputados 
nas eleições de 2018, apenas 52 
(32,7%) eram mulheres. Dessas, 
apenas uma está entre as 12 ca-
deiras paraibanas, a deputada fe-
deral Edna Henrique (PSDB). Os 
dados foram relembrados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), por meio da 
pesquisa ‘Estatísticas de Gênero – 
indicadores sociais das mulheres 
no Brasil’.

Ainda de acordo com as esta-
tísticas, das 52 candidatas a depu-
tada federal na Paraíba, aproxima-
damente 31,4% tiveram receita de 

candidatura de menos de R$ 100 
mil; 30,8% tiveram de R$ 100 mil 
a menos de R$ 1 milhão; e 20% de 
mais de R$ 1 milhão.

Já em relação às Câmaras de 
Vereadores, do total de 2.198 can-
didaturas femininas, apenas 349 
mulheres foram eleitas em todo o 
estado nas eleições de 2020. Esse 
dado aponta uma proporção de 
15,9%, próxima à média nacional 
de 16%, mas abaixo a média da 
região Nordeste de 16,7%.

Já em nível nacional, o per-
centual de parlamentares mu-
lheres na Câmara dos Deputados 
cresceu entre os anos de 2017 e 
2020, passando de 10,5% para 
14,8%. Por outro lado, apesar do 
aumento, esse número coloca o 

Brasil na menor proporção da 
América do Sul, encontrando-se 
na 142ª posição de um ranking 
com 190 países.

Em 2018, 32,2% das candi-
daturas para o cargo de deputado 
federal foram de mulheres, em 
comparação a 31,8%, em 2014. 
Essas proporções estão próxi-
mas à cota mínima de 30% de 
candidaturas para cada sexo, por 
partido ou coligação partidária, 
como previsto em lei. Ainda em 
2018, entre as candidaturas para 
o cargo de deputado federal que 
contaram com receita superior a 
R$ 1 milhão, apenas 18% eram de 
mulheres.

Nos ministérios, a desigual-
dade é ainda maior. Em 25 de se-

tembro de 2020, dos 22 ministros 
de estado, apenas dois eram mu-
lheres (7,1%). Na esfera munici-
pal, somente 16% dos vereadores 
eleitos em 2020 eram mulheres, 
um aumento de menos de três 
pontos percentuais em relação 
a 2016. O estado com a menor 
proporção foi o Rio de Janeiro, 
com 9,8%; o maior, o Rio Grande 
do Norte, com 21,8%.

O número de mulheres pretas 
e mulheres pardas também dimi-
nuiu entre as vereadoras eleitas. 
Embora representassem 9,2% e 
46,2% das cadeiras obtidas pe-
las mulheres, respectivamente, 
em 2019. Esse percentual caiu 
para 5,3% e 33,8% nas eleições 
de 2020.

O senador Veneziano Vital 
do Rêgo será o novo presidente 
do MDB da Paraíba. A decisão foi 
tomada nesse final de semana 
de forma participativa e con-
sensualizada pelas principais 
lideranças que integram o par-
tido no estado, a exemplo do ex-
governador Roberto Paulino, do 
deputado estadual Raniery Pau-
lino, dos dez prefeitos filiados à 
legenda e demais membros.

Em documento enviado à 
Executiva Nacional, o MDB pa-
raibano lamentou as circuns-
tâncias que levaram a legenda 
a fazer o comunicado das mu-

danças, ocorridas em virtude da 
recente morte do ex-governador 
e senador José Maranhão, que 
respondia pela presidência do 
partido na Paraíba.

O documento fala que o mo-
mento é de reorganização da 
legenda e que, após diversos 
diálogos objetivando o compar-
tilhamento democrático das de-
cisões e dos espaços partidários, 
o ex-governador Roberto Pau-
lino assume temporariamente 
a presidência como substituto 
imediato, até o próximo dia 8 
de abril.

A partir do dia 9 de abril, a 

composição da Comissão Provi-
sória do MDB terá na presidên-
cia o senador Veneziano Vital 
do Rêgo. A direção ainda será 
composta por Roberto Paulino 
como vice-presidente; e José 
Luís de Sousa como tesoureiro. 
Os membros da comissão se-
rão Nilda Gondim Vital do Rêgo, 
Raniery Paulino, Maria Alice 
Bezerra Cavancanti Maranhão 
Santana, Marcos Heron Noguei-
ra, Benjamin Gomes Maranhão 
Neto e Ives Rocha Leitão.

Para a definição e o consen-
so desses nomes, se reuniram os 
representantes dos dez prefei-

tos da legenda (Marcos Heron, 
prefeito de Monte Horebe); e 
dos vereadores do partido no 
estado (vereador Mikika Leitão, 
de João Pessoa). Também par-
ticiparam o ex-deputado fede-
ral Benjamin Maranhão, a filha 
do ex-senador José Maranhão 
(Maria Alice), o ex-governador 
Roberto Paulino e o deputado 
estadual Raniery Paulino.

O documento enviado à Exe-
cutiva Nacional do MDB foi assi-
nado pelo atual vice-presidente 
da legenda na Paraíba, Roberto 
Paulino, e pelo próprio senador 
Veneziano Vital do Rêgo.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 
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Ministro declarou incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para o processo e julgamento de quatro ações

Fachin anula condenações de 
Lula e petista se torna elegível
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O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal, 
declarou a incompetência da 
13ª Vara Federal de Curitiba 
para o processo e julgamento 
das quatro ações da Operação 
Lava Jato contra o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va - tríplex do Guarujá, sítio 
de Atibaia e sede do Instituto 
Lula e doações da Odebre-
cht - , anulando todas as 
decisões daquele juízo nos 
respectivos casos, desde o 
recebimento das denúncias 
até as condenações, o que 
torna o petista elegível.

O relator da operação no 
Supremo determinou a remes-
sa dos autos dos processos à 
Justiça Federal do Distrito Fed-
eral, que vai decidir ‘acerca da 
possibilidade da convalidação 
dos atos instrutórios’. Em razão 
do entendimento, o ministro 
ainda declarou a perda de obje-
to de dez habeas corpus e quat-
ro reclamações apresentadas à 
corte pela defesa do petista.

Em decisão de 46 pági-
nas, o ministro Edson Fachin 
apontou que, na ação penal 
do tríplex, o único ponto de 
‘intersecção entre os fatos 
narrados’ na denúncia contra 
Lula e a competência de Cu-
ritiba foi o pertencimento do 
grupo OAS ao cartel de emp-
reiteiras que atuava de forma 
ilícita nas contratações da 
Petrobras.

“Não cuida a exordial 
acusatória de atribuir ao pa-
ciente uma relação de causa 
e efeito entre a sua atuação 
como Presidente da Repúbli-
ca e determinada contratação 
realizada pelo Grupo OAS com 
a Petrobras S/A, em decorrên-
cia da qual se tenha acertado 
o pagamento da vantagem in-
devida”, anotou Fachin.

Ao estender a decisão 
para as outras três ações 
penais - sítio de Atibaia, 
terreno do Instituto Lula 
e doações da Odebrecht 
- o ministro afirmou que 
existem as mesmas prob-
lemáticas. “Em todos os ca-
sos, as denúncias foram es-
truturadas da mesma forma 
daquela ofertada nos autos 
da Ação Penal n. 5046512-
94.2016.4.04 7000/PR, ou 
seja, atribuindo-lhe o papel 
de figura central do grupo 
criminoso organizado, com 
ampla atuação nos diversos 
órgãos pelos quais se es-
palharam a prática de ilic-
itudes, sendo a Petrobras 
S/A apenas um deles”, regis-
trou o ministro.

Junto de sua decisão, 
Fachin divulgou uma nota afir-
mando que a questão da com-
petência já foi suscitada pela 
defesa de Lula em outros mo-
mentos, mas que é a ‘primeira 
vez que o argumento reúne 
condições processuais de ser 
examinado, diante do apro-
fundamento e aperfeiçoamen-
to da matéria pelo Supremo 
Tribunal Federal.

“Nas ações penais en-
volvendo Luiz Inácio Lula 
da Silva, assim como em 
outros processos julgados 
pelo Plenário e pela Segun-
da Turma, verificou-se que 
os supostos atos ilícitos não 
envolviam diretamente ap-
enas a Petrobras, mas, ain-
da outros órgãos da Admin-
istração Pública. Segundo 
o Ministro Fachin, especifi-
camente em relação a out-
ros agentes políticos que o 
Ministério Público acusou 
de adotar um modus op-
erandi semelhante ao que 
teria sido adotado pelo 
ex-Presidente, a Segunda 
Turma tem deslocado o fei-
to para a Justiça Federal do 
Distrito Federal”, registrou 
o texto.

Foto: Agência Estado

Com a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, Lula reconquista os seus direitos políticos e pode disputar as eleições presidenciais de 2022

Combate à covid-19

Pazuello: até fim de março, país terá 
até 28 milhões de doses de vacinas

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, garantiu 
que até o fim de março o 
Brasil terá de 25 milhões a 
28 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19 para 
distribuição pelo Programa 
Nacional de Imunizações. A 
grande maioria dessas vaci-
nas virá do Instituto Butan-
tan, em São Paulo, e da Fio-
cruz, no Rio de Janeiro.

Pazuello participou na 
manhã desta segunda-feira, 
8, de uma reunião na Fiocruz 
com a direção da institui-
ção e com o governador do 
Piauí, Wellington Dias (PT), 
que preside o Fórum dos go-

vernadores. A Fiocruz deu 
início hoje à produção em 
massa de seu imunizante de 
Oxford/AstraZeneca.

 
Produção da Fiocruz
A Fiocruz anunciou on-

tem que produzirá a vacina 
de Oxford/AstraZeneca em 
grande escala. Pelo menos 
3,8 milhões de doses do imu-
nizante contra a covid-19 se-
rão entregues até o fim deste 
mês. Pelo calendário da ins-
tituição, 30 milhões de doses 
serão entregues até abril. E 
até meados do ano, a Fiocruz 
espera já ter disponibilizado 
100 milhões de doses.

O anúncio foi feito du-
rante a visita do governador 
Wellington Dias, do Piauí, 

que preside o consórcio de 
governos do Nordeste, e do 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, ao laboratório de 
BioManguinhos, onde as va-
cinas contra a covid-19 es-
tão sendo produzidas.

Já houve a conclusão 
dos testes de fábrica - em 
que as condições da produ-
ção são testadas. Os chama-
dos testes de consistência 
verificam, por exemplo, se 
há alguma contaminação 
dos frascos na linha de pro-
dução, se o volume envasado 
está calibrado corretamente, 
se a temperatura de todo o 
processo está correta, entre 
outras variáveis. Para isso 
são feitas três produções in-
dependentes.

Se houver qualquer 
problema, e preciso parar a 
produção para reajustar os 
equipamentos. Havia o te-
mor de que algum desajuste 
pudesse atrasar ainda mais 
a produção, mas não houve 
contratempo

Pelo calendário origi-
nal, estava prevista a entrega 
de 15 milhões de doses até o 
fim deste mês. Um problema 
técnico em um dos labora-
tórios, no entanto, acabou 
atrasando a produção.

A presidente da Fiocruz, 
Nísia Silveira, não participou 
presencialmente da reunião 
porque teve contato com 
uma pessoa que testou posi-
tivo para covid-19 na ultima 
sexta-feira, dia 5.

PGR promete recorrer

A Procuradoria-Geral da República (PGR) in-
formou  ontem que vai recorrer da decisão do mi-
nistro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de anular as condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Relator da Lava Jato na 
Corte, o ministro atendeu a um pedido da defesa 
do petista e retirou os casos da 13ª Vara da Justiça 
Federal de Curitiba, onde atuava o ex-juiz Sérgio 
Moro. No entendimento de Fachin, os processos 
não deveriam tramitar no Paraná.

Além das decisões de Moro, que condenou 
Lula no caso do triplex do Guarujá, Fachin 
também anulou os atos proferidos pela juíza 
Gabriela Hardt, responsável pela sentença no 
caso do sítio de Atibaia. O despacho do ministro, 
porém, deixa margem para que, em Brasília, 
o novo juiz titular do caso valide todos os atos 
praticados pela 13ª Vara.

A assessoria de imprensa da Procuradoria-
Geral informou que o recurso será preparado pela 
subprocuradora-geral Lindôra Maria de Araújo, 
braço-direito do procurador-geral Augusto Aras e 
responsável pelos processos da Lava Jato no STF.

O órgão não deu detalhes sobre quais pontos 
da decisão serão contestados. Já a assessoria de 
imprensa do Ministério Público Federal do Paraná, 
que apresentou as denúncias, não se manifestou.

Procurado pela reportagem, o atual coor-
denador da Operação Lava Jato no Paraná, 
Alessandro Oliveira, disse que não irá comentar 
a decisão de Fachin.

Câmara sofre ofensiva de deputados
para atenuar leis contra a corrupção

Depois de fracassar na 
tentativa de blindar parla-
mentares da prisão, a Câmara 
se prepara para enfrentar, nas 
próximas semanas, uma série 
de discussões com potencial 
para afrouxar leis anticorrup-
ção e dificultar investigações. 
Nos bastidores, as medidas 
são chamadas de “pacote da 
impunidade” por adversários 
do presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (Progressistas-AL). 
A ofensiva reúne propostas 
que vão de mudanças nas leis 
de Improbidade Administra-
tiva, Ficha Limpa, lavagem de 
dinheiro e proteção de dados 
para fins penais até a inviola-
bilidade de escritórios de ad-
vocacia.

A agenda é de interesse 
do Centrão, bloco de partidos 
que voltou ao comando da Câ-

mara com a eleição de Lira. 
Logo no primeiro mês à fren-
te da Casa, ele tentou aprovar 
a jato uma nova Proposta de 
Emenda à Constituição nesse 
pacote: a PEC da Blindagem, 
que amplia a imunidade par-
lamentar e restringe a possi-
bilidade de prisão de deputa-
dos e senadores.

Foi uma resposta corpo-
rativa à prisão de Daniel Sil-
veira (PSL-RJ), determinada 
no dia 16 pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
após o deputado bolsonarista 
divulgar um vídeo nas redes 
sociais com ofensas à Corte e 
apologia à ditadura militar. A 
manobra para aprovar a PEC 
sem passar pelo crivo de uma 
comissão só não vingou por 
pressão do Supremo e críticas 
de eleitores.

Diante do desgaste pro-
vocado na imagem do Con-

gresso com a tentativa de au-
toproteção em um momento 
de agravamento da pandemia, 
os partidos se dividiram e Lira 
foi obrigado a recuar, envian-
do a PEC para análise de uma 
comissão especial.

O presidente da Câmara 
rejeita o carimbo atribuído 
à iniciativa. “Não há impuni-
dade nem blindagem. Nossa 
prioridade é não permitir que 
a gente viva nesse contexto de 
crise institucional semanal”, 
disse Lira em recente live pro-
movida pelo grupo Prerroga-
tivas, que reúne advogados. 
“Não vai faltar coragem para 
debater os temas necessários, 
que tenham clamor.”

Na semana passada, a 
Mesa Diretora da Casa liberou 
o funcionamento das comis-
sões, que estavam paralisadas, 
entre elas o Conselho de Ética. 
À exceção da PEC da Blindagem 
e da ideia em negociação de 

apresentar uma proposta sepa-
rada para alterar a Lei da Ficha 
Limpa, as demais proposições 
do “pacote” foram herdadas do 
período em que Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) era presidente da 
Câmara. Algumas estão sendo 
preparadas desde 2019 e pas-
saram por comissões especiais 
de juristas.

É o caso da proposta de 
criação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados Penal (LGPD-Pe-
nal) e da reforma da Lei de La-
vagem de Capitais. Propostas 
feitas nessas comissões indi-
cam que há risco de entraves 
às investigações e abranda-
mento de penas. Em 2020, o 
ritmo foi lento e nenhuma de-
las chegou a ser votada, ape-
sar da derradeira tentativa 
de emplacar a proibição para 
ações de busca e apreensão 
em escritórios de advogados 
com base apenas na palavra 
de delatores.

Felipe Frazão
Agência Estado

Breno Pires
Agência Estado

Roberta Jansen
Agência Estado

Pepita Ortega, 
Paulo Roberto Netto e
Fausto Macedo nop
Agência Brasil
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Para secretário-geral da ONU, o mundo precisa de um novo estímulo à liderança feminina e à participação igualitária

Guterres: pandemia agrava 
desigualdades de gênero
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O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, disse 
que a pandemia está agravan-
do as desigualdades de gênero, 
que as disparidades salariais 
entre homens e mulheres au-
mentaram e que o processo de 
recuperação é uma oportuni-
dade para reverter a situação.

Em artigo publicado no 
jornal Público a propósito do 
Dia Internacional da Mulher, 
comemorado ontem (8), An-
tónio Guterres escreveu que 
a pandemia está eliminando 
anos de progresso em direção à 
igualdade de gênero, lembran-
do que as mulheres “têm maior 
probabilidade de trabalhar nos 
setores mais afetados”.

“A maioria dos trabalha-
dores de serviços essenciais, 
na linha da frente do combate 
à pandemia, é de mulheres - 
muitas delas oriundas de gru-
pos racialmente e etnicamente 
marginalizados e com baixos 
níveis de rendimento”, disse 
Guterres.

Ele lembrou que as mu-
lheres são “24% mais vulnerá-
veis à perda de emprego” e “so-
frem quedas mais acentuadas 
de rendimentos”. Acrescentou 

que “as disparidades salariais 
entre homens e mulheres, já 
elevadas, aumentaram, inclu-
sive no setor da saúde”.

“A prestação de cuida-
dos não renumerada aumen-
tou drasticamente devido a 
medidas de confinamento e 
ao fechamento de escolas e 
creches. Milhões de meninas 
poderão nunca mais voltar à 
escola”, afirmou o secretário-
geral da ONU, frisando que as 
mães - especialmente as mães 
solteiras - “enfrentam sérias 
adversidades e sentem eleva-
dos níveis de ansiedade”.

O ex-primeiro-ministro 
português defendeu que a 
pandemia desencadeou “uma 
epidemia global paralela de 
violência contra as mulheres 
em todo o mundo”, com au-
mento significativo de casos 
de violência doméstica, tráfico, 
exploração sexual e casamento 
infantil, e que o mundo precisa 
de “um novo estímulo à promo-
ção da liderança feminina e da 
participação igualitária”.

O secretário disse que a 
resposta à covid-19 evidenciou 
“o poder e a eficácia da lideran-
ça feminina” e informou que, 
no ano passado, os países com 
líderes femininas tiveram taxas 
de transmissão mais baixas e 
estão, em sua maioria, “mais 

bem posicionados para se re-
cuperar desta pandemia”.

“As organizações femi-
ninas preencheram lacunas 
cruciais no fornecimento de 
serviços e informações essen-
ciais, especialmente em nível 
comunitário”, defendeu Guter-
res, acrescentando que quando 
as mulheres lideram governos 
se assiste a “maiores investi-
mentos na proteção social e 
avanços mais significativos 
contra a pobreza”.

“Quando as mulheres es-
tão no Parlamento, os países 
adotam políticas mais eficazes 
de combate às alterações cli-
máticas. Quando as mulheres 
negociam a paz, os acordos são 
mais duradouros”, exemplifi-
cou. Para ele, em nível global, 
no entanto, as mulheres re-
presentam apenas um quarto 
dos legisladores nacionais, um 
terço dos autarcas e apenas um 
quinto dos ministros.

“Nesse ritmo, a igualdade 
de género não será alcançada 
nos sistemas políticos nacio-
nais antes de 2063. A paridade 
entre chefes de Estado levará 
mais de um século”, afirmou 
Guterres, que disse ter orgulho 
de ter alcançado “a igualdade 
de gênero nas posições de li-
derança das Nações Unidas”.

Defendeu que o processo 

de recuperação da pandemia é 
“a oportunidade de traçar um 
novo caminho mais igualitário” 
e que as ajudas à recuperação 
“deverão ser especialmente 
direcionadas a meninas e mu-
lheres, inclusive por meio de 
investimentos em infraestru-
turas associadas à prestação 
de cuidados”.

“A economia formal só fun-
ciona porque é subsidiada pelo 
trabalho feminino não remune-
rado”, escreveu Guterres, ape-
lando aos líderes mundiais que 
atuem em seis áreas estruturais 

- a representação igualitária, 
por meio de cotas e outras me-
didas especiais, o investimento 
na economia da prestação de 
cuidados e na proteção social 
e a redefinição do produto in-
terno bruto de forma a incluir 
o trabalho doméstico, assim 
como a remoção de barreiras 
à inclusão plena das mulheres 
na economia são algumas das 
áreas apontadas.

António Guterres defen-
deu ainda a revogação das leis 
discriminatórias em todas as 
esferas e a promulgação, por 

cada país, de um plano de 
emergência de combate à vio-
lência contra mulheres e meni-
nas, seguido de financiamento, 
legislação e “vontade política 
para acabar com esse flagelo”.

O secretário pediu também 
uma mudança de mentalidade, o 
aumento da consciencialização 
pública e que se acabe com “o 
preconceito sistêmico de gênero”. 
“O mundo tem a oportunidade de 
deixar para trás gerações de dis-
criminação enraizada e sistêmica. 
É hora de construir um futuro 
igualitário”, concluiu.

Guterres ressaltou que a pandemia desencadeou “epidemia global paralela de violência contra as mulheres em todo o mundo”

Foto: Mark Garten/ONU

Combate à covid-19

Brasil abre cooperação 
com Israel para pesquisas
Andreia Verdélio
Agência Brasil

O Governo Federal e diri-
gentes do Instituto Weizman 
de Ciência, de Israel, abriram 
cooperação para pesquisas 
para o combate à covid-19. 
Pelo lado brasileiro, a coope-
ração acontece no âmbito da 
Rede Vírus, do Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), responsável pela 
articulação de laboratórios de 
pesquisa e especialistas nos 
estudos sobre a doença.

De acordo com o ministro 
das Relações Exteriores, Ernes-
to Araújo, a parceria nessa área 
começa no curtíssimo prazo, 
e no longo prazo se estende a 
outras áreas, incluindo bioeco-

nomia e meio ambiente. A coo-
peração envolverá intercâmbio 
de pesquisadores e transferên-
cia de tecnologias.

O representante do MCTI 
Marcelo Morales explicou que 
a troca acontecerá com pesqui-
sadores que iniciaram seus tra-
balhos em fevereiro de 2020, 
no início da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). “Vamos 
imediatamente ter reunião na 
área de vacinas, sequencia-
mento [genético], novas dro-
gas, e depois no longo prazo 
com troca de pesquisadores e 
também com outras áreas do 
conhecimento”, disse em vídeo 
publicado nas redes sociais do 
Itamaraty. Morales integra a co-
mitiva chefiada por Araújo que 
viajou a Israel no sábado (6) 

para dar andamento à coope-
ração científica e tecnológica 
e ao diálogo político entre os 
dois países. No domingo (7), ele 
também se reuniu com o chan-
celer israelense Gabi Ashkenazi 
e hoje deve se encontrar com o 
primeiro-ministro israelense, 
Benjamin Netanyahu. Também 
estão previstos encontros com 
dirigentes de outros institutos 
de pesquisa, entre eles do Cen-
tro Médico Sourasky (conheci-
do como Hospital Ichilov), que 
estuda a eficácia do spray nasal 
EXO-CD 24 contra a covid-19. O 
interesse do Brasil pelo trata-
mento foi divulgado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro no mês 
passado. A volta da delegação 
brasileira está prevista para 
amanhã.

Nos EUA, vacinados vão poder 
realizar pequenos encontros
Agência Estado

A diretora do Centro de 
Controle e Prevenção de Do-
enças (CDC, na sigla em inglês) 
dos Estados Unidos, Rochelle 
Walensky, anunciou ontem,  
as orientações do órgão para 
contatos sociais entre pessoas 
que foram vacinadas contra a 
covid-19. De acordo com a cien-
tista, quem estiver totalmente 
imunizado poderá realizar pe-
quenos encontros privados com 
outros indivíduos que também 
estiverem vacinados sem a ne-
cessidade de usar máscaras. Em 
público, contudo, todos ainda 
deverão proteger o rosto, se-

gundo o CDC. Em uma coletiva 
de imprensa da força-tarefa da 
Casa Branca para o combate à 
pandemia, Walensky destacou 
que pessoas vacinadas contra 
o coronavírus também pode-
rão visitar sem usar máscaras 
quem ainda não foi imunizado, 
mas não faz parte dos grupos 
de risco.

Em um terceiro cenário, no 
qual uma pessoa que tomou a 
vacina visita idosos ou pessoas 
com comorbidades, será preciso 
manter o distanciamento social 
e o uso de máscaras. Walensky 
destacou que a imunidade com-
pleta contra a covid-19 ocorre 
duas semanas após a segunda 

dose dos imunizantes da Pfizer 
e da Moderna e depois da dose 
única da vacina da Johnson & 
Johnson.

A cientista comemorou o 
avanço da vacinação nos EUA, 
destacou que o país está imu-
nizando mais de 2 milhões de 
pessoas por dia, mas ponderou 
que a pandemia “permanece 
uma situação muito perigosa”.

O conselheiro sênior da 
Casa Branca para a resposta ao 
coronavírus, Andy Slavitt, por 
sua vez, ressaltou a aprovação do 
pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão 
no Senado americano e disse 
que a proposta aumentará a 
capacidade de vacinação. 
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Pequenos empresários e comerciantes apostam no crescimento da demanda e aumentam oferta de produtos

Faltando menos de 30 
dias para a celebração da 
Páscoa, e mesmo com a pan-
demia do novo coronavírus, 
as lojas especializadas já 
estão abastecidas para a co-
mercialização dos ovos e de-
mais produtos de chocolate. 
Os supermercados também 
estão com suas parreiras 
montadas, expondo as inú-
meras variedades e tama-
nhos de ovos para todos os 
gostos e faixa etária de con-
sumidores. Em João Pessoa, 
tem ainda as pessoas que 
aproveitam essa época do 
ano para ganhar uma renda 
extra, com a produção de 
ovos caseiros personaliza-
dos que cada vez mais se tor-
nam os favoritos de muitos 
consumidores. 

Branca Cavalcante, de 
34 anos, é um exemplo de 
doceira que, pelo quarto ano 
consecutivo, sendo dois deles 
na pandemia, fabrica ovos de 
chocolate para complemen-
tar a renda familiar. Em 2020, 
ela faturou cerca de R$ 5 mil 
e a expectativa é que até o 
domingo de Páscoa, 05 de 

abril, o faturamento aumen-
te em 40%, o equivalente a 
R$ 7 mil. Os clientes já estão 
fazendo as encomendas. “Eu 
sempre trabalhei com bolos, 
tortas, panetones, sobremesas 
e, como minhas clientes sem-
pre procuravam pelos ovos, é 
o quarto ano que faço. No ano 
passado recebi 115 encomen-
das. Ainda falta quase um mês 
para a Páscoa, mas os pedi-
dos estão chegando, graças a 
Deus”, comemora. 

A microempreendedora 
da ‘Delícias da Branca’ des-
taca que entres as novidades 
para esse ano, estão os ovos 
de colher no sabor red velvet 
e opções infantis, que vêm 
com vários tipos de confei-
tos para a criançada montar 
o próprio recheio. Os preços 
variam entre R$ 35, que é um 
kit de ovinhos trufados, a R$ 
85, que são os ovos de 500 
gramas em sabores espe-
ciais, como pistache, kinder 
Bueno, nutella e ovolmatine.

Estoques abastecidos
Nas lojas especializadas 

a procura também já come-
çou e têm até fila de espera 
por ovos mais sofisticados, 
como é o caso do Deluxe, da 

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Empreendedores investem na 
Páscoa para ampliar a renda
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Primeiro, gostaria de sugerir a leitura do melhor 
livro que considero sobre educação financeira que 
é o “Pai rico, pai pobre” do autor Robert T. Kiyosaki, 
cuja primeira edição ocorreu há mais de 20 anos, 
atualizado em várias outras edições lançadas e 
continua mais atual do que nunca. 

Quem ainda não teve a oportunidade de desfrutar 
de sua leitura, a faça logo, porque tenho a absoluta 
certeza de que muitos dos conceitos extraídos do livro 
irão te mostrar os erros cometidos na vida do ponto 
de vista financeiro e que precisarão da visão e dos 
ensinamentos dele para sair da situação. 

Mas, afinal, o que o livro tem como conceito do que 
é a corrida dos ratos?

O livro leva em consideração que na maioria das 
vezes somos educados por nossos pais de que o estudo 
nos trará tudo que precisamos e que o nosso foco é 

tirar boas notas durante a vida estudantil, escolher um 
bom curso superior e depois de formado ir trabalhar 
para alguém, seja através de um concurso público ou 
numa empresa privada. 

Depois, a vida segue com o casamento e a compra 
dos primeiros passivos financiados (carro e moradia 
para uso) em vez de ativos (investimentos), e grande 
parte dos casais seguirão esta trilha para seus filhos 
também.

Não é repassado nada sobre como cuidar ou 
administrar o dinheiro na escola ou pelos pais e 
quando em alguma situação qualquer da vida entra 
o assunto dinheiro, o pensamento será que para se 
conseguir mais dinheiro é preciso trabalhar mais, ou 
no mínimo, achar, perceber, sentir, que não consegue 
administrar seu dinheiro de forma eficiente. 

E passamos a vida trabalhando para ganhar 

dinheiro e em seguida para pagar contas num ciclo 
vicioso, isso quer dizer: vivemos a corrida dos ratos 
que é trabalhar, ganhar e pagar. Será um exercício que 
poderá não ter fim, sem futuro financeiramente e inútil 
para sua vida. 

E precisamos lembrar que o dinheiro não é e 
nunca foi o fim, e sim o meio para que você realize seus 
sonhos e objetivos.

Para sair da corrida dos ratos é preciso encarar 
que a vida financeira não é só para trabalhar e pagar 
contas e esse comportamento contínuo terá a primeira 
e talvez principal consequência que é em vez de deixar 
o dinheiro trabalhar para você, será você com certeza, 
que irá trabalhar para ele.

Sem educação financeira e criação de uma relação 
saudável com o consumo, iremos sempre viver na 
corrida dos ratos!

A corrida dos ratos 

Ibovespa 

1,67%
R$ 5,778

1,20%
R$ 6,851

1,68%
R$ 7,988

-3,98%
110.611 pts

Expectativa é que 
as vendas aumentem 
de 30% e 40% apesar 
dos efeitos negativos 

da pandemia na 
economia nacional

Kopenhagen, que vem com 
uma joia de brinde e que 
custa R$ 499,90. “Esse é um 
dos nossos lançamentos para 
essa Páscoa, em parceria com 
a loja Vivara, que traz um 
berloque exclusivo dentro do 
ovo de um quilo, feito com 
macadâmias, pistache, cho-
colate ao leite, meio amargo 
e branco. Podemos dizer que 
esse ovo é uma joia de Pás-
coa”, destaca a gerente Jés-
sica Santos, de 24 anos. Ela 
diz ainda que apesar do au-
mento no valor da principal 
matéria prima, o chocolate, 
a loja mantém a mesma faixa 
de preço do ano passado, de 
R$ 10,90 a R$ 199,90.

A gerente afirma que, 
ano passado, a loja vendeu 

mais de três mil ovos de Pás-
coa e esse ano a expectativa é 
aumento em 30% as vendas, 
com cerca de 4 mil ovos co-
mercializados. “Mesmo com a 
pandemia, esperamos vender 

mais de mil unidades além 
das que comercializamos em 
2020. Fizemos um volume 
maior de estoque e estamos 
com um movimento maior 
que o ano passado”, destaca 

Jéssica Santos acrescentando 
que a loja está com vários lan-
çamentos para todos os tipos 
de consumidores, com ovos 
zero açúcar, zero lactose, com 
licores e trufados.

Ovos de fabricação caseira se tornaram uma opção mais barata na Páscoa, sem descuidar do sabor e das inovações

Fotos: Roberto Guedes

Maior procura por peixes e vinhos para Semana Santa anima comércio
Além dos ovos, nas se-

manas que antecedem a 
Páscoa também aumentam 
as vendas de peixes, frutos 
do mar e vinhos. No Mercado 
do Peixe, localizado na praia 
de Tambaú, os comerciantes 
esperam vender 50% a mais 
de quilos de peixes que na 
Páscoa de 2020, mesmo com 
o reajuste nos preços. 

O peixeiro Herbert Uchôa, 
mais conhecido como ‘Neti-
nho do peixe’, de 23 anos, 
já abasteceu os freezers para 
atender todos os seus clientes. 
“Essa será nossa segunda 
Páscoa nessa pandemia da 
covid-19, mas as vendas já 
começaram a esquentar aqui 
em nosso ponto. Temos mui-
tos clientes antigos, que se 

programam antes e fizeram 
suas encomendas de peixes. 
Na Semana Santa do ano 
passado, vendemos cerca de 
1 mil quilos de peixes e espe-
ramos vender mais de 1,5 mil 
quilos este ano”.

Em relação ao aumento 
no preço do quilo dos peixes, 
o comerciante explica que os 
principais tipos vendidos nes-
sa época sofreram reajustes 
que variam de 10% a 15%. 
“Nesse período, a procura 
maior é por pescada amare-
la, o meca, filé de pescada, 
cioba, carne caranguejo e 
bacalhau. Para se ter uma 
ideia, o quilo era R$ 30, mas 
estamos comprando mais 
caro dos pescadores e esta-
mos vendendo a R$ 35”.

O subgerente de um su-
permercado da Capital pa-
raibana, Gilberto Félix, de 30 
anos, celebra as vendas de 
vinhos que cresceu cerca de 
25% em relação ao ano pas-
sado. “Antecipamos o abaste-
cimento dos itens de páscoa 
na loja, justamente para que 
o cliente venha fazer suas 
compras de forma tranquila 
sem que haja aglomerações. 
Estamos tendo um crescimento 
satisfatório na procura pelos 
vinhos brasileiros e importa-
dos, a bebida se tornou item 
essencial nessa época do ano. 
Aqui temos tipos com preços 
bem acessíveis que cabe no 
bolso de todos os nossos clien-
tes, que vão encontrar uma 
imensa variedade de rótulos”.Comerciante Herbert Uchôa espera ampliar as vendas este ano mesmo com cenário de pandemia



Economia

Reajustes constantes em 2021 acumulam alta de 53%, no caso da gasolina, e de outros 40% no valor do diesel

Os combustíveis sofrem 
novo reajuste a partir de 
hoje em todo o país. Ontem, 
a Petrobras anunciou mais 
um aumento dos preços da 
gasolina e do diesel que são 
cobrados em suas refinarias. 
No caso da gasolina, o au-
mento é o sexto do ano, e o 
preço médio do litro passará 
de R$ 2,60 para R$ 2,84, em 
uma alta de cerca de 9,2%.

Para o litro do diesel, o 
reajuste anunciado é de R$ 
2,71 para R$ 2,86, um enca-
recimento de cerca de 5,5%. 
No caso da gasolina a alta 
acumulada é de 53% e de 
40% no caso do diesel.

O último reajuste havia 
sido anunciado pela Petro-
bras em 1º de março e, antes 
disso, houve aumentos em 
18 de fevereiro, 8 de feve-
reiro, 26 de janeiro e 18 de 
janeiro, dia em que apenas o 
preço da gasolina foi reajus-

tado. No fim do ano passado, 
o litro de combustível cus-
tava R$ 1,84 nas refinarias, 
R$ 1 a menos que o preço 
alcançado hoje.

Política de preços
A política de preços da 

Petrobras busca o alinha-
mento do preço das refi-
narias aos do mercado in-
ternacional, o que também 
torna o preço sensível ao 
valor do real perante o dó-
lar, moeda em que as nego-

ciações ocorrem no exterior.
Segundo a estatal, man-

ter esse alinhamento é fun-
damental para garantir que 
o mercado brasileiro seja 
suprido sem risco de desa-
bastecimento. A empresa 
afirma que, assim como o 
preço sobe quando há en-
carecimento no mercado 
internacional, ele também 
cai quando a alta da oferta 
no mundo desvaloriza esses 
combustíveis.

A Petrobras destaca 

ainda que essas variações 
do mercado internacional e 
do câmbio “têm influência 
limitada” no preço final que 
os consumidores encontram 
nos postos de combustíveis. 
“Até chegar ao consumidor 
são acrescidos tributos fede-
rais e estaduais, custos para 
aquisição e mistura obriga-
tória de biocombustíveis, 
além das margens brutas 
das companhias distribui-
doras e dos postos revende-
dores de combustíveis”.

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

Gasolina tem sexto aumento 
no primeiro trimestre do ano
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O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, 
informou ontem que o 
valor médio do novo au-
xílio emergencial deve 
ser de R$ 250 por pessoa. 
A declaração foi dada em 
entrevista à imprensa no 
Palácio do Planalto, após 
reunião com o presidente 
Jair Bolsonaro para tra-
tar da compra da vacinas 
contra covid-19. “É vaci-
na, e justamente manter a 
economia em movimen-
to, esta é a prioridade do 
governo”, disse.

A expectativa é que o 
valor comece a ser pago 
ainda neste mês, com a 
aprovação da Proposta 
de Emenda à Constituição 
186/2019, a chamada 
PEC Emergencial. O texto 
possibilita o pagamento 
do auxílio com créditos 
extraordinários sem ferir 
o teto de gastos públicos.

De acordo com Gue-
des, a decisão sobre a 
amplitude do auxílio 
emergencial é do Minis-
tério da Cidadania. “Nós 
[Ministério da Econo-
mia] só fornecemos os 
parâmetros básicos”, dis-

se o ministro. Segundo 
ele, o valor para mulher 
chefe de família monopa-
rental deve ser de R$ 375 
e, no caso de homem, de 
R$ 175. “Se for casal, já 
são R$ 250”, informou.

Socorro financeiro
O auxílio emergen-

cial foi criado em abril do 
ano passado pelo Gover-
no federal para atender 
pessoas vulneráveis afe-
tadas pela pandemia de 
covid-19. Ele foi pago em 
cinco parcelas de R$ 600 
ou R$ 1,2 mil para mães 
chefes de família mono-
parental e, depois, esten-
dido até 31 de dezembro 
em até quatro parcelas de 
R$ 300 ou R$ 600 cada.

Tiveram direito aos 
repasses, obedecendo 
a uma série de critérios 
econômicos e sociais, 
integrantes do Bolsa fa-
mília, cidadãos incluídos 
no Cadastro Único (Ca-
dÚnico), além de traba-
lhadores informais, con-
tribuintes individuais 
do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) e mi-
croempreendedores in-
dividuais que solicitaram 
o benefício por meio dos 
canais disponiblizados.

Valor de novo auxílio 
deve ficar em R$ 250

Crediamigo Delas

BNB lança programa 
para empreededoras

As mulheres terão 
uma nova linha de crédito 
para investimento. O Ban-
co do Nordeste (BNB) lan-
çou ontem o Crediamigo 
Delas, destinada a finan-
ciar atividades produtivas 
para mulheres empreen-
dedoras que atuam no 
setor informal e formal da 
economia. 

O Crediamigo Delas 
financiará investimen-
to e capital de giro, com 
prazo de 4 a 24 meses, 
tanto na modalidade in-
dividual como solidário. 
O limite será de R$ 5 mil, 
por cliente, observada a 
capacidade de pagamen-
to, com abaixo de 2,4% ao 
mês, para investimento 
fixo e giro individual, e de 
2,2%, para giro solidário.

Produto customiza-
do ao público feminino, 
o Crediamigo Delas terá 
também a vantagem de 
até 90 dias para início do 
pagamento das parcelas, 
possibilidade de formação 
de grupo solidário com até 
40% de mulheres que te-
nham iniciado atividades 
há menos de seis meses, 
débito automático das 
parcelas em conta  cor-

rente, bem como dispo-
nibilização de curso EAD 
e do Caderno de Gestão, 
ferramenta para apoio ao 
controle financeiro.

Para a superinten-
dente de Microfinança e 
Agricultura familiar do 
Banco do Nordeste, Lúcia 
de fátima Barbosa, “o pro-
tagonismo feminino no 
Crediamigo configura um 
reflexo do papel de lide-
rança que a mulher exer-
ce em seu  meio, carac-
terizado essencialmente 
pela sua força de trabalho 
e busca para a realização 
de seus sonhos. Elas vêem 
no empreendedorismo 
uma oportunidade para 
mudar suas realidades, 
com aumento de rendas e 
melhoria na qualidade de 
vida de suas famílias”.

Força na economia
Inspirado no dado 

segundo o qual, no Brasil, 
34,4 milhões de mulhe-
res respondem financei-
ramente pela gestão dos 
lares, o programa atende 
ao forte empreendedoris-
mo feminino  já que elas 
representam 65% do pú-
blico do Crediamigo.

Andreia Verdélio
Agência Brasil

Política de preços 
praticada pela

Petrobras busca 
o alinhamento do 
valor dos produtos 
nas refinarias aos 

mesmos patamares 
do mercado 

internacional
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Útimo reajuste havia sido 
anunciado pela Petrobras no 

dia primeiro de março

A empresa Konjac Mas-
sa Mf, marca pioneira na 
produção de massas low-
carb veganas, representa 
pela primeira a Paraíba na 
maior comunidade de sca-
le-ups do mundo, dentro 
do programa de aceleração 
da Endeavor. A empresária 
Thamara Gama, fundadora 
e CEO da companhia, tor-
nou-se a primeira paraiba-
na a ser convidada a parti-
cipar do famoso Scale-Up 
Endeavor. Com isso, a marca 
passa a fazer parte do seleto 
grupo de 63 empresas que 
participarão da primeira 
edição do programa nacio-
nal ao longo de cinco meses. 

A Endeavor, organiza-
ção global sem fins lucra-
tivos, tem como objetivo 
promover um ambiente de 
negócios que estimula o 
crescimento e o impacto de 
empreendedores à frente 
das Scale-ups, empresas de 
alto crescimento com mo-
delo escalável e inovador.  
Juntas, as empresas partici-
pantes faturaram, em 2020, 
R$ 2 bilhões, cresceram 
cerca de 240% e são com-
panhias com alto potencial 
de desenvolvimento. 

Referência no varejo 
alimentar, a Konjac Massa 
Mf é líder de mercado no 
segmento nacional e pos-
sui um conceito de estilo 

de vida com alimentação 
saudável que conquistou o 
consumidor comum, nutri-
cionistas e celebridades. 

Seus produtos são 
de origem vegetal extraí-
dos do tubérculo Konjac, 
planta asiática conhecida 
por seu alto teor de fibras 
e zero carboidratos. Com 
baixo índice glicêmico, os 
itens são indicados para 
diversas dietas, como ve-
ganas e glúten free, sendo 
livres de trigo, sódio, açú-
car, gordura e qualquer 
componente animal. 

Atuação local
A empresa, que possui 

sedes em João Pessoa e em 
São Paulo (SP), se destaca 
pelo diferencial e originali-
dade do produto no nicho 
de alimentação saudável 
e está entre as três parti-
cipantes do Nordeste que 
têm uma mulher empreen-
dedora no quadro societá-
rio. “É uma honra participar 
de um programa tão im-
portante, que reforça nos-
so posicionamento como 
grande player no mercado 
de alimentação saudável. 
Temos a certeza de que to-
das as conexões geradas no 
processo irão agregar ainda 
mais para a marca”, afirma 
Thamara Gama, represen-
tante da marca.

Empresa da PB integra 
grupo de rentáveis



Diversidade

Documentação comprobatória precisa ser entregue na instituição para a qual o estudante foi pré-selecionado

Os estudantes pré-sele-
cionados em lista de espera do 
processo seletivo do Progra-
ma Universidade para Todos 
(Prouni), edição do 1º semes-
tre de 2021, têm até a sexta-
feira (12) para comprovar as 
informações da inscrição para 
obter a bolsa para uma das op-
ções de curso escolhidas.

A documentação com-
probatória de que o pré-sele-
cionado atende aos critérios 
do Prouni deve ser entregue 
na instituição para a qual o 
estudante foi pré-seleciona-
do. A instituição de ensino 
deve, obrigatoriamente, en-
tregar ao pré-selecionado o 
protocolo de recebimento da 
documentação solicitada.

O Ministério da Educa-
ção alerta que o candidato 
deve ficar atento quanto à 
exigência de entrega de do-
cumentos adicionais, caso 
seja julgada necessária pelo 
coordenador do Prouni na 

instituição. A perda do prazo 
ou a não comprovação das 
informações implicará na re-
provação do candidato. 

Prouni
No primeiro semestre 

de 2021, o Prouni registrou 
599.223 inscritos. Cada can-
didato pode escolher até 
duas opções de curso. Ao 
todo foram ofertadas bolsas 
do Prouni para 13.117 cur-
sos de graduação em 1.031 
instituições privadas de ensi-
no superior em todos os es-
tados e no Distrito Federal. A 
oferta foi de mais de 162 mil 
bolsas de estudo.

O Prouni é um programa 
de acesso ao ensino superior, 
destinado a quem não tem 
diploma de graduação, que 
oferece bolsas de estudos 
integrais, que cobrem a to-
talidade da mensalidade do 
curso, e parciais, que cobrem 
50% do valor da mensalida-
de, em instituições privadas 
de ensino superior.

Agência Brasil

Prouni: informações devem  
ser comprovadas até sexta
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O Ministério da Educação alerta que o candidato deve ficar atento quanto à exigência de entrega de documentos adicionais, caso seja julgada necessária

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Apesar da luta histórica 
das mulheres por igualdade, 
a presença feminina em pos-
tos de liderança e em áreas 
de destaque, como a ciência e 
a política, ainda é menor que 
a masculina.

De acordo com o Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), atualmente, 
elas são cerca de 54% dos 
estudantes de doutorado do 
Brasil. Mas tanto aqui como 
no resto do mundo, essa 
participação varia de acordo 
com a área do conhecimento. 
Nas ciências da saúde, por 
exemplo, as mulheres são 
maioria (mais de 60%), mas 
nas ciências da computação, 
engenharia, tecnologia e ma-
temática elas representam 
menos de 25%, de acordo 
com a Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Globalmente, ainda de 
acordo com a ONU, menos 
de 30% dos pesquisadores e 
cientistas são mulheres.

Para a dermatologista 
Valéria Petri, primeira médica 
a detectar o HIV no Brasil, em 
1982, as mulheres são sinôni-
mo de coragem e força. Elas 
não costumam desistir, não re-
cusam desafios e estão sempre 
dispostas a mostrar seu valor.

“Tem o 8 de março que 
faz as pessoas dizerem assim: 
ah eu adoro as mulheres. É? 
Não diga. Tem o 8 de março 
que aparecem as mulheres 
que tem a coragem que eu 
nunca tive. Vou te dizer que 
coragem elas têm. Elas acor-
dam às 4h da manhã, pegam 
um transporte, dois transpor-
tes, ou três e chegam no tra-
balho. Seja o que for que ela 
for fazer, ela está gostando do 
que ela faz, ela capricha. Ela 
se diverte, ela se sente bem e 
ela mostra o que ela é mesmo. 
Uma pessoa que contribui 
com a humanidade. É isso que 
é a mulher”, afirma a médica.

Depois da descoberta na 

década de 80, a médica ga-
nhou prestígio internacional, 
publicou vários livros e che-
gou a ocupar o cargo de vice
-reitora da Universidade Fe-
deral de São Paulo (Unifesp), 
instituição da qual ela é pro-
fessora titular desde 1996.

Mulheres no esporte
A presença de mulheres 

em rotinas pesadas de trei-
nos e competições é um fe-
nômeno recente. Ao longo da 
história, o mito da fragilidade 
feminina ficou para trás e elas 
passaram a conquistar desta-
ques, medalhas e pódios, tan-
to no nível do esporte amador 
quanto profissional.

É o caso da ex-ginasta 
Laís Sousa, que ficou interna-
cionalmente conhecida com 
suas acrobacias e saltos ao 
fazer parte da equipe de gi-
nástica artística brasileira.

Aos 15 anos ela repre-
sentava o Brasil em sua pri-
meira Olimpíada, em Atenas, 
na Grécia. Depois disso veio 
outra participação, em Pe-
quim, na China, em 2008. Em 
2014, Laís sofreu um aciden-
te quando se preparava para 
as Olimpíadas de Inverno de 
Sochi, na Rússia, onde com-
petiria no esqui. A ex-ginasta 
ficou tetraplégica.

A nova condição mudou 
totalmente a vida de Laís. “A 
sensação que eu tenho é que 
eu vivia dentro de uma cas-
quinha de ovo, feita para fa-
zer aquele tipo de repetição 
dentro do ginásio, de correr 
atrás de um corpo perfeito, 
de séries, coreografias per-
feitas e, de repente, eu me 
vejo sem os movimentos, vol-
tando para um bairro total-
mente pobre na cidade onde 
eu nasci”, conta.

Hoje, ela ministra pales-
tras e fala de suas experiên-
cias - tanto no esporte como 
fora dele - a um público di-
versificado. Para Laís, ser 
mulher é lidar com desafios 
diários e vencer obstáculos 
sem se calar.

Mulheres são minoria 
em cargos de liderança
Ana Graziela Aguiar
Agência Brasil

Diplomas médicos

Inep publica resultado das análises 
de recursos do exame Revalida 2020

O Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep) disponibilizou, em 
seu site, os resultados das 
análises dos recursos con-
tra o resultado provisório 
da prova escrita discursi-
va, referentes ao Exame 
Nacional de Revalidação 
de Diplomas Médicos Ex-
pedidos por Instituição de 
Educação Superior Estran-
geira (Revalida) 2020. Os 
resultados das provas obje-

tiva e discursiva e o status 
de aprovação na primeira 
etapa do exame foram pu-
blicados dia 5 no Sistema 
Revalida.

Segundo o Inep, so-
mente os aprovados na 
primeira etapa podem par-
ticipar da segunda. “Uma 
novidade desta edição é 
que, se o médico formado 
no exterior reprovar na 
segunda etapa, ele poderá 
se reinscrever diretamente 
nessa fase, nas duas edi-
ções consecutivas. Ante-
riormente, era necessário 
realizar todo o processo 

desde o início. Cronogra-
ma, diretrizes e procedi-
mentos da segunda etapa 
serão publicados, em bre-
ve, em edital próprio”, in-
forma o Inep.

Revalida
O Revalida tem o obje-

tivo de aferir conhecimen-
tos, habilidades e compe-
tências requeridos para o 
exercício da medicina, ade-
quados aos princípios e ne-
cessidades do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS), em nível 
equivalente ao exigido dos 
médicos formados no país. 

A revalidação do diploma é 
responsabilidade das uni-
versidades públicas que 
aderirem ao Revalida.

De acordo com o Inep, 
as referências do Revali-
da são os atendimentos 
no contexto de atenção 
primária, ambulatorial, 
hospitalar, de urgência, de 
emergência e comunitária, 
com base na Diretriz Curri-
cular Nacional do Curso de 
Medicina, nas normativas 
associadas e na legislação 
profissional, conforme pre-
visão da Matriz de Referên-
cia do Revalida.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

O Ministério da Mu-
lher, da Família e dos Di-
reitos Humanos (MDH) e 
o Ministério da Cidada-
nia assinaram ontem, em 
Brasília, um acordo visan-
do a promoção de “ações 
de inclusão social e pro-
dutiva para a autonomia 
socioeconômica das mu-
lheres em situação de vul-
nerabilidade”.

O documento tem 
como meta atender mu-
lheres em situação de vul-
nerabilidade social nas 
ações de qualificação pro-
fissional, empregabilida-
de e empreendedorismo 
desenvolvidas no âmbito 
do projeto Qualifica Mu-
lher. Além disso, preten-
de-se realizar “estudos 
técnicos em conjunto nos 
temas de interesse do pú-

blico-alvo, além de inter-
câmbio de informações, 
documentos e apoio téc-
nico institucional”.

As políticas públicas 
dessas ações serão coorde-
nadas pela Secretaria Na-
cional de Políticas para as 
Mulheres (SNPM, do MDH) 
e pela Secretaria Especial 
do Desenvolvimento Social 
(Cidadania). 

Ações de inclusão
“O nosso objetivo é 

promover a convergên-
cia de ações de inclusão 
produtiva desenvolvidas 
no Ministério da Cida-
dania e do Ministério da 
Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, para 
que mulheres em situa-
ção de vulnerabilidade 
social sejam beneficiadas, 
pois sabemos que muitas 
acabam se submetendo à 

situação de violência por 
dependerem economica-
mente de seus agressores”, 
disse a titular da secreta-
ria, Cristiane Britto.

Durante o evento, a 
ministra Damares Alves, 
do MDH, lançou a campa-
nha publicitária “A força 
da mulher brasileira im-
pulsionando o país”, com 
a finalidade de “promo-
ver uma cultura de res-
peito e valorização, além 
de estimular a força pro-
dutiva feminina no mer-
cado de trabalho”.

Campanhas
A ministra lembrou 

as recentes campanhas 
e acordos destinados a 
combater a violência pra-
ticada contra mulheres 
no Brasil, e comemorou 
as prisões que vêm sendo 
feitas a partir das denún-

cias apresentadas por te-
lefone. “Esta é uma minis-
tra de Direitos Humanos 
que prende, sim”, disse a 
ministra, referindo-se às 
denúncias apresentadas 
pelo Disque 180.

De acordo com o  
MDH, em 2020 houve 
105.671 denúncias de 
violência contra a mu-
lher, tanto no Ligue 180 
(central de atendimen-
to à mulher) quanto no 
Disque 100 (direitos hu-
manos). Desse total, 72% 
(75.753 denúncias) são 
referentes à violência do-
méstica e familiar contra 
a mulher.

Segundo a Lei Maria 
da Penha, esse tipo de vio-
lência é caracterizado pela 
ação ou omissão que cau-
se morte, lesão, sofrimen-
to físico, sexual ou psicoló-
gico da mulher.

Ministérios assinam acordo visando a 
inclusão social e produtiva de mulheres
Agência Brasil
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Lance Livre

Reflexões atemporais

“O homem não é nada 
além daquilo que a 
educação faz dele”.

Immanuel Kant

É hoje!09

Gabriella Pucci, 
Amália Lima, 
Andréa Maranhão 
Dantas Abrantes, 
Arizona Tomy, 

Bruno Lopes de Araújo, Cleide Apa-
recida, Edilma de Araújo Dantas, 
Geni Marques de Almeida, Gildeth 
Sobreira, Iolanda Lacerda, Jaira 
Araújo de Lucena 
Pereira, Lívia Karol, 
Karina Pimenta, 
Maria Juliana, 
Maria Silvonete, 
Mônica Bezerra 
Cavalcanti, Odir 
Pereira Borges Fi-
lho, Omar Bradley, Renato Lucena, 
Roberto Eduardo Baracuhy, Rodrigo 
Farias, Rosane Matias Bronzeado, 

Socorro Monteiro, 
Romero Norat, 
Socorro Pereira de 
Lima, Suely Sousa, 
Uyraci Lopes, Va-
leria Nascimento 
e Zaira Araújo de 
Lucena Pereira.

Aniversariando

A Unimed João Pessoa vem dando 
exemplo de eficiência e de respon-
sabilidade durante a pandemia, 
atuando com planejamento e orga-
nização. Mesmo com o aumento de 
casos que estão lotando toda a rede 
hospitalar da cidade, o Hospital 
Alberto Urquisa Wanderley tem 
conseguido acolher e oferecer aten-
dimento adequado aos seus segura-
dos infectados com a Covid-19.

A Paraíba dá adeus a Juarez Farias
A Paraíba amanheceu ontem 
mais pobre com a notícia do 
falecimento de Juarez Farias, 
intelectual de nomeada, mem-
bro da Academia Paraibana 
de Letras, que exerceu as mais 
elevadas funções na Paraíba, 
entre elas o de governador in-
terino e conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Estado. Aos 
89 anos, vinha enfrentando 
graves problemas de saúde e 
faleceu por insuficiência car-
díaca e respiratória.
Juarez Farias era natural de 
Cabaceiras e teve passagem 

em conceituadas instituições, 
como BNB, Sudene e BNDES. 
Foi secretário de Finanças do 
Governo João Agripino e é 
autor de diversos livros sobre 
economia e finanças. Pela cla-
rividência e disposição de luta 
no enfrentamento dos proble-
mas, é um nome a ser lembra-
do na história do nosso tempo. 
Juarez ocupava a cadeira nú-
mero 26 da APL, que perten-
ceu ao ex-governador Tarcísio 
Burity.
O sepultamento ocorreu on-
tem, no Parque das Acácias.

Ele tinha o biótipo do ser-
tanejo. Nordestino cabe-
ça chata, daqueles que 
inspira respeito e con-

fiança logo ao primeiro contato. 
Um homem de coração aberto 
para a vida, que tinha a política 
nas veias e que surpreendia pela 
aguçada inteligência e despre-
tensiosa sensibilidade. Não foi 

à toa que saiu de Cabaceiras, 
um dos municípios mais pobres 
do Brasil e de menor densida-
de pluviométrica do Nordeste 
(a 200km de João Pessoa) para 
ser reconhecido como um dos 
mais respeitados economistas 
do País, com passagem por pos-
tos chaves do Governo Federal, 
até exercer, por diversas vezes, o 

Governo da Paraíba na condição 
de vice-governador no final dos 
anos 60. Pai de 4 filhos, Juarez 
Farias era um homem íntegro, 
generoso e solidário, amigo dos 
seus amigos, e que parte levan-
do consigo uma bagagem de 
honradez e dos mais relevantes 
serviços prestados aos seus con-
terrâneos.

A c o l u -
n i s t a 

So l iandra 
Alves, que 
exerce forte 
l i d e r a n ç a 
na cidade 

de Patos, volta a promo-
ver, pelo nono ano con-

secutivo, a Festa da Mu-
lher onde homenageia as 
personalidades femininas 
que se destacam na socie-
dade paraibana. Desta vez 
o evento será realizado de 
forma virtual, com trans-
missão on-line, amanhã, 
quarta-feira, através do 

canal SolColunismoTV 
que mantém no YouTu-
be. A premiação terá a 
denominação de Ana Hi-
ckman, numa homena-
gem à festejada apresen-
tadora da TV Record que 
fará participação ao vivo 
durante o programa.

Os combustíveis tiveram ontem o 
seu sexto aumento do ano, subindo 
mais 8% no preço cobrado ao con-
sumidor nas bombas dos postos de 
gasolina. Com isso, estima-se novos 
aumentos também nos alimentos, 
prestação de serviços e gêneros de 
primeira necessidade, jogando a 
inflação para o alto e colocando a 
economia do País em sério risco de 
uma hiper-inflação.

A empresária THAMARA GAMA, CEO da 
marca Konja Massa, líder no mercado 
de alimentação saudável

Com a decisão de ontem, do ministro 
Fachin, Lula retorna à cena política e 
poderá até mesmo candidatar-se à pre-
sidência da República.

A PRESIDENTE da FPF, Michele Ramalho, 
saiu em defesa dos clubes em relação à 
possibilidade do cancelamento do Cam-
peonato Paraibano de Futebol. Posição 
firme e muito aplaudida pelos dirigentes.

O EDITOR da coluna, que recupera-se de 
uma aplicação de iodoterapia, volta hoje 
ao comando do programa Vanguarda, na 
TV MASTER.

A PREFEITURA de João Pessoa reabre 
hoje o Mercado Central que estava fe-
chado para reformas.  O mercado foi 
inaugurado pelo ex-prefeito Oswaldo 
Pessoa, no início dos anos 50.

VAMOS cuidar, minha gente!
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A temporada 2021 do Cam-
pinense começa hoje. A Raposa 
estreia na Copa do Brasil, enfren-
tando o Bahia, às 21h30, no Está-
dio Amigão, em Campina Grande. 
O jogo está sendo aguardado com 
muita expectativa pela torcida da 
Raposa, que ainda não viu o time 
neste ano, após passar por uma 
grave crise financeira e eleger 
uma nova diretoria executiva. O 
jogo desta terça-feira terá uma 
arbitragem capixaba, comandada 
por Dyorgines Jose Padovani de 

Andrade, auxiliado por Fabiano 
da Silva Ramires e Vanderson An-
tônio Zanotti.

 O Rubro-negro, que faz parte 
do grupo 3 em relação as cotas , 
recebe nessa primeira fase R$ 560 
mil e, conseguindo a classificação, 
terá direito a R$ 675 mil na segun-
da fase. O Bahia recebe R$ 1,15 
milhão e se avançar receberá R$ 
1,35 milhão. A Copa do Brasil de 
2021, que reúne 92 clubes de todo 
o país,  começa hoje mais cedo 
com o jogo entre Águia Negra/
MS e Vitória/BA, às 19h15,  no 
Ninho D´Águia, em  Rio Brilhante, 
no Mato Grosso do Sul.

Nos confrontos entre Campi-
nense e Bahia, o Tricolor da Boa 
Terra leva ampla vantagem. Os 
dois clubes se enfrentaram 12 ve-
zes, com 5 vitórias do Bahia, 2 do 
Campinense e 5 empates. A última 
vitória da Raposa aconteceu ainda 
em 1962, na antiga Taca Brasil. 

No jogo de hoje, o Campinen-
se, por ter uma colocação inferior 
ao Bahia no Ranking Nacional de 
Clubes, tem a obrigação de ven-
cer para passar de fase. O clube 
baiano tem a vantagem do em-
pate. Esta é a décima-primeira 
participação da Raposa na Copa 
do Brasil e em apenas uma vez o 

clube conseguiu chegar à segun-
da fase. Isto aconteceu em 2013, 
quando o Rubro-negro eliminou 
o Sampaio Corrêa, e na segunda 
fase foi elimanado pelo Flamengo.

O técnico do Campinense, 
Ederson Araújo, está otimista 
porque o clube tem feito uma 
boa pré-temporada e foi bem nos 
amistosos realizados até agora. 
Na última semana, ele intensifi-
cou os treinos e assistiu ao jogo 
Botafogo e Bahia, pela Copa do 
Nordeste, para pegar detalhes 
de como joga o adversário. Ele 
não forneceu o time que deverá 
começar o jogo. 

O Bahia foi dividido em duas 
equipes neste início de tempora-
da. A equipe de transição começou 
a participação na Copa do Nor-
deste e está disputando o Cam-
peonato Baiano. Já a considerada 
principal iniciou a pré-temporada 
há poucos dias e estreou diante 
do Botafogo, no último sábado, 
empatando em 1 a 1. Para o jogo 
contra o Campinense, o técnico 
Dado Cavalcanti já anunciou que 
vem com a equipe considerada 
principal, com vários jogadores 
que estavam no time que disputou 
recentemente o Brasileirão 2020 
e escapou do rebaixamento.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Amistosos
De olho no início do Campeonato Paraibano de 2021, 
previsto para começar no próximo dia 17, algumas 
equipes vêm realizando amistosos. Página 22
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Copa do Brasil 2021

Sonhando com mais R$ 675 mil

Campinense x Bahia

O técnico Ederson Araújo mostra 
aos jogadores a melhor maneira 
de vencer o Bahia e avançar para 
a segunda fase da Copa do Brasil
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Após 2a rodada

Botafogo segue invicto na Copa do Nordeste
Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O elenco do Botafogo 
se reapresentou ontem à 
tarde no CT da Maravilha 
do Contorno, após o jogo 
contra o Bahia, no último 
sábado, em Salvador, pela 
segunda rodada da Copa 
do Nordeste. O Belo estava 
vencendo até os 45 minutos 
do segundo tempo e acabou 
cedendo o empate. Os joga-
dores e a comissão técnica 
lamentaram bastante a fa-
lha defensiva no finalzinho 
da partida.

“Nós fizemos uma gran-
de partida, fomos melhor 

do que nosso adversário e 
saímos na frente no mar-
cador. No segundo tempo, 
administramos bem o pla-
car de 1 a 0 e ainda criamos 
chances para ampliar a par-
tida, mas cochilamos alí no 
final e demos chances para 
eles empatarem a partida. 
Foi um empate com sabor 
de derrota”, disse o meia 
Marcos Aurélio, escolhido o 
craque do jogo.

Com o resultado, o Bo-
tafogo soma agora 4 pontos, 
e está na quinta colocação 
do grupo B. No próximo sá-
bado, o Belo vai encarar o 
Sampaio Corrêa-MA, que é 
o sétimo colocado do gru-

po A, com apenas 1 ponto. 
O jogo será às 20h30, no 
Estádio Almeidão, em João 
Pessoa. O meia Clayton, que 
ainda não foi apresentado 
oficialmente, deverá fazer a 
sua estreia nesta partida.

Treze
O torcedor do Treze 

tem motivos para estar sor-
rindo à toa. O clube entrou 
na Copa do Nordeste desa-
creditado e sério candidato 
a ser eliminado na primeira 
fase, mas após duas roda-
das, o astral agora é outro. 
O time arrancou um empate 
contra o CSA, em Maceió, e 
no último final de semana 

venceu o Altos do Piauí por 
1 a 0, em partida disputa-
da no Amigão, em Campina 
Grande. Com um empate e 
uma vitória, o Galo está na 
zona de classificação para 
a próxima fase, com quatro 
pontos e na quarta posição 
do grupo A.

Agora, o Galo já começa 
a pensar no jogo dificílimo 
que terá no próximo sába-
do, contra o líder do grupo 
B e de toda a competição, 
o Fortaleza, único time a 
conquistar 100 por cento 
de aproveitamento, até o 
momento. A partida será às 
18h15, na Arena Castelão, 
na capital cearense.No sábado passado, o Belo conseguiu um bom resultado diante do Bahia

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



Parar ou não parar? Eis a questão
Concortdo plenamente com a presidente 

da Federação Paraibana de Futebol, Michelle 
Ramalho, quando disse que o futebol é uma 
das atividades nesse país, onde há um gran-
de rigor para obedecer os protocolos sanitá-
rios e evitar assim a proliferação do corona-
vírus. Afinal, qual a outra profissão que exige 
testes antes de executar o trabalho? Todos 
os envolvidos em uma partida de futebol são 
testados, antes de entrar em campo: jogado-
res, árbitros, auxiliares, comissão técnica etc. 

A imprensa nem sequer pode ter acesso 
aos jogadores. Então, para mim, da forma 
que está sendo executado o futebol no país, o 
risco de contágio é muito pequeno em rela-
ção aos transportes, aos shoppings, as lojas, 
escritórios e repartições, alguns ambientes 
fechados no ar condicionado.

A discussão é grande para se decretar, 
ou não, um lockdown. Tão grande que não se 
chega a um consenso. A questão econômica 
fala mais alto e tem o apoio do presidente da 
República e dos empresários, mas a classe 
trabalhadora é quem está pagando o pato. 
A doença vem fazendo mais vítimas a cada 
dia, independentemente da classe, cor ou re-
ligião, mas com certeza o número de óbitos 
é bem maior nas classes mais humildes de 
nossa sociedade.

O perigo de um colapso no sistema de 
saúde é eminente, mas por trás também fal-
tou um planejamento para lidar com o pro-
blema, lá trás, quando tratamos a covid-19 
como se fosse uma gripinha, e quando o 
mundo se reunia em torno da fabricação de 
vacinas e a compra delas, o Brasil nem esta-
va aí para o problema.

Aliado a isso, temos o comportamento 
terrível e irresponsável da nossa população, 
que insiste em se aglomerar, em se divertir 
como se nada tivesse acontecendo. É só ir 
na praia, nos shoppings, nos bares e restau-
rantes para ver. O movimento diminuiu, mas 
nunca esteve perto de acabar.

Os empresários gritam por falência, os 
trabalhadores gritam pela perda de seus 
empregos e as famílias choram pelas perdas 
de seus entes carentes. Os Governos insistem 
em medidas restritivas, e o povo insiste em 
não cumprir. Onde vamos chegar? Só sei que 
no momento estou pessimista e acho que 
ainda não atingimos o fundo do poço, e que 
ele pode ser ainda bem mais fundo do que 
estamos vivenciando.

Dizer que o futebol não há risco seria 
uma mentira. Até dentro de casa há risco 
de se contaminar. Se parar tudo, claro que o 
futebol tem de parar, não é uma atividade pa-

ralela. Porém, se outras atividades continuam 
abertas, o futebol também não pode parar. 

Alegam que o futebol não é uma ativida-
de essencial, concordo, mas por outro lado 
é uma das mais seguras, e que mais cumpre 
os protocolos. Se olhar também pelo lado 
econômico, os nossos clubes estão entrando 
em estado de falência, sem o público nos 
estádios, imagina se parar geral.

O futebol emprega milhares de pessoas 
neste país, gente que depende dele para viver, 
como em qualquer outra atividade econômi-
ca. Além do mais, os problemas psicológicos 
vêm aumentando na população enclausurada, 
e o futebol pela televisão tem sido uma das 
poucas diversões. Porque parar o futebol e 
deixar outras atividades funcionando? Não 
faz sentido apenas o futebol ser penalizado.

Concordo que o início da Copa do Brasil 
neste momento é preocupante, porque é uma 
competição diferente dos estaduais. Há um 
deslocamento de atletas e comissões técnicas 
pelo país inteiro, entrando e saindo de avião, 
aeroportos e hotéis. Neste acaso, acho que 
a CBF poderia segurar um pouco mais para 
começar, mas as competições estaduais ou 
regionais não são assim. O número de viagens 
é bem menor, e a maioria com percursos 
pequenos. Não faz sentido parar e deixar por 

exemplo os ônibus superlotados de trabalha-
dores se aglomerando para trabalhar.

Nunca é demais lembrar que, além dos 
descasos do Governo Federal para com o 
problema, é preciso se dizer que 3 aconte-
cimentos contribuíram demais para chegar 
onde chegamos. O primeiro deles foi a elei-
ção para prefeito e vereadores, onde foram 
registrados milhares de aglomerações por 
todo país, mas não vi nenhum político recla-
mar dessa situação. Na verdade, vi morrer 
alguns logo após as eleições.

Depois vieram as festas de fim de ano, 
quando o réveillon não deixou de ser o ré-
veillon para muitos brasileiros. Por fim, veio 
o carnaval, o que faltava para o número de 
casos da doença estourar de vez. As praias 
lotadas, ninguém com máscara e todo mundo 
se agarrando. Boa parte dessas pessoas está 
hoje nas UTIs e a outra parte é composta por 
pessoas contaminadas por esses foliões.

Não dá para negar a gravidade do 
momento, mas também o futebol não pode 
pagar a conta sozinho. Quando um bando 
de lisos senta na mesa de um bar ou restau-
rante, a conta é rachada. É preciso pensar 
melhor numa solução global e não apenas em 
algumas atividades. Assim como nossa eco-
nomia, o futebol também está agonizando.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Nacional, Atlético, Perilima, Sousa e São Paulo Crystal intensificam a preparação para a estreia no próximo dia 17

Faltando oito dias 
para a abertura do Cam-
peonato Paraibano de 
Futebol, além do Campi-
nense que disputa, hoje, 
uma vaga na Copa do Bra-
sil contra o Bahia, apenas 
Botafogo e Treze já joga-
ram de forma oficial nessa 
temporada de 2021, nesse 
sentido, para os outros 
cinco participantes do 
certame desse ano, Atlé-
tico de Cajazeiras, Nacio-
nal de Patos, Perilima, São 
Paulo Crystal e Sousa, o 
dia 17 de março marcará, 
de fato, o debute desses 
cinco clubes que, mesmo 
sem favoritismo, prome-
tem coisas positivas den-
tro do estadual.

Após romper a recen-
te parceria firmada com 
a empresa “H9 Soccer”, 
por motivos não divulga-
dos por ambas as partes, 
a diretoria do Atlético 
de Cajazeiras reassumiu 
o comando do departa-
mento de futebol do clube 
que hoje é presidido por 
Eduardo Jorge, empresá-
rio cajazeirense. Depois 
desse encerramento de 
contrato com a empresa, 
o clube anunciou a con-
tratação do técnico Ale-
xandre Lima que estava 
no Porto-PE e que já trei-
nou equipes como o Auto 
Esporte e o Afogados de 
Ingazeira-PE. Além do 
novo treinador, a equipe 
também anunciou ontem 
a contratação de mais um 
goleiro, Everty Santos, 
atleta de 22 anos, cujo 
último clube foi o ASA de 
Arapiraca-AL. O “Trovão 
Azul” ainda tenta marcar 
mais um amistoso nessa 
semana antes da estreia 
no estadual contra o Tre-
ze, fora de casa.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Clubes realizam amistosos
de olho no Paraibano 2021
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Enquanto isso, na ci-
dade de Patos, o Nacional 
segue a sua preparação 
comandada pelo técnico 
Warley Santos que, no úl-
timo sábado, obteve mais 
uma vitória em partida 
amistosa contra a equipe 
da Picuiense, dessa vez 
pelo placar de 7 a 0, ama-
nhã, a equipe patoense vai 
enfrentar o CSP. Com o de-
partamento do clube sen-
do comandado pela FDA 
Sports, a equipe segue ain-
da no mercado em busca 
de contratações, a última 
delas foi o volante Erick, 

atleta com passagens por 
clubes como o Santa Cruz
-PE, CRB-AL e CSA-AL. Na 
abertura do estadual, o 
time esmeraldino vai en-
frentar a Perilima.

Com um time formado 
basicamente pelos atletas 
que disputaram a Copa do 
Nordeste Sub-21 do ano 
passado, onde a Perilima 
avançou até as semifi-
nais, a “Águia” de Campina 
Grande vem deixando as 
dúvidas sobre o seu elenco 
de lado nas últimas sema-
nas, especialmente após 
vencer, no último domin-

go, o São Paulo Crystal por 
3 a 1 e ficar com a “I Taça 
Eduardo Araújo” - troféu 
criado pelo São Paulo para 
homenagear o ex-diretor 
executivo da equipe e víti-
ma da covid-19.

Já o São Paulo Crystal 
que esteve do outro lado 
desse amistoso e acabou 
perdendo o seu confron-
to, começa a ligar o sinal 
de alerta após iniciar a 
pré-temporada com uma 
vitória sobre o Central de 
Caruaru-PE, fora de casa, 
mas depois perder por 2 
a 1 para o Afogados-PE, 

empatar com o Confiança 
de Sapé em 2 a 2 e perder 
para a Perilima por 3 a 1. 
Sob o comando de Wilton 
Bezerra, técnico do clube 
no ano passado, novamen-
te a equipe parece que en-
trará na disputa do Cam-
peonato Paraibano apenas 
para brigar contra o rebai-
xamento. A estreia do time 
de Cruz do Espírito Santo 
será contra o Campinense.

Com vaga na Série D 
deste ano, obtida no esta-
dual de 2020, o Sousa foi 
um dos últimos clubes a 
começar as movimenta-

ções nessa pré-temporada 
e fez o seu primeiro amis-
toso apenas no último sá-
bado quando, jogando no 
Marizão sob o comando 
técnico de Paulo Schar-
dong, o “Dinossauro” do 
Sertão bateu o 7 de Setem-
bro-PE por 4 a 1. Tendo o 
experiente Almir Neto de 
35 anos como principal re-
ferência do novo elenco, o 
alviverde ainda busca mar-
car mais um amistoso an-
tes da sua estreia no Cam-
peonato Paraibano, contra 
o Botafogo, dentro de seus 
domínios.

Foto: Instagram/Nacional/PB

O Nacional de Patos fez um amistoso no último sábado, no Estádio José Cavalcanti, e goleou a equipe da Picuiense por 7 a 0 dentro dos preparativos para o Campeonato Paraibano de 2021
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O Palmeiras e o técnico 
Abel Ferreira formam uma 
parceria muito positiva para 
ambos. Ao mesmo tempo em 
que o clube foi conduzido pelo 
português para os títulos da 
Copa Libertadores e da Copa 
do Brasil, o treinador também 
se beneficia dessa ligação Até 
chegar ao cargo, ele jamais 
havia sido campeão. Agora, 
tem no currículo dos dois títu-
los mais cobiçados do futebol 
brasileiro.

“Para ser campeão, pre-
cisa ter material humano e 
um clube com estrutura”, dis-
se o treinador ainda no Al-
lianz Parque nesse domingo, 
antes de agradecer o carinho 
do torcedor e seu compro-
misso de ter ficado em casa 
por causa da pandemia da 
covid-19.

Quando chegou ao país, 
Abel enfrentava certa des-
confiança. O ex-lateral estava 
no PAOK, da Grécia, e só tinha 
conquistado como técnico 
títulos no comando de times 
de base. Porém, em quatro 
meses, o português foi capaz 
de mudar a história do Pal-
meiras e a própria biogra-
fia. De um treinador pouco 

conhecido no Brasil, virou 
responsável por fazer o clube 
festejar taças importantíssi-
mas em 2020.

O desejo de fazer histó-
ria estava presente no co-
meço do seu trabalho. Logo 
na apresentação, em novem-
bro, Abel deixou um recado. 
“Atravessei o Atlântico para 
trabalhar, ganhar, ajudar a 
estrutura e os jogadores a 
crescer, não para conhecer 
a cidade. É minha missão. 
Minha estadia nos próximos 
meses será aqui dentro (da 
Academia de Futebol)”, disse 
na ocasião.

A profecia se cumpriu. 
A equipe fazia até então uma 
temporada irregular, apesar 
de ter sido campeão pau-
lista. Abel não teria tempo 
para treinar nem os reforços 
de peso. Teria de assumir o 
mesmo conjunto deixado por 
Vanderlei Luxemburgo. Era 
preciso trabalhar bastante 
para se adaptar ao futebol 
brasileiro em meio a uma 
pandemia.

“Foi um ano muito pe-
sado para nós, com muitos 
jogos em sequência Mas a 
equipe e a comissão técnica 
deram o seu melhor. Todo 
mundo participou e evoluiu 
junto nesta temporada”, afir-

Ciro Campos
Agência Estado
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Fla e Palmeiras decidem a Supercopa

Mancini e a covid-19 no Corinthians

Maior número 1
no tênis mundial

Flu na fase de grupos da Libertadores e mal no Carioca

A Confederação Brasileira de Futebol 
marcou para o dia 11 de abril, pos-
sivelmente no Maracanã, a decisão 
da Supercopa do Brasil entre o Fla-
mengo, atual campeão brasileiro, e o 
Palmeiras que, no domingo passado, 
conquistou a Copa do Brasil ao der-
rotar o Grêmio por 2 a 0, no Allianz 
Parque. A edição da Supercopa vol-
tou a ser disputada em 2020 e tem 
o próprio Flamengo como atual cam-

peão. O então time de Jorge Jesus, 
campeão brasileiro de 2019, bateu o 
Athletico-PR, campeão da Copa do 
Brasil de 2019, por 3 a 0, em Bra-
sília, e abriu a temporada passada 
com título. O Palmeiras ainda irá dis-
putar outro troféu importante contra 
o Defensia Y Justicia, do Paraguai: 
a  Recopa Sul-Americana, podendo 
assim repetir os feitos do Flamengo 
que ganhou as duas competições.

O técnico Vagner Mancini deu seu 
relato sobre a rotina no Corin-
thians em meio ao surto de co-
vid-19 que acometeu 14 jogadores 
do elenco, além de membros do 
departamento de futebol. Ele se 
mostrou exausto pelas dificulda-
des, mas garantiu que está pre-
parado para encarar os problemas 
e afirmou ser grato pela oportu-
nidade no time alvinegro. "As 

pessoas certamente não sabem o 
que estamos vivendo. Há 10 dias, 
nosso elenco tinha 29 jogadores. 
Nessa semana, eram apenas 17. 
É óbvio que você começa a perder 
peças e precisa olhar para o lado 
para ver quem está à disposição. 
Para piorar, pessoas do nosso staff 
também foram infectadas. Então 
nossa perda foi muito acentuada 
em todos os setores", relatou.

O sérvio Novak Djokovic fez história 
mais uma vez, ontem. O tenista de 
33 anos se tornou o maior número 1 
do mundo na história de 48 anos do 
ranking da ATP. Ele alcançou a sua 
311.ª semana na primeira colocação, 
deixando para trás o suíço Roger Fe-
derer com suas 310, e agora é isolado 
aquele que mais tempo liderou o cir-
cuito profissional masculino. Campeão 
do Aberto da Austrália pela nona vez 
na carreira no mês passado, Djokovic 
tem 18 títulos de Grand Slam e detém 
um recorde de 36 troféus de torneios 
da série Masters 1000. Ele alcançou a 
liderança no ranking da ATP pela pri-
meira vez em 4 de julho de 2011 e, 
desde então, se manteve na ponta em 
cinco passagens diferentes. “Realmen-
te me emociona trilhar o caminho de 
lendas e gigantes deste esporte. Saber 
que ganhei meu lugar entre eles por 
seguir meu sonho de infância”, disse o 
sérvio em entrevista para a ATP.

O Fluminense já está garantido na Copa Libertadores 2021, agora com uma vaga direta para a fase de grupos. Para isso, os 
cariocas contaram com a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio na final da Copa do Brasil, que empurrou os gaúchos para a 
pré-Libertadores. Quinto colocado na tabela geral do Brasileirão 2020, o Flu agora terá um mês e meio para se preparar para a 
Libertadores, já que a fase de grupos começa só entre os dias 20 e 22 de abril. Assim, o novo técnico, Roger Machado, vai ter um 
bom tempo para planejar e preparar o time para a competição sul-americana. O Tricolor está disputando o Carioca e não vem 
bem. Domingo passado, sofreu a sua segunda derrota e por 3 a 0 para a Portuguesa com seu time reserva.

Curtas
Foto: Mailson Santana/Fluminense
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Técnico português segue o mesmo caminho de Jorge Jesus e pode ganhar mais duas importantes competições

de jogo muito competitivo. 
Letal nos contra-ataques e 
seguro na defesa, impressio-
nou principalmente pela vi-
tória sobre o River Plate por 
3 a 0 fora de casa na Liberta-
dores. A confiança do time no 
próprio potencial se tornou 
tão grande que nem mesmo 
a campanha ruim no Mundial 
de Clubes foi capaz de abalar 

as convicções. “Ganhamos 
experiência e aprendizagem”.

O trabalho no Palmeiras 
já lhe traz muito reconheci-
mento. Após vencer o Santos 
na final da Libertadores, Abel 
recebeu a ligação do presi-
dente de Portugal, Marcelo 
Rebelo de Sousa, que lhe deu 
os parabéns.

O título da Copa do Brasil 

coloca o Palmeiras na final da 
Supercopa do Brasil diante do 
Flamengo, em abril. A Liberta-
dores abre a chance de dispu-
tar a Recopa Sul-Americana 
contra o Defensa y Justicia, da 
Argentina, campeão da Copa 
Sul-Americana. Serão mais 
dois títulos em disputa para 
um treinador que quer se tor-
nar multicampeão.

Jogadores do Palmeiras na comemoração do quarto título da Copa do Brasil conquistado no último domingo

Atravessei o 
Atlântico para 

trabalhar, ganhar, 
ajudar a estrutura e 

os jogadores a crescer, 
não para conhecer a 

cidade. É minha 
missão 

mou o meia Zé Rafael.
Abel viveu tão inten-

samente o Palmeiras que 
quando testou positivo para 
covid-19, em dezembro, não 
quis se afastar do time. O por-
tuguês passou a quarentena 
em um hotel e acompanhava 
treinos ao vivo graças à trans-
missão em vídeo do clube.

No comando do Palmei-
ras, chamou a atenção por es-
colher para os jogos sempre a 
força máxima possível. O por-
tuguês se mostrou um grande 
estudioso das características 
de cada atleta e se sentiu in-
conformado pela quantidade 
de jogos do calendário. Ele 
nunca teve uma semana in-
teira livre para treinar.

Aos poucos, o Palmeiras 
conseguiu montar um estilo 

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Abel e Palmeiras
Parceria de sucesso
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Pontífice é o primeiro chefe católico a visitar o Iraque, que registra incontáveis mortes causadas por guerras e intolerância

Fraternidade é maior que o 
fratricídio, diz papa Francisco

O papa Francisco cele-
brou, na manhã do domingo 
(7), na cidade de Mossul, uma 
cerimônia de orações pelas 
vítimas da guerra no Iraque. 
Na saudação, o pontífice rea-
firmou que, apesar de tudo, 
a fraternidade é mais forte 
que o fratricídio, a esperan-
ça, mais forte que a morte, e 
a paz, mais forte que a guerra.

O fratricídio, do latim 
fratricidium, é um termo que 
descreve o homicídio de um 
ser humano por seu próprio 
irmão; podendo referir-se 
igualmente à mesma ocor-
rência entre dois membros 
de um mesmo grupo social 
minoritário, ou seja: afrodes-
cendentes, homossexuais, 
etc.; entre compatriotas, ou 
mesmo soldados em campo 
de batalha, como em casos 

de fogo amigo. Quando ocor-
re no reino animal, recebe o 
nome de cainismo.

A cerimônia foi na Hosh 
al-Bieaa, a praça das quatro 
igrejas: sírio-católica, arme-
no-ortodoxa, sírio-ortodoxa 
e caldeia, destruídas por 
ataques terroristas entre 
2014 e 2017. Depois de ou-
vir testemunhos de um su-
nita e do pároco local, que 
falaram das perdas e dos 

deslocamentos forçados, o 
papa fez uma breve sauda-
ção e rezou pelas vítimas e 
pelo povo iraquiano.

“A trágica redução dos 
discípulos de Cristo, aqui e 
em todo o Médio Oriente, é 
um dano incalculável não só 
para as pessoas e comunida-
des envolvidas, mas também 
para a própria sociedade 
que eles deixaram para trás”, 
afirmou Francisco.

O papa destacou que um 
tecido cultural e religioso tão 
rico de diversidade se enfra-
quece com a perda de qual-
quer um dos seus membros, 
por menor que seja, como, 
em um dos artísticos tapetes 
iraquianos, “um pequeno fio 
rebentado pode danificar o 
conjunto”.

“Como é cruel que este 
país, berço de civilizações, 
tenha sido atingido por 

uma tormenta tão desuma-
na, com antigos lugares de 
culto destruídos e milhares 
e milhares de pessoas – mu-
çulmanas, cristãs, yazidis e 
outras – deslocadas à for-
ça ou mortas!”, enfatizou 
Francisco, primeiro papa a 
visitar o Iraque. Localizada 
no norte do Iraque, Mossul 
é a terceira maior cidade do 
Iraque, depois de Bagdá e 
de Baçorá.

Agência Brasil

Aforismo
“Temos o direito a chorar nossos mortos. 

Isso não é frescura, nem mimimi. 
Isso é sentimento humano. Só os brutos 

e ‘sem coração’ não choram. Choro 
todos os dias por minha irmã que a 

covid matou. Choro juntamente com 
as mais de duzentas e sessenta mil 

famílias que perderam entes queridos.”

(Rui Leitão)

886 — Albuxar de Bactro, 
astrônomo e matemático persa
1952 — Alexandra Kollontai, 
líder revolucionária e feminista russa
1979 — Dona Ica (Íracles Pires Ferreira), 
teatróloga e radialista (PB)
1979 — Herculano Pires, 
estudioso e escritor espírita brasileiro
1984 — Yvonne do Amaral Pereira, 
escritora e médium brasileira
1988 — Dom José de Medeiros Delgado, 
sacerdote católico, bispo e arcebispo (PB)
1988 — Kurt Georg Kiesinger, político alemão
1992 — Menachem Begin, político israelense
2020 — Carlos César, jogador de futebol (PB)
2020 — José Eduardo Belarmino Alcoforado, 
engenheiro e empresário (PB)

Mortes na História

Obituário
Antônio Juarez Farias
8/3/2021 – Aos 87 anos, em João Pes-
soa (PB), de câncer. Integrante da Aca-
demia Paraibana de Letras (APL), ex-
secretário estadual do Planejamento 
(1966-1969) e conselheiro aposentado 
do Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba (TCE-PB) – de julho de 1991 a março de 2003. 
Nascido em Cabaceiras (PB), em 23 de março de 1933, 
era economista e advogado. Foi professor da Faculdade 
de Economia da Universidade Católica de Pernambuco 
(1965-1967); vice-governador da Paraíba (de julho de 
1970 a março de 1971); diretor do BNH (de dezembro 
de 1971 a março de 1974, no Rio de Janeiro, RJ); diretor 
do BNB (em Fortaleza, CE); e diretor da Eletrobras (de 
junho de 1990 a junho de 1991). Foi a primeira pessoa 
contratada pelo economista Celso Furtado para o projeto 
de criação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). Integrou delegações brasileiras em 
congressos, reuniões e negociações junto a governos es-
trangeiros e organismos internacionais da Europa, Esta-
dos Unidos, Argentina, México, Panamá e Costa Rica. Era 
escritor e historiador. 

Foto: Divulgação

Kléber Lopes
7/3/2021 – Aos 39 anos, em Guarulhos 
(SP), de covid-19. Ator e humorista co-
nhecido por interpretar o personagem 
Rick Marcos, no programa ‘A Praça É Nos-
sa’, do SBT. Ele vinha se dedicando a um 
programa no rádio e na internet chamado 
‘Humor Sem Tamanho’, com Priscila Me-
nucci. Neste ano, ele pretendia levar o personagem Rick 
Marcos para o teatro. 

Foto: Reprodução

Antônio Queiroga Gadelha
(Toinho Queiroga)
7/3/2021 – Aos 79 anos, em João 
Pessoa (PB), em decorrência da co-
vid-19. Médico anestesista. Natural 
de Sousa, Sertão da Paraíba, tam-
bém era agropecuarista. Era casado 
com Helena Queiroga, ex-vice-prefeita do município 

Foto: Blog do Levi

Laelcio Josias de Sousa
6/3/2021 – Aos 74 anos, em João Pessoa 
(PB), de covid-19. Fundador e presidente 
do Centro Espírita Nosso Lar, na capital pa-
raibana. A instituição abriga 42 idosos, no 
Bairro do Castelo Branco. Estava à frente da 
instituição há 40 anos.

Foto: Instagram

José Feliciano da Silva
(Zé de Orlando)
6/3/2021 – Aos 53 anos, em João Pessoa 
(PB), de câncer. Radialista de Guarabira 
(PB) estava internado no Hospital Napo-
leão Laureano, na capital paraibana. Há 
cerca de um ano e oito meses ele havia des-
coberto um carcinoma na língua (um tipo 
de câncer). Era repórter e âncora do programa ‘Tribuna do 
Povo’, da Rádio Cultura AM, em Guarabira.

Foto: Portal Mídia

Fábio Brunelli
7/3/2021 – Aos 51 anos, em Resende 
(RJ), de câncer. Jornalista paulistano, mas 
muito cedo adotou o Sul do Rio de Janei-
ro como lar. Começou a carreira no rádio e 
logo seguiu para a televisão. Em novembro 
de 1989 estreou, aos 20 anos, como ânco-
ra da extinta TV Manchete. Na década de 1990, começou na 
TV Rio Sul. Além de apresentador, foi editor chefe do RJ2 e 
esteve à frente de projetos especiais da emissora, como os 
debates eleitorais. Ele trabalhou na emissora por quase duas 
décadas. Também era empresário, construtor e escritor. Em 
2009, lançou seu primeiro romance.

Foto: Redes Sociais

Santa Irene Lopes de Araújo 
(Irene dy Oyá)
7/3/2021 – Aos 71 anos, em Porto Ale-
gre (RS), de parada cardíaca provocada 
por um aneurisma cerebral. Jornalista 
era tesoureira do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Porto Alegre (Com-
dim-POA), coordenadora de Comunicação 
do Fórum de Mulheres do Mercosul-RS, assistente da Coor-
denação Nacional das Mulheres do Fórum Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de 
Matriz Africana-RS e militante dos movimentos feministas e 
de esquerda, especialmente no PCdoB. Natural de Santana 
da Boa Vista (RS), formou-se em Jornalismo pela Famecos, 
da PUC-RS e também trabalhou no jornal Correio do Povo. 

Foto: Sindjors

Roosewelt Pinheiro (Roose)
6/3/2021 – Aos 76 anos, em Brasília (DF). 
Fotógrafo que nasceu em Manaus (AM). Fi-
lho de seringueiros, criou sozinho os filhos 
e, depois, virou pai dos netos. Trabalhou na 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que 
ainda se chamava EBN quando o fotógrafo 
foi contratado, em 1982. Deixou suas marcas na Agência Brasil e 
também nos jornais A Crítica, A Notícia, O Jornal, Diário da Tarde, 
Diário de Brasília, Correio do Planalto e Jornal de Brasília. 

Foto: Arquivo pessoal

Elias Cândido
5/3/2021 – Aos 86 anos, em João Pessoa 
(PB), vítima do novo coronavírus. Um dos 
mais conhecidos militantes do Partido dos 
Trabalhadores (PT) na Paraíba. Estava entre 
os 100 primeiros filiados ao PT paraibano e 
era conhecido por sua assiduidade aos even-
tos do partido, sempre portando uma bandei-
ra e com um boné do PT. Seu corpo foi cremado no sábado (6). 

Foto: Carméio Reynaldo

Olivier Dassault
7/3/2021 – Aos 69 anos, em Touques, re-
gião de Deauville (França), em acidente de 
helicóptero. Um dos herdeiros do grupo de 
aviação Dassault – produtor das aeronaves 
Falcon, Mirage e Rafale. Era parlamentar 
pelo Partido Republicano (LR) de direita. O 
piloto da aeronave também morreu no acidente. 

Foto: AFP

Luiz Ceará
7/3/2021 – Aos 72 anos, em Recife (PE), 
de covid-19. Empresário e entusiasta cul-
tural. Sua trajetória ficou marcada pelo 
incentivo aos artistas a se apresentarem 
no Restaurante Arriégua, na Várzea, Zona 
Oeste de Recife, transformando o lugar em 
um ponto de divulgação e fomentação da 
cultura local. Também era professor de Economia da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Foto: Diário de Pernambuco

José Carlos da Silva Júnior
5/3/2021 – Aos 94 anos, em São Paulo (SP), 
de covid-19. Presidente do Grupo São Braz e 
proprietário das TVs Cabo Branco e Paraíba. 
Foi vice-governador da Paraíba e senador. Era 
viúvo e deixa três filhos, Ricardo Carlos, Eduar-
do Carlos e Eliane Freire. Nasceu em Campina 
Grande (PB), em 16 de junho de 1926. Formou-se em contabilida-
de e construiu a vida profissional como empresário nos segmen-
tos de alimentos, comunicação e automotivo. Foi presidente da 
Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic); do Sindicato do 
Milho, Torrefação de Café e Refinação do Sal do Estado da Paraíba; 
vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba 
(Fiep); e diretor da Bolsa de Mercadorias da Paraíba. Também in-
tegrou os conselhos da Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
e da Associação Comercial de Campina Grande. 

Foto: TV Cabo Branco

de Aparecida e pai de três filhos: Cila Estrela Gadelha de 
Queiroga (presidente do Conselho Regional de Farmácia 
na Paraíba – CRF-PB), Germana Estrela Gadelha Queiroga 
de Oliveira (enfermeira) e Cyro Queiroga Gadelha (empre-
sário e ex-vice-prefeito de Aparecida). 

Robson Carvalho
6/3/2021 – Em Campina Grande (PB), de 
covid-19. Advogado e conselheiro da Or-
dem dos Advogados do Brasil na Paraíba 
(OAB-PB). Natural de Campina Grande, 
também estava atuando como presiden-
te da Comissão de Combate à Morosidade 
Processual da OAB paraibana.

Foto: Divulgação

Idemar Sarraf Felipe (Barbudo Sarraf)
5/3/2021 – Aos 70 anos, em Macapá (AP), de 
covid-19. Empresário, garimpeiro, pescador e 
político. Ex-prefeito do município de Laranjal 
do Jari (AP). Chegou a ser chamado de o “Rei 
do Ouro” .  Nasceu em Almeirim (PA), em 22 de 
julho de 1950. Em 2005, inaugurou uma boate 
flutuante, a Balsa do Barbudo (apelidada pelo 
próprio de “Putanic”), oferecendo entretenimento às pessoas do 
Vale do Jari enquanto subia e descia o rio. 

Foto: Diário do Amapa

Floriano Miranda
5/3/2021 – Aos 71 anos, em João Pessoa 
(PB), de covid-19. Músico ligado ao rock 
paraibano, reconhecido como um dos fun-
dadores da banda Os 4 Loucos, que teve na 
formação Golinha, Vital Farias e Rafael Ho-
landa, além de Zé Ramalho mais tarde.

Foto: Divulgação



Projeto impede atuação em cargo ou emprego no âmbito dos três poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário

Violência doméstica: condenados 
não podem ocupar cargo público
Agência Câmara
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HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E O SEU PREGOEIRO

CNPJ 09.112.236/0001-94
CHAMAMENTO PÚBLICO n°001/2021

ERRATA
Assunto: Horário e local do recebimento do credenciamento   
 Comunicamos que na publicação do CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021, realizada no Jornal 

A União e no Diário Oficial do estado na data de 04/03/021, foi realizado a retificação, referente ao 
horário e o local da entrega do credenciamento. Segue abaixo a errata:

1- Horário de entrega do credenciamento, ONDE SE LÊ 09:00 AS 17:00, LEIA-SE 09:00 AS 16:00.
2- Local de entrega do credenciamento, ONDE SE LÊ SALA DO CENTRO DE ESTUDOS, LEIA-

-SE SECRETARIA DA DIRETORIA GERAL
João Pessoa, 08/03/2021.

Ricardo Vieira Coelho
Pregoeiro

Presidente da Comissão Permanente de  Licitação
FABIANO FERREIRA CAIAFO, CPF: 023.650.404-04, torna público que REQUEREU a Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Bayeux (SEMABY), a LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para CONSTRU-
ÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO UNIFAMILIAR, localizado na BR 101, CONDOMÍNIO ALPHAVILLE, 
Qd.U1, Lt.06, Manguinhos, Bayeux/PB.

MOREIRA COMÉRCIO VAREJISTA DE PLÁSTICO, CNPJ: 18.947.995/0001-68, torna público 
que REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Bayeux (SEMABY), a LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO, para CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO, localizado na R. Manuel Calixto de Lima, 
Qd, 09, Lt.M, Centro Comercial Norte, Bayeux/PB.

A empresa REPUBLICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME., CNPJ: 
09.472.746/0001-72, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a LI – Licença de Instalação, para construção de uma Edificação de 
um prédio multifamiliar, situado na Av.Oceano Pacifico, s/n, Lote 13, Quadra “17”, do Loteamento 
Intermares – Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

NASA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ:12.590.192/0001-12, torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM-Conde), a Licença SIMPLIFICADA, 
para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE 12-A,QUADRA 
F-01,LOTEAMENTO VILLAGE JACUMÃ,CONDE-PB

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/0320-07, torna público que reque-
reu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação Nº 080/2020 
para a atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Gêneros 
Alimentícios – situado na Av. Presidente Epitácio Pessoa nº 1277 loja 101 – Tambauzinho – João 
Pessoa – PB CEP 58030-001

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO CNPJ 47.508.411/1649-30, torna público que reque-
reu a SEMAM – Secretaria de Meio Ambiente a renovação da Licença de Operação Nº 081/2020 
para a atividade de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Gêneros 
Alimentícios – Supermercado, situado na Av. Walfredo Macedo Brandão, 1122- Cidade Universitária 
-  João Pessoa - PB CEP -50.052-200.

ALMEIDA & GBS CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: Nº 40.139.993/0001-00, torna público que 
requereu a SEMAM – Secretaria do Meio Ambiente, a licença de instalação para um Residencial 
Multifamiliar, com 40(Quarenta) unidades denominado de Residencial COLORADO, situado 
á Rua Manoel Henriques dos Santos, S/N – Planalto da Boa Esperança – João Pessoa – PB.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 – UASG 925302
PROCESSO Nº 19.000.026483.2020

Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste 
no REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT PARA DOSAGEM DE FERRITINA SÉ-
RICA (EQUIPAMENTO EM COMODATO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS), destinado ao 
HEMOCENTRO DA PARAÍBA, com abertura agendada para o dia 10/03/2021 às 9h, fica ADIADO 
para o dia 22/03/2021 às 9h. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centralde-
compras.pb.gov.br e www.gov.br/compras para acompanhamento e acesso ao edital atualizado.

Cadastro CGE nº 21-00234-4
                                                                    João Pessoa, 08 de março de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação 

O Projeto de Lei 320/21 
proíbe condenado pela prá-
tica de crimes de violência 
doméstica e familiar contra 
mulher, criança, adolescen-
te e idoso de ocupar car-
go ou emprego público no 
âmbito dos três poderes da 
República (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário).

Pela proposta em aná-
lise na Câmara dos Depu-
tados, a medida aplica-se 
à condenação confirmada 
em segunda instância, com 
exceção de decisão conde-
natória reformada pelas 
instâncias superiores do 
Judiciário.

“O projeto visa diminuir 
ou exterminar os gritantes 
e inconcebíveis números 
que indicam o aumento da 
violência doméstica e fami-
liar, que muitas vezes até 
impende a tomada de de-
cisões político-legislativas 
por todas as esferas de Po-
der da República”, afirma a 
deputada Rosangela Gomes 
(Republicanos-RJ), autora 
da proposta.

Na Casa, já tramitam 
outras propostas com o 
mesmo fim, como os PLs 
5214/20 e 1190/19.

Em fevereiro

União pagou R$ 1,35 bi em dívidas de estados

O Tesouro Nacional 
pagou, em fevereiro, R$ 
1,354 bilhão em dívidas 
atrasadas de estados. Des-
se total, a maior parte, R$ 
907,2 milhões, é relativa a 
atrasos de pagamentos de 
Minas Gerais. Em seguida, 
vieram o pagamento de dé-
bitos de R$ 267,25 milhões 
de Goiás e de R$ 150,86 
milhões do Estado do Rio 
de Janeiro.

A União também co-
briu dívidas de R$ 16,55 
milhões do Amapá e de R$ 
11,77 milhões do Rio Gran-
de do Norte.

Os dados estão no Re-
latório de Garantias Honra-
das pela União em Opera-
ções de Crédito, divulgado 
ontem pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. As ga-
rantias são executadas pelo 
Governo Federal quando 
um Estado ou Município 
fica inadimplente em al-
guma operação de crédi-
to. Nesse caso, o Tesouro 
cobre o calote, mas retém 
repasses da União para o 
ente devedor até quitar a 
diferença, cobrando multa 
e juros.

Nos dois primeiros 
meses do ano, a União qui-
tou R$ 1,69 bilhão de dí-

vidas em atraso de entes 
subnacionais. Desse total, 
R$ 1,058 bilhão coube a 
Minas Gerais; R$ 346,04 
milhões a Goiás; R$ 230,11 
milhões ao Rio de Janeiro; 
R$ 32,88 milhões ao Ama-
pá e R$ 23,44 milhões ao 
Rio Grande do Norte.

Diminuição
O número de estados 

com dívidas em atraso co-
bertas pelo Tesouro dimi-
nuiu de 15 para cinco. No 
fim de 2020, além dos cinco 
estados acima, mais dez ti-
veram garantias honradas 
pela União.

Em relação aos mu-
nicípios, o Tesouro não 
cobriu débitos atrasados 
de prefeituras neste ano. 
No ano passado, a União 
honrou R$ 66,23 milhões 
de garantias de oito mu-
nicípios, dos quais duas 
capitais, Natal e Goiânia. 
As demais prefeituras que 
receberam ajuda do Te-
souro foram Chapecó (SC), 
Cachoeirinha (RS), Belford 
Roxo (RJ), Novo Hamburgo 
(RS), Rio Grande (RS) e São 
Bernardo do Campo (SP).

As garantias honradas 
pelo Tesouro são desconta-
das dos repasses da União 
aos entes federados – como 
receitas dos fundos de par-
ticipação e Imposto sobre 

Wellton Máximo
Agência Brasil

Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), dentre 
outros. Sobre as obrigações 
em atraso incidem juros, 
mora e outros custos ope-
racionais referentes ao pe-
ríodo entre o vencimento 
da dívida e a efetiva honra 
dos valores pela União.

Decisões judiciais
Nos últimos três anos, 

decisões do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) im-
pediram a execução das 
contragarantias de vários 
estados em dificuldade fi-
nanceira. Com a adesão do 
Estado do Rio de Janeiro 
ao pacote de recuperação 

fiscal, no fim de 2017, o 
Estado pôde contratar no-
vas operações de crédito com 
garantia da União, mesmo es-
tando inadimplente. Algumas 
contragarantias de Minas Ge-
rais também não estão sendo 
executadas por causa de li-
minares concedidas pelo STF.

No início da pandemia 
da covid-19, o STF conce-
deu liminar para suspen-
der a execução de garantias 
em diversos estados. No 
fim de dezembro, o minis-
tro Luiz Fux, do Supremo 
Tribunal Federal, concedeu 
liminar mantendo o Rio de 
Janeiro no regime de recu-
peração fiscal.

O socorro aos estados 
e aos municípios afetados 
pela pandemia suspendeu 
o pagamento de dívidas 
dos governos locais com a 
União no total de R$ 35,35 
bilhões de junho a dezem-
bro do ano passado. O pa-
cote também permitiu a 
renegociação de débitos 
de prefeituras e de gover-
nos estaduais com bancos 
públicos e organismos in-
ternacionais no total de R$ 
24,71 bilhões. No entan-
to, a lei só foi sancionada 
no fim de maio de 2020, o 
que pressionou o Tesouro 
a honrar as garantias dos 
entes locais nesse período.

Pela proposta em análise 
na Câmara dos Deputados, 

a medida aplica-se à 
condenação confirmada 
em segunda instância

A União também cobriu dívidas de R$ 16,55 milhões do Amapá e de R$ 11,77 milhões do Rio Grande do Norte

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Senado pode aprovar criação do crime de ‘stalking’
O Plenário do Senado 

pode aprovar hoje a tipifica-
ção do crime de perseguição 
obsessiva, prática também 
conhecida como “stalking”. O 
ato é definido como a perse-
guição praticada por meios fí-
sicos ou virtuais que interfere 
na liberdade e na privacidade 
da vítima. O PL 1.369/2019 
faz parte da pauta de reivindi-
cações da bancada feminina, 
que o Senado vai analisar nes-
ta semana do Dia Internacio-
nal da Mulher. Ele se originou 
no Senado e havia sido apro-
vado em 2019, e agora volta 
após análise da Câmara dos 
Deputados, que promoveu 
alterações no texto. Depois, 
poderá seguir para sanção 
presidencial.

A Câmara aumentou a 

pena para o crime, que passa 
a ser de um a quatro anos de 
prisão — antes, era de seis 
meses a dois anos. A pena ain-
da pode ser aumentada em 
50% caso o ato seja praticado 
contra crianças, adolescentes, 
idosos ou mulheres (em fun-
ção do gênero), seja auxiliado 
pelo uso de armas ou tenha a 
participação de duas ou mais 
pessoas. Na versão original, as 
hipóteses para agravamento 
da pena seriam a participa-
ção de três ou mais pessoas, a 
violação ao direito de expres-
são da vítima e a simulação 
eletrônica de participação de 
outras pessoas, além do uso 
de armas.

Por outro lado, os depu-
tados retiraram do projeto a 
previsão de uma forma quali-
ficada para o crime, que ocor-
reria quando o “stalker” fosse 

alguém de ligação íntima com 
a vítima. Nesse caso, caberia 
a pena de um a três anos de 
prisão.

Molestação
Outra mudança promo-

vida pela Câmara foi a revo-
gação de dispositivo da Lei de 
Contravenções Penais (Decre-
to-Lei 3688, de 1941) que ti-
pifica a prática de molestação 
e perturbação da tranquilida-
de, para a qual, atualmente, 
prevê-se até dois meses de 
prisão e multa.

O projeto, da senadora 
Leila Barros, foi aprovado 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça (CCJ) em 2019, 
de forma terminativa (sem 
precisar passar pelo Plená-
rio), com relatoria do sena-
dor Rodrigo Cunha (PSDB
-AL). A relatora na Câmara, 

Agência Senado

PERSEgUição obSESSiVa
 
Definição: Perseguir alguém, reiteradamente e por 
qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física 
ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de 
locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou 
perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Penas: 1 a 4 anos de prisão e multa
Agravante: aumento da pena em até 50% se o crime 
for praticado:
- Contra crianças, adolescentes, idosos ou mulheres 
(em função do gênero)
- Com o uso de armas
- Por duas ou mais pessoas, agindo em parceria

Fonte: agência Senado

deputada Shéridan (PSDB
-RR), transformou o texto 
num substitutivo baseado 
em outro projeto semelhan-
te: o PL 1.020/2019, de  Fá-
bio Trad. O conteúdo do PL 
1020 foi apresentado por 
Trad como uma emenda ao 
PL 1.369/2019.

Na sua justificativa para o 
projeto de sua autoria, Fábio 
Trad destaca que as mulhe-
res são as maiores vítimas 
de “stalkers”, e observa que 
os praticantes desse ato ain-
da não são adequadamente 
punidos no país. As penas do 
projeto de Trad são mais ri-

gorosas, o que foi entendido 
pela deputada Shéridan como 
um aperfeiçoamento ao texto 
do Senado.

Para a Leila Barros (PSB-
DF), o Congresso vai ter, hoje 
a oportunidade de atualizar 
o arcabouço legal de prote-
ção das mulheres. A senadora 
cita levantamento do Stalking 
Resource Center, dos EUA, se-
gundo o qual 54% das víti-
mas de feminicídio reporta-
ram à polícia estarem sendo 
‘stalkeadas’ antes de serem 
assassinadas por seus perse-
guidores.

“O fato de não termos leis 
específicas sobre esse ato de 
violência, faz com que as víti-
mas se sintam ainda mais des-
protegidas. Atualmente esse 
ato de covardia é enquadrado, 
no máximo, como constrangi-
mento ilegal”, explicou.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODAS AS 
SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 493.492,30.

Aroeiras - PB, 25 de fevereiro de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NE-

CESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Orçamento Vigente / Elemento de despesa: 3.3.90.30.99.00 
– OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Aroeiras e: CT Nº 00013/2021 - 25.02.21 - 
CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - R$ 493.492,30.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
A Comissão de Licitação do Município de Assunção, comunica aos licitantes e demais 

interessados,que se encontra à disposição em sua sede, os RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
interpostos por empresasparticipantes da licitação Tomada de Preço n.º 00001/2021, os quaistam-
bém estão disponíveis no sitewww.assuncao.pb.gov.br/licitacoes e serão enviados por e-mail para 
as licitantes participantes do certame.Devido recurso interposto a Comissão de Licitação dará o 
prazo para as contra-razões conforme lei8.666/93, prazo a contar a partir da publicação deste aviso. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Tereza 
Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 08 de março de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPERCIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão publica: 14:00 horas 
do dia 23 de Março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 
Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 08 de Março de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Formação de Sistema 
de Registro de Preço (SRP), para contratação futura de empresa especializada no fornecimento 
parcelado de gêneros alimentícios, para atender a demanda da Merenda Escolar da Rede Pública 
de Educação Municipal, dos Programas Sociais do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS 
(Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Casa da Família e Centro do Idoso), bem 
como das demais Secretarias do Município. Abertura da sessão publica: 14:00 horas do dia 22 de 
Março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 08 de Março de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Torna público a retificação do edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Fica retificado o Termo de Referência (descrição, preço 
unitário e preço total). A data de abertura do certame fica remarcada para o dia 19 de março de 
2021 às 09:00 horas. As demais disposições do Edital permanecem inalteradas. 

Alagoa Nova - PB, 08 de Março de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA- Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00001/2021

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00001/2021, cujo objeto é a aquisição 
de combustíveis e derivados, para abastecimento da frota de veículos da Prefeitura de Alagoa 
Grande, e veículos locados.

EMPRESAS VENCEDORAS: POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ALAGOAGRANDENSE LTDA 
– itens: 02,03,08,10,15 e 16, no valor total de R$ 1.103.560,00 (Hum milhão cento e três mil qui-
nhentos e sessenta reais); MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – itens: 05,11 e 12, 
no valor total de R$ 45.615,00 (Quarenta e cinco mil seiscentos e quinze reais); CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA – ME – itens: 
06,07,09,13 e 14, no valor total de R$ 72.830,00 (Setenta e dois mil oitocentos e trinta reais); e 
ALAGOA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA – itens: 01 e 04, no valor total de R$ 
460.600,00 (Quatrocentos e sessenta mil e seiscentos reais).

 Alagoa Grande, 2 de março de 2021.
ANTONIO SOARES DE LIMA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 04 ao Contrato nº 93/2018 – Processo: 029/2018, Tomada de 
Preços nº 003/2018 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e IDEALLITY 
CONSTRUÇÕES EIRELI. Objeto: Prorrogar por mais 270 (duzentos e setenta) dias a vigência do 
contrato, a partir do dia 08/03/2021.

Alagoa Grande(PB), 2 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: Fornecimento 
Parcelado de Medicamentos Constantes da Lista Oficial de Preços ABC – FARMA, Órgão Oficial 
da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico ao Serviço Municipal de Saúde do Município 
de Areia/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório o seu objeto a: DROGARIA 
DROGAVISTA LTDA no valor de 255.000,00.

Areia - PB, 08 de Março de 2021
MARIA DO CARMO SANTOS

Secretaria
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Termômetro, Tipo Digital para 
atender as demandas da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Areia–PB. Abertura da 
sessão publica: 13:00 horas do dia 19 de Março de 2021. Início da fase de lances: 13:30 horas do 
dia 19 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 08 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB, por meio do site BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de Pessoa Jurídica 
para prestações de serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos Resíduos dos 
Serviços de Saúde (Hospital, SAMU,ESF/SB), para Secretaria de Saúde de Areia–PB. Abertura da 
sessão publica: 07:30 horas do dia 19 de Março de 2021. Início da fase de lances: 08:00 horas do 
dia 19 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33621237. E-mail: licita.pmareia@gmail.com. Edital: WWW.
AREIA.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; BOLSA DE LICITAÇÕES BRASIL - BLL. 

Areia - PB, 08 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
 ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 147.354,00; J.T.A. COMERCIO DE 
ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 5.500,00; JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 
R$ 9.390,00; OLIVEIRA &EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 32.837,50.

Barra de Santa Rosa - PB, 25 de Fevereiro de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

 Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 

DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - R$ 147.354,00; J.T.A. 
COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R$ 5.500,00; JOELISSON CAVALCANTE DO 
NASCIMENTO - R$ 9.390,00; OLIVEIRA &EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R$ 32.837,50.

Barra de Santa Rosa - PB, 01 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público a retificação do edital da licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 

preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Ficam retificados o prazo de entrega e a 
especificação do item 1 disposta no item 1.1 do Termo de Referência. A data de abertura do certame 
fica remarcada para o dia 19 de março de 2021 às 14:00 horas. As demais disposições do Edital 
permanecem inalteradas. 

Barra de Santa Rosa - PB, 08 de Março de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada à Rua Flávio Ri-
beiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO 
Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BELÉM-PB, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA 
DE 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal 
nº 31/15; 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. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 05 de março de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

O Pregoeiro e Equipe de Apoio, abre prazo legal para as empresas HUMBERTO LIMA DA 
SILVA - CNPJ: 18.967.438/0001-09; XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 
04.949.494/0001-06; e SEVERINO FLORÊNCIO NOGUEIRA - CNPJ: 32.925.168/0001-02 apre-
sentarem regularidade fiscal e trabalhista, conforme Art. 43. § 1º DA Lei 123/2006. OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DOMÉSTICA E 
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE BELÉM – PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 05 de março de 2021.
RAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 

DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa nº DV00004/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto con-
tratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00005/2021 - Maior 
Clean Comercio Varejista de Instrumentos Cirurgicos Ei - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 1 
mês. ASSINATURA: 11.02.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Chamada Pública nº 00002/2021, 
para o dia 11 de Março de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Dom 
Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 08 de Março de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Objeto: EVENTUAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DO TIPO: RETROESCAVADEIRA E MAQUINA 

PC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Conforme publicado noDiário 
Oficial do Estado da Paraíba –DOE/PB, Edição de Nº 17.315, do dia 04 de Marçosde 2021, pagina 
39; Jornal A União do dia 04 de Marços de 2021, página 25, ONDE SE LÊ: “PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00007/2021”, LEIA-SE: “PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021”. Permanecendo inalteradas 
as demais informações da publicação supramencionada. Barra de Santana - PB, 08 de Março de 
2021 - ERINALDO ARAUJO SOUSA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO DE Nº 00023/2016 PARTES: STTP 

/ VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIAS S.A. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO DIA 08/03/2021, 
MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA ADESÃO A REGISTRO 
DE PREÇO 00001/2016/STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. 
ASSINAM: CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR / VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIAS 
S.A.ASSINATURA: 05/03/2021 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00152/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material escolar, material 
de escritório, kit escolar individual e coletivo destinados as Escolas e Creches da Rede Municipal 
de Ensino. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 08 de Março de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0038/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos psico-
trópicos diversos, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
013/2013. Informações: no horário das 08:30 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
E-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br

Edital: www.tce.pb.gov.br. 
Cruz do Espírito Santo - PB, 08 de Março de 2021

CYNTIA DE MIRANDA CUNHA
Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0039/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

dos Três Poderes, S/N - Centro - Cruz do Espírito Santo - PB, às 13:30 horas do dia 22 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada de pneus, protetores e 
câmaras de ar, para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas, em atendimento as 
demandas operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 013/2013. Informações: no horário das 08:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-MAIL: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br
Edital: www.tce.pb.gov.br

Cruz do Espírito Santo - PB, 08 de Março de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES PRONTAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. Edital: 
http://www.coxixola.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Coxixola - PB, 08 de Março de 2021
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o aviso da licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 002/2021, do 
tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Combustíveis. Data de abertura para: 19/03/2021 às 
09h00min (horário local), por meio do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 
no endereço Rua João Queiroga, n 18, centro – Caturité - PB. Outras informações pelo E-mail: 
licitacaturite@gmail.com. ttps://www.comprasgovernamentais.gov.br/. www.tcepb.gov.br

Caturité - PB, 08 de março de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 19 de março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, 
para: Aquisição de madeiras, tijolo e telha para serem utilizadas nos diversos serviços de construção, 
atendendo assim, as necessidades da Prefeitura Municipal de Conceição/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 08 de março de 2021.
KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios não perecíveis para a Merenda para atender Creches, Ensino Integral, Infantil, 
Fundamental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do Município de Esperança–PB; ADJUDICO o 
seu objeto a: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - R$ 329.178,00; Merilucia da Silva – ME - R$ 
7.834,80; RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 288.310,00.

Esperança - PB, 04 de Março de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de Gêneros 
Alimentícios não perecíveis para a Merenda para atender Creches, Ensino Integral, Infantil, Fun-
damental, Eja, Ensino Especial e Mais Educação do Município de Esperança–PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE FHILLYPE DOS 
SANTOS BRITO - R$ 329.178,00; Merilucia da Silva – ME - R$ 7.834,80; RAIMUNDO ADELMAR 
FONSECA PIRES - R$ 288.310,00.

Esperança - PB, 04 de Março de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de Medicamentos destinados a Assistência Farmacêutica junto as Unidades Básicas de Saúde, 
CAPS�S, CAP�S AD, SAMU e a Farmácia Básica do Município de Guarabira/PB, exercício de 2021; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CIRUFARMA COMERCIAL 
LTDA - R$ 250.347,75; CIRÚRIGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 561.813,30; FARMAGUEDES COM. 
DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 6.575,00; NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP 
EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 417.556,80; PANORAMA COM. DE PRODUTOS 
MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 388.646,10; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 368.841,20; SUFRAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 148.597,50; TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 
- R$ 96.660,00.

Guarabira - PB, 03 de Março de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 

a todos os interessados que no dia 19 de Março de 2021 às 09h00min, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA COM REGISTRO NA ANP PARA FORNECER COMBUSTÍVEIS PARA 
OS VEÍCULOS DA FROTA OFICIAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE FORMA PARCELADA 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
DO PRESENTE EDITAL, tipo menor preço por item, para atender a necessidades da Secretarias, 
conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas poderão adquirir 
o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3347–1820, do portal do TCE/PB https://portal.tce.
pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: 
gadobravolicitacao@gmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http:// www.portalde-
compraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 06 de Março de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 

a todos os interessados que no dia 19 de Março de 2021 às 11h00min, fará realizar licitação na mo-
dalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE FORMA 
PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE 
REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL, tipo menor preço por item, para atender a necessidades 
da Secretarias, conforme consta do Edital durante o exercício de 2021. As empresas interessadas 
poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 3347–1820, do portal do TCE/PB 
https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de Licitações – Licitações Previstas) 
e/ou por e-mail: gadobravolicitacao@gmail.com das 09h00min às 12h00min e/ou do portal http:// 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 06 de Março de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO - PB

AVISO DE LICITAÇÃOSRP
PREGÃO ELETRONICO Nº 0002/2021 SRP

A Prefeitura Municipal de Gurjão – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 
e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO nº 
0002/2021 SRP, do tipo “menor preço”, cujo objeto é oRegistro de preço para eventual aquisição de 
testes rápidos do COVID - 19 (corona-vírus) homologados pela Anvisa. Data de abertura: 19/03/2021 
às 09:00hr (horário local), por meio do site httpp://www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações: 
no endereço Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba, no horário de expediente 
das 08h00min às 12h00min. Outras informações pelo E-mail cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://
www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br

Gurjão– PB, 08 de março de 2021
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviços de horas/máquinas de trator 
de esteira com lâminas e escanificador, para restauração de estradas vicinais e remoção e aterro 
de lixo no local de despejo. 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 266/21; 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) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 08 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de medicamentos diversos, inclusive 
injetáveis e psicotrópicos. 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 266/21; Decreto Municipal nº 275/21; 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) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.
inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 08 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de material médico hospitalar diversos. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; 
Decreto Municipal nº 275/21; 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) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 08 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios 
diversos. 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 
266/21; Decreto Municipal nº 275/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.
inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 08 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 19 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de óleos 
e filtros lubrificantes diversos, destinados aos veículos pertencentes a frota municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; 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) 3394–1236. E-mail: 
licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 08 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

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

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00007/2021. OBJETO: CONSULTORIA COM SISTEMA 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de março de 2021         26
Publicidade



PRÓPRIO DE CONTROLE DE ENTREGA, ENTRADA E SAÍDA DE MEDICAMENTOS, CONTROLE 
DE LOTE E VALIDADE NA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Fundo 
Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 08/03/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Março de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços presta-
dos pela empresa contratada será o recebimento e destinação final dos resíduos sólidos em aterro 
sanitário ou serviço de atividade correlata, e destinação final dos rejeitos, dos resíduos sólidos 
para local devidamente apropriado e licenciado, conforme licença expedida por órgão ambiental 
competente, atendendo a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
147/14; Lei Federal nº 155/16; 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. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Aquisição do edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 08 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO PARA APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003-2021
Senhores Licitantes RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME - CNPJ: 24.894.734/0001-20, com 

fundamento no § 3º do art. 48 da lei nº 8.666/93, estabeleço o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para 
apresentar nova documentação, do Pregão Presencial nº 0003/2021, com a ausência provocara 
sua inabilitação. Dessa forma a Habilitação está condicionada a apresentação da documentação 
descrita no Edital.

Igaracy – PB 05 de Março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2021, 
que objetiva: CONSULTORIA COM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE DE ENTREGA, ENTRADA 
E SAÍDA DE MEDICAMENTOS, CONTROLE DE LOTE E VALIDADE NA FARMÁCIA BÁSICA NO 
MUNICIPIO DE IGARACY–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JANDERLLES SILVA GOMES - R$ 14.000,00.

Igaracy - PB, 08 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

 Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2021, 
que objetiva: CONSULTORIA COM SISTEMA PRÓPRIO DE CONTROLE DE ENTREGA, ENTRADA 
E SAÍDA DE MEDICAMENTOS, CONTROLE DE LOTE E VALIDADE NA FARMÁCIA BÁSICA NO 
MUNICIPIO DE IGARACY–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: JANDERLLES SILVA GOMES - R$ 14.000,00.

Igaracy - PB, 08 de Março de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Igaracy-PB, torna público o cancelamento do aviso de Habilitação 
do Pregão Presencial nº 00002/2021, publicado no D.O.E e Jorna de Grande Circulação no dia 
23/02/2021, ou seja, tornando o ato sem efeito, Demais Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br.

Igaracy-PB, 05 de Março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
AVISO PARA APRESENTAR NOVA DOCUMENTAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002-2021
Senhores Licitantes RUTHIELLY DANTAS DA SILVA – ME - CNPJ: 24.894.734/0001-20, com 

fundamento no § 3º do art. 48 da lei nº 8.666/93, estabeleço o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, para 
apresentar nova documentação, do Pregão Presencial nº 0002/2021, com a ausência provocara 
sua inabilitação. Dessa forma a Habilitação está condicionada a apresentação da documentação 
descrita no Edital.

Igaracy – PB 05 de Março de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 25 de Março de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços presta-
dos pela empresa contratada será o recebimento e destinação final dos resíduos sólidos em aterro 
sanitário ou serviço de atividade correlata, e destinação final dos rejeitos, dos resíduos sólidos 
para local devidamente apropriado e licenciado, conforme licença expedida por órgão ambiental 
competente, atendendo a Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). Re-
cursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
147/14; Lei Federal nº 155/16; 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. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Aquisição do edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Igaracy - PB, 08 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

 Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00001/2021 - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa WASHINGTON VITORINO SO-
CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 27.069.433/0001-50, com escritório na 
Rua Padre Manoel Otaviano,  80, na Cidade de Ibiara – PB, para  Contratação de empresa na área 
jurídica, especializada em administração pública, para execução dos serviços assessoria e consultoria 
jurídica especializada em administração pública junto à Câmara Municipal de Ilbiara, mesa diretora, 
comissões, contabilidade, procedimentos licitatórios e representação da casa em processos judiciais, 
com o valor mensal  de  R$ 3.000,00 (três mil reais) e valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).  

Ibiara – PB, 08 de março de 2021.
FRANCISCO F. DE CARVALHO

Vereador-Presidente
 

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

 O Presidente da Câmara Municipal de Ibiara – PB, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Casa, resolve:

RATIFICAR, a Inexigibilidade nº 00001/2021, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA, MESA DIRETORA, COMISSÕES, CONTABILIDADE, 
PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E REPRESENTAÇÃO DA CASA EM PROCESSOS JUDICIAIS, 
por razões de interesse público, nos termos do art. 13, incisos II, III e V, cumulado com o art. 25, 
inciso II, todos da Lei 8.666/93 c/c art. 3º-A da Lei 8.906/94, com a fornecedora WASHINGTON 
VITORINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrita no CNPJ 27.069.433/0001-50, 
sob o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) global, em 
consequência fica o mesmo convocado a assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, da 
lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais.

Publique-se.
Ibiara - PB, 08 de março de 2021.

FRANCISCO FRANCINIR DE CARVALHO
Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00002/2021 - 
CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa VERTICE CONTABILIDADE PÚBLICA 
E EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ 21.854.537/0001-99, com escritório na Rua São José, s/nº, 
Bairro Santo Antônio, na Cidade de Patos – PB, para  Contratação de empresa na área contabilidade 
publica, para execução dos serviços junto à Câmara Municipal de Ilbiara, mesa diretora, comissões, 
contabilidade, procedimentos licitatórios e representação da casa em processos judiciais, com o 
valor mensal  de  R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e valor global de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

            Ibiara – PB,  08 de março de 2021.
FRANCISCO F. DE CARVALHO

Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

 O Presidente da Câmara Municipal de Ibiara – PB, no uso de suas atribuições legais conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Casa, resolve:

RATIFICAR, a Inexigibilidade nº 00002/2021, tendo como objeto CONTRATAÇÃO SERVIÇOS 
TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
CONTÁBEIS E DE GESTÃO FISCAL, REALIZAÇÃO DE CONTROLE DE INDICES, ELABORAÇÃO 
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIÁRIA, MENSAL E ANUAL E ENVIO DE INFORMAÇÕES JUNTO 
AO TCE-PB, por razões de interesse público, nos termos do art. 13, incisos II, III e V, cumulado com 
o art. 25, inciso II, todos da Lei 8.666/93 c/c art. 3º-A da Lei 8.906/94, com a fornecedora VERTICE 
CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA, inscrita no CNPJ 21.854.537/0001-99, sob 
o valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) global, em 
consequência fica o mesmo convocado a assinar termo contratual nos termos do art. 64, caput, da 
lei nº 8.666/93, sob as penalidades legais.

Publique-se.
                                                            Ibiara - PB, 08 de março de 2021.
FRANCISCO FRANCINIR DE CARVALHO

Vereador-Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
 Nº 00001/2021

A Câmara Municipal de Ibiara-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00001/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa ou pessoa física locação 
de um veículo bicombustível com motorista para ficar à disposição do Gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal de Ibiara – PB, cuja abertura será no dia 29/03/2021 às 08:30 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Joaquim Lopes Ribeiro, 35, Centro - Ibiara-PB. O edital 
e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08h às 12h, contato e-mail: camaramunicipalibiara@hotmail.com. 

Ibiara-PB, 08 de março de 2021.
 Priscila Erica Marques da Silva Costa

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto, vem por meio deste tornar 

público para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e 
Habilitação jurídica do Pregão Presencial nº 00003/2021 com o seu objeto para aquisição de medica-
mento de farmácia de acordo com a revista ABCFARMA, conforme edital. Com a licitante classificada 
em todas as fases deste certame, TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA – ME, cadastrada no CNPJ 
n° 24.885.182/0001-74, vencedora com o valor global de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Ibiara - PB, 08 de Março de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00004/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro substituto e equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados, com fundamento no parecer jurídico, que foram 
CREDENCIADAS, as empresas ROSELI DA SILVA DANTAS - MEI, cadastrada no CNPJ nº 
36.977.200/0001-46, GALVÃO MAGAZINE LTDA, cadastrada no CNPJ n° 09.605.345/0001-43,  
CARLOS ANTONIO LACERDA – MEI, cadastrada no CNPJ N° 13.508.356/0001-82, e NIVALDO 
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR – MEI, cadastrada no CNPJ N° 37.551.250/0001-20, sendo 
DESCREDENCIADA a empresa BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS com CNPJ 33.330.526/0001-
99. Abre-se vistas do inteiro teor da decisão aos interessados, não havendo interposição de recurso, 
ficam convocadas as empresas CREDENCIADAS  para abertura dos envelopes de propostas de 
preços e habilitação no dia 15.03.2021, as 08:30 Hrs, o não comparecimento de todos ou parte dos 
licitantes será aberto os envelopes e seguido com o certame. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados junto a Prefeitura Municipal de Ibiara – PB, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do pregoeiro e sua equipe de apoio, para convoca-
ção da empresa MARIA FERREIRA DE SOUSA MERCEARIA – EPP, cadastrado no CNPJ n° 
03.108.142/0001-65, MATEUS DA SILVA MATIAS - ME, cadastrada no CNPJ n° 29.257.568/0001-74, 
NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR – MEI, cadastrada no CNPJ n° 37.551.250/0001-20, 
FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 31.988.049/0001-28, RIOGRAN-
DENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ n° 24.114.994/0001-35 
e IVANILTO DA COSTA VIEIRA – ME, cadastrada no CNPJ n°26.465.390/0001-69, para abertura 
dos envelopes PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO para o dia 15.03.2021 às 10:30 Horas. O 
não comparecimento de nenhum representante das empresas convocadas será facultada a abertura 
pelo pregoeiro e equipe de apoio e publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Sebastião Batista Palitó

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do pregoeiro e sua equipe de apoio, convoca a empresa 
JOANA DARC COSTA AFREU – ME, cadastrada no CNPJ nº 13.207.326/0001-36, para abertura 
dos envelopes de PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO,  no dia 15.03.2021 às 13:00 Hrs. O  
não comparecimento de nenhum representante das empresas convocadas será facultada a abertura 
pelo pregoeiro e equipe de apoio e publicado o resultado na imprensa oficial.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Sebastião Batista Palitó

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00008/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu pregoeiro substituto, vem por meio deste tornar 
público para conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Propostas de Preços e 
Habilitação do Pregão Presencial nº 00008/2021, com o seu objeto a confecção de próteses dentárias, 
conforme especificação do edital. Com o licitante classificado em todas as fases deste certame, 
a empresa: JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME, CNPJ nº 24.883.552/0001-53, foi declarada 
vencedora em todos os itens com valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

Ibiara - PB, 08 de Março de 2021
Sebastião Batista Palitó

Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00001/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através da comissão permanente de licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que foram  INABILITADAS as empresas: ABÍLIO FERREIRA LIMA 
EIRELI – EPP cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57  e a empresa F.J CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI cadastrada no CNPJ nº 20.284.072/0001-15. Foi HABILITADA a empresa DEL 
ENGENHARIA – ME cadastrada no CNPJ nº 17.415.942/0001-33. Abre-se vistas aos interessados 
do inteiro teor da decisão, não havendo interposição de recurso, fica convocada a empresa HA-
BILITADA, para abertura do envelope de Proposta de Preços, no dia 17.03.2021 as 08:30 horas. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2020.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00011/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00011/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para 
aquisição de medicamentos para atenção primária a saúde, cuja abertura será no dia 22.03.2021 
às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 
26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no ende-
reço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00012/2021

A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de em-
presa para aquisição de material médico hospitalar para atenção primária a saúde, cuja abertura 
será no dia 22.03.2021 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00013/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para 
aquisição de pneus e câmaras de ar, cuja abertura será no dia 22.03.2021 às 15:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro Substituto e sua equipe de apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00014/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou pessoa 
física para locação de veiculo tipo SUV, atendendo solicitação da Secretaria de Saúde do município, 
cuja abertura será no dia 22.03.2021 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a 
Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se 
a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 08 de Março de 2021.
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
  A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00004/2021, do tipo menor preço por item, contratação de empresa para serviços 
de engenharia para realização de pavimentação no povoado de Varzea Redonda para a PB-386 e 
construção de passagem molhada no sitio José Bento, conforme contrato de repasse OGU MAPA 
904014/2020 – Operação 1072592-77, cuja abertura será no dia 29.03.2021 às 08:30 horas, na 
sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail cplibiara@hotmail.com. Aquisição pelos sites: 
www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br .

Ibiara - PB, 08 de Março de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
  A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00005/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de serviços técnicos 
especializados na área de saúde e outros, cuja abertura será no dia 29.03.2021 às 13:00 horas, 
na sala de licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio 
Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, 
contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035, pelo e-mail cplibiara@hotmail.com. Aquisição pelos sites: 
www.tce.pb.gov.br ou www.ibiara.pb.gov.br 

Ibiara - PB, 08 de Março de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E CLASSIFICAÇÃO FINAL
SBOF Nº 93001/2020

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que a Comissão Técnica, após a análise  
dos recursos apresentados pelos candidatos e conforme os critérios, pesos e fórmula previstas no 
Item 27.1 da Seção 2 da Solicitação de Propostas, chegou à seguinte conclusão:

Licitante Nota Técnica Classificação
TADDEI – JWURBANA – SETEC Hidrobrasileira 92 1ª

IDOM – BOLDARINI 89 2ª

7S34W 70 3ª

Em prosseguimento ao certame de SBOF Nº 93001/2020, fica convocada a licitante com maior 
pontuação final, o CONSÓRCIO TADDEI – JWURBANA – SETEC Hidrobrasileira, para compare-
cer à reunião virtual de negociação que ocorrerá no dia 10/03/2021, às 10:00h, conforme convite 

enviado através de email. 
João Pessoa, 08 de março de 2021.

Vandeivi Amâncio
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Programa “João Pessoa Sustentável”

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   foi concedida pela  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, 

LICENÇA PRÉVIA 009/2020 PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA CÉLIA FEITOSA, localizada 
no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

A Superintendente do IPMJP torna público a homologação da Dispensa de Licitação nº 001/2021, 
que tem por objeto a Contratação da empresa CASA DOS FILTROS COMÉRCIO JP LTDA ME, 
CNPJ: 09.105.553/001-83, CNPJ nº 03.186.531/0001-09, perfazendo um total de R$ 470,00 
(quatrocentos e setenta reais), com fulcro no art. 24, inciso II, da Lei 8.666/1993 e suas alterações. 

Caroline Ferreira Agra
Superintendente IPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: contratação de empresa para 
aquisição de Gêneros Alimentícios perecíveis a serem entregues de forma parcelada, destinados 
a formação de kits e merenda escolar para os alunos da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fun-
damental, EJA – Educação de Jovens e Adultos e Creche Municipal, para compor o cardápio da 
merenda escolar do Município de Juru – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 
de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 19 de março de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinen-
te, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 08 de março de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº00004/2021

Na publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, vinculada no Jornal A União de 03 de Março de 
2021, ano CXXVIII, número 026, página 26, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE PRE– MOLDADOS 
DE CONCRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Onde lê-se: 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021. Lê-se: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021. As demais 
informações permanecem inalteradas.

Lagoa Seca - PB, 08 de Março de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O EVENTUAL FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Federal e Próprios do Município de Lagoa Seca. VIGÊNCIA: até 01/03/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00062/2021 - 01.03.21 - A 
COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - - R$ 1.258.094,76; 
CT Nº 00063/2021 - 01.03.21 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 67.287,00; CT Nº 00064/2021 - 01.03.21 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 26.820,00; 
CT Nº 00065/2021 - 01.03.21 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 1.886,00; CT Nº 00066/2021 - 
01.03.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R$ 
97.515,00; CT Nº 00067/2021 - 01.03.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 47.457,00; CT Nº 00068/2021 
- 01.03.21 - PHOSPODONT LTDA - R$ 16.550,00; CT Nº 00069/2021 - 01.03.21 - PRO-SAUDE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME - R$ 900,00; CT Nº 00070/2021 - 01.03.21 
- STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - R$ 22.730,00; CT Nº 00071/2021 
- 01.03.21 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 4.900,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de cestas 
básicas para serem distribuídas às famílias carentes do município Marizópolis/PB, através da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: http://
www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizopolis - PB, 08 de Março de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 015/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, 
subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial do tipo menor preço por item, no dia 19 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EODONTOLÓGICOS, DESTINADOS 
AS UNIDADES DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede 
da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUA-
PE – Pb. Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente 
normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/.

Mamanguape-PB, 08 de Março de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 016/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através da 
pregoeira oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço,  no dia 24 de Março de 2021 as 09:00 horas, tendo como 
objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE 
DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações 
na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas 
ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/

Mamanguape-PB, 08 de Março de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial 

Nº 007/2021
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de 

Março de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presen-
cial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de 
material de expediente 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, 08 de março de 2021.
Francisco José de Santana

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial 

Nº 008/2021
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de 

Março de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição 
parcelada de serviços e peças com o objetivo de atender as necessidades de manutenção dos 
veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Nazarezinho-PB.Edital: Portal da Transparência: 
www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho, PB, 08 de março de 2021.
Francisco José de Santana

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nº 00005/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 
atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto nº 9.412/2018.

 OBJETO: Contratação de Execução de serviços de higienização de todos os prédios públicos, 
praças, igrejas, banco e calçadas, conforme especificações no contrato, pela contratação direta 
com a empresa: JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO-ME, cadastrada no CNPJ nº 18.008.900/0001-40, 
com o valor Global de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
Olho D´água - PB, em04 de março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita Municipal

Republicado por incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº  00005/2021
HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Olho D´água, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 
o art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018 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 00005/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela Contratação de empresa para prestação de 
Execução de serviços de higienização de todos os prédios públicos, praças, igrejas, banco e cal-
çadas, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, neste município, a empresa : JOSE 
VIEIRA DA SILVA FILHO-ME, cadastrada no CNPJ nº 18.008.900/0001-40, com o valor Global de 
R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).

Olho D´água-PB, em 04 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal
Republicado por incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 9 de março de 2021  27
Publicidade



Nº 010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fazenda 

Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 08h30min do dia 19 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Peixes Congelados, para 
serem distribuídos na ocasião da semana santa com famílias carentes 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.pilões.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br 

Pilões - PB, 08 de março de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL

Tomada de Preço 
Nº 00015/2021

  A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, torna público para conhecimento 
dos interessados, a interposição recursal ao Edital de Tomada de Preço Nº 00015/2021, PELO SR, 
FERNANDO SYMCHA DE ARAUJO MARÇAL VIEIRA, Advogado OAB/SC Nº 56822, para o conhe-
cimento dos Interessados, para querendo apresentem contra razões ao recurso, como também fica 
suspenso a abertura do certame previsto para o dia 09/03/2021 às 08:30 horas. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados na sala de licitação, email- pedrabrancacpl@gmail.
com e telefone (0**83) 3456-1015.

Pedra Branca - PB, 05 de Março de 2021.
Severino Luiz de Caldas
Pregoeiro Oficial PMPB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 002/2021
Objeto: Aquisições Parceladas de Gêneros Alimentícios, que tem como objetivo atender a (Me-

renda Escolar e/ou cestas básicas), Creche Municipal e aos Programas Federais deste Município 
e demais setores da Administração Municipal. Tipo: Menor Preço por item. Entrega das Propostas: 
a partir das 08h00min de 10/03/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 22/03/2021 às 08h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, 
Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 05 de março de 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 003/2021
Objeto: Aquisição parceladas de equipamentos de proteção individual - EPI’s, insumos e materiais 

médico hospitalar, ao combate e prevenção do covid-19 destinados as diversas secretarias deste 
município e demais setores da administração. Tipo: Menor Preço por item. Entrega das Propostas: 
a partir das 08h00min de 10/03/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das 
Propostas: 23/03/2021 às 13h01min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede 
da Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, 
Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 05 de março de 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA-DAESA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrôniconº 001/2021, que objetiva:AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-
DES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SOUSA/
PB - DAESA.HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de:CENTRAL 
DO CONSTRUTOR – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 
CNPJ n° 20.721.561/0001-97, valor: R$ 2.314.977,80; DIPAR FERRAGENS EIRELI,CNPJ n° 
16.868.674/0001-42, valor: R$ 94.439,15; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI-
COS LTDA, CNPJ n° 00.226.324/0001-42, valor: R$ 114.461,65; ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO 
COMÉRCIO EIRELI - ME, CNPJ n° 18.602.104/0001-31, valor R$ 327.506,00; FORTE MIX CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ n° 17.244.133/0001-06, valor: R$ 112.841,00; 
GRUDA E FIXA COMÉRCIO DE FERRAGENS EIRELI, CNPJ n° 31.795.006/0001-26, valor R$ 
280.857,50; HIDROLUX COMERCIAL HIDROELETRICA LTDA-ME, CNPJ n° 13.914.027/0001-31, 
valor R$ 5.695,50; HIDROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ n°69.939.239/0001-
28, valor R$ 895.125,00; NELIA MARIA CYRINO LEAL ME, CNPJ n°11.109.083/0001-78, valor 
R$1.380,00;RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA, CNPJ n°20.784.313/0001-
-95valor R$150.061,75;SANEMARCK COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME, CNPJ 
n°08.164.724/0001-82, valor R$12.650,00; SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI, CNPJ 
n°29.843.035/0001-74, valor R$7.980,00; TALENTOS DÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA, CNPJ n° 24.419.445/0001-79, valor R$151.889,25. CONVOCO os vencedores 
para assinatura dos respectivos contratos, proporcional à necessidade imediata, em até 05 (cinco) 
dias úteis, que poderá ser por meio eletrônico ou via correios. Anãoassinatura decairá do direito e 
sujeitará às penalidades legais, conforme art. 7, da Lei 10.520/02.

Sousa, 05 de março de 2021.
INOJOSA PRIMEIRO NETO

Diretor Superintendente do DAESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE CAIANA
Pregão Presencial 

nº 011/2021 
Objetivo:Aquisição parcelada de material de expediente destinado aos diversos órgãos adminis-

trativos do município de São Jose de Caiana - PB, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital.

Data da sessão:22 de março de 2021, às 14h00min, na Sala de reuniões da CPL do Prédio da 
Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guimarães, S/n, Centro 
- SÃO JOSÉ DE CAIANA - PB. Informações no www.tce.pb.gov.br e e-mail: cplsjcaiana@gmail.com 
: todos os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

SÃO JOSÉ DE CAIANA, PB, 05 de março de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 23 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Aquisição de Peixes, destinados 
à distribuição com pessoas carentes do nosso município durante a Semana Santa/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 08 de Março de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS 
AUTOMOTOR DESTINADOS AO USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB, 
COM TODOS OS EQUPAMENTOS OBRIGATORIOS, E EXIGIDOS POR LEI. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0037/05; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 13:00 
as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: http://
santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 08 de Março de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA DE SERVIÇOS 

JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÃO EM LICITAÇÕES, ELABORAÇÃO DE CONTRA-
TOS, PARECERES, RECOMENDAÇÕES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, ADMINISTRATIVOS, 
INTERPOSIÇÕES DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A RECISÕES DE CONTRATUAIS E 
DEMAIS ASSUINTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Santa Helena: 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA FÍSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00011/2021 - 03.03.21 - FRANCISCO MESSIAS 
DA SILVA JUNIOR - R$ 54.000,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00005/2021

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 IN00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSUTORIA JURIDICA 
DE SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, ORIENTAÇÃO EM LICITAÇÕES, ELABORA-
ÇÃO DE CONTRATOS, PARECERES, RECOMENDAÇÕES EM PROCESSOS LICITATÓRIOS, 
ADMINISTRATIVOS, INTERPOSIÇÕES DE AÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A RECISÕES 
DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUINTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO MESSIAS 
DA SILVA JUNIOR - R$ 54.000,00.

Santa Helena - PB, 03 de Março de 2021
JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA 

Prefeito 
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, às 09:00 horas do dia 26 
de Março de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção 
de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/
PB – (ITENS REMANESCENTES). Conforme o convenio nº0002/2014 firmado com a Interveniência 
da Secretaria da Saúde (FUNCEP)do Estado da Paraíba. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@
lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 08 de Março de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00006/2021, para o dia 15 
de Março de 2021 às 16:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Feitosa, 06 - 
Centro - São João do Tigre - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 

São João do Tigre - PB, 08 de Março de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00003/2021-SRP

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Tigre, através 
do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre, TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº. 003/2021, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE. data da abertura: 19 DE MARÇO DE 2021, 
ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3352--1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: sjtigre@
hotmail.com ou www.tce.pb.gov.br.

São João do Tigre - PB, 08 de Março de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 011/2021

ObjetivoLocação de veículos para atender as necessidades das secretarias do município de 
Serra Grande - PB.

Data da sessão:23 de março de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site: https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.php, www.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

Serra Grande-PB, 08 de março de 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalida-
de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE DE USO MÉDICO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS DARCILIO 
WANDERLEY DA NOBREGA E UBS DR FRANCISCO WANDERLEY DO  MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DE ESPINHARAS, CONFORME PROPOSTA Nº 11418.606000/1200-01. Data e horário limite do 
recebimento das propostas: até às 09:45 hs do dia 19/03/2021. Data e horário do início da disputa: 
10:00 hs/min do dia 19/03/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 08 de Março  de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modali-
dade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 
PERMANENTE ADMINISTRATIVO PARA AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE UBS DARCILIO 
WANDERLEY DA NOBREGA E UBS DR FRANCISCO WANDERLEY DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ 
DE ESPINHARAS, CONFORME PROPOSTA Nº 11418.606000/1200-01. Data e horário limite do 
recebimento das propostas: até às 13:15 hs do dia 19/03/2021. Data e horário do início da disputa: 
13:30 hs/min do dia 19/03/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor de 
Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 08 de Março  de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

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

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas, sediada na Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São 

José de Piranhas - PB, através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, AVISA aos interessados 
que o Pregão Presencial Nº 00010/2021, cujo objeto é a aquisição de peças de enxoval para dis-
tribuição às gestantes de famílias carentes, em vulnerabilidade social, atendendo desta forma as 
demandas da Secretaria Municipal de Ação Social deste município de São José de Piranhas – PB, 
com abertura prevista para o dia 08 de março de 2021, às 09:00h, POR MOTIVOS DE FORÇA 
MAIOR, FICA ADIADO PARA O DIA 12 DE MARÇO DE 2021, ÀS 09:00H, permanecendo inalterado 
o Edital convocatório. Informações: das 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, 08 de Marçode 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

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 29 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos psicotrópicos 
diversos, destinados às 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. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 04 de Março de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

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 26 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Em-
presas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos padronizados 
diversos, 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. E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 04 de Março de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS
O Dr. FÁBIO LEANDRO DE ALENCAR CUNHA, MM. Juiz de Direito da 16ª VaraCível desta 

Capital, em virtude de Lei etc.FAZ SABER, a todos quantoso presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento que,perante este Juízo e Cartório da 16ª Vara Cível, seprocessam os termos de uma 
Ação EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL nº 0843126-31.2016.8.15.2001, promovidapor 
UNICRED JOÃO PESSOA – COOPERATIVA DECRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSO-
CIADOS DEJOÃO PESSOA LTDA., inscrita no CNPJ/MF no.35.571.249/0001-31 em desfavor de 
FRANCISCO JOSÉMEIRA DO VALE e CLAUDIA REJANE MIRANDA DO VALE.O presente edital 
tem por finalidade CITAR os executados,FRANCISCO JOSÉ MEIRA DO VALE, brasileiro, portador 
deCPF nº 288.636.498-39, residente e domiciliado na Av.Maranhão, no. 304, Bairro dos Estados, 
João Pessoa - PB,CEP 58.030-260 e CLAUDIA REJANE MIRANDA DO VALE,brasileiro, portador de 
CPF nº 789.083.534-53, residente edomiciliado na Av. Maranhão, no. 304, Bairro dos Estados,João 
Pessoa - PB, CEP 58.030-260; atualmente em lugarincerto e não sabido para, pagarem a dívida no 
prazo de 3(três) dias, a contar da citação, além de honoráriosadvocatícios, fixados no patamar de 
10% sobre o valor daexecução, valor este que será reduzido pela metade em casode pagamento 
integral da dívida (827, § 1º, NCPC). Domandado de citação deverá constar, também, a ordem 
depenhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiçatão logo verificado o não pagamento 
no prazo assinalado, detudo lavrando-se auto, com intimação do executado. Nãoencontrados os 
executados, havendo bens de suatitularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao arrestode 
tantos bens quanto bastem para garantir a execução (art.830, NCPC).Realizada a penhora, 
proceda-se à imediataavaliação, intimando-se os executados para oferecimento deembargos, no 
prazo de 15 (quinze) dias, devendo intimartambém os seus cônjuges caso a penhora recaia sobre 
bemimóvel. E, para que chegue ao conhecimento de todos e nãose alegue ignorância, determinou 
o MM. Juiz a expedição dopresente edital, que será publicado na forma da Lei. O prazodo edital 
correrá em Cartório. Dado e passado nessa cidadede João Pessoa, aos 03 de março de 2021. Dr. 
FábioLeandro de Alencar Cunha, Juiz de Direito desta 16ª Vara.Eu, Maria de Lourdes Silva Costa, 
Técnica Judiciária,digitei-o.

Dr. Fábio Leandro de Alencar Cunha
Juiz Direito

ASSOCIAÇÃO DE SUPERMERCADOS DA PARAÍBA
CNPJ Nº 09.193.301.0001/53

ASSEMBLÉIA GERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Conforme disposições estatutárias e regulamento geral das eleições em vigor, fica através do 
presente, publicado o Edital de Convocação para realização da Assembleia Geral, ficando convoca-
dos os sócios efetivos para comparecerem excepcionalmente em meio virtual, devido às restrições 
impostas pela pandemia de COVID-19, cuja reunião se realizará através do aplicativo ZOOM, cujo 
link de acesso e senha serão fornecidos para os filiados, que confirmarem presença por e-mail, 
em até 24 horas antes da assembléia, no dia 23 de Março de 2021, às 15:00 horas em primeira 
convocação e as 15:30 horas em segunda convocação, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1- Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal da Associação para o biênio 2021/2023;
O prazo para apresentação e registro das candidaturas e respectivas chapas se encerrará em 

22 de Março de 2021, às 12:00 horas.
Para efeito de apresentação e registro das candidaturas e respectivas chapas, informamos 

que a associação tem seu funcionamento das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, 
em sua sede, na Rua Duque de Caxias, 20 Centro, na cidade de João Pessoa – PB, podendo ser 
fornecidos cópias de documentos relativos à eleição aos interessados por solicitação realizada 
para o e-mail aspb@aspb.com.br.

João Pessoa, 09 de março de 2021.
Cícero Bernardo da Silva

Presidente

COOPERATIVA INTERESTADUAL DE CONSUMO DOS PROPAGANDISTAS E VENDEDORES 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NOS ESTADOS DA PB, PE ,RN–COOPPROPAGA, 

Endereço: Av. Santos Dumont, 120, sala 302 Centro- João Pessoa-PB- CEP 58.013-170; 
CNPJ 22.796.842/0001-34; NIRE 2540000970-7

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente da Cooperativa Interestadual de Consumo dos Propagandistas e Vendedores de 

Produtos Farmacêuticos nos Estados da PB, PE ,RN, no uso das suas atribuições que lhe confere 
o Estatuto Social e a lei 5.764/71, CONVOCA os associados, que nesta data somam-se 21(vinte e 
um), em pleno gozo de seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral Ordinária que 
se realizará na sede da cooperativa na Av. Santos Dumont, 120, sala 302 Centro- João Pessoa-PB- 
CEP 58.013-170, no dia 20 de março de 2021. A AGO realizar-se-á em primeira convocação às 09 
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 10 horas, em segunda convocação 
com a presença de metade mais um dos associados e às 11 horas, em terceira e última convocação, 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem a seguinte ORDEM DO DIA: 
1- Prestação de contas, compreendendo relatório de Gestão do ano de 2020, Balanço Patrimonial 
de 2020, Demonstração do resultado apurado em 2020 e o parecer do Conselho Fiscal; 2- Distribui-
ção das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para 

a cobertura das despesas da sociedade; 3~Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 4- Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. 

João Pessoa/PB, 08 de março de 2021. 
Gilberto Rodrigues de Almeida Netto

Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

TERMO DE ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2020

PROCESSO: 02.592/2020
REGISTRO NA CGE Nº 20-01200-5

Com base nas Leis n° 8.666/93 e nº 10.520/2002, Decretos Estadual 24.649/03 e 26.375/05, 
considerando, a regularidade de todos os documentos que compõem o processo licitatório da 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 0019/2020 que tem por objeto para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA 
ARMADA, PORTEIROS E MONITORADOR. PARA OS DIVERSOS CAMPI DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DA PARAÍBA - UEPB – ADJUDICO e HOMOLOGO todo o procedimento realizado, que 
decidiu pela classificação pelo menor preço por lote, as empresa abaixo citadas:

1.  Weider Segurança Privada Eireli - CNPJ: 08.705.015/0001-67, referente ao lote: 1.1 ao 1.19;  
no valor mensal de R$ 310.157,69 (trezentos e dez mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta 
e nove centavos) e o valor anual  de R$ 3.721.892,28 (Três milhões, setecentos e vinte um mil, 
oitocentos e noventa e dois reais e vinte oito centavos); 

2.  Premium Conservadora e Construções Eireli - CNPJ: 19.045.361/0001-82, referente aos lotes 
2 e 3 - o valor mensal -  lote 2.1 a 2.5 é de R$ 42.682,20 (quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta 
e dois reais e vinte centavos) e o valor anual de  R$ 512.186,41 (quinhentos e doze mil, cento e 
oitenta e sei reais e quarenta e um centavos); e para o lote 3.1 a 3.2 no valor mensal de R$ 11.204,52 
(onze mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e o valor anual de R$ 134.454,24 
(Cento e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

IMPORTA A PRESENTE LICITAÇÃO O VALOR GLOBAL R$ 4.368.532,93 (Quatro milhões, 
trezentos e sessenta e oito mil, quinhentos e trinta dois reais e noventa e três centavos).

Campina Grande, 05 de março de 2021.
Profª. Drª. Celia Regina Diniz

Reitora

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº25/2020

Registro CGE Nº 20-01331-7
RUPUBLICAÇÃO

CONVOCAÇÃO ME/EPP
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, na 
TOMADA DE PREÇOS  Nº 25/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana da 
cidade de Pedra Branca).Após a exclusão da empresa AQ CONSTRUTORA EIRELI  fica convocada 
a  ME/EPP melhor classificada: - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP – (R$ 893.514,01) até 10%  
da 1ª  lugar - GL EMPREENDIMENTO LTDA – R$ 887.949,28, e ,em virtude de ter manifestada e 
comprovada ser Empresa de Pequeno 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  e 14.5.3, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias 
úteis a partir da data desta publicação, para nova proposta de preço

João Pessoa,08 de março de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº26/2020

Registro CGE Nº 20-01334-2
RUPUBLICAÇÃO

CONVOCAÇÃO ME/EPP
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, na 
TOMADA DE PREÇOS  Nº 26/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana da 
cidade de Santana de Mangueira ).Após a exclusão da empresa AQ CONSTRUTORA EIRELI  fica 
convocada a  ME/EPP melhor classificada: - CLPT CONSTRUTORA EIRELI EPP – (R$ 948.766,16) 
até 10%  da 1ª  lugar - GL EMPREENDIMENTO LTDA – R$ 941.845,88, e ,em virtude de ter mani-
festada e comprovada ser Empresa de Pequeno 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  e 14.5.3, fica aberto o prazo  de 
02(dois) dias úteis a partir da data desta publicação, para nova proposta de preço

João Pessoa,08 de março de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

“COOAGRIL”Cooperativa de Agroindústrias LTDA.
CNPJ: 04.559.687/0001-50, Insc. Est:16.134.430-5data de fundação 19/09/2000,-Fazenda 

Morro Fechado, snº, Zona Rural, Monteiro-PB  / CEP: 58500-000
Cel.  9654-4034 / 9971-0477 Fone: (83) 3351-2310 E-mail:cooagrilcooperativa@gmail.com

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Cooperativa de Agroindústrias Ltda, através de sua diretoria, convida seus associados para rea-
lização das eleições da nova diretoria,apresentação e aprovação da prestação de contas e balanços 
dos exercícios 2019 e 2020, para posterior arquivamento dos  respectivos Balanços Patrimoniais, 
que se realizará no próximo dia  09 de Abril  de  2021, as 9:00 horas no escritório sede da coopera-
tiva, localizado na Fazenda Morro Fechado, Zona Rural, Monteiro-PB; preenchendo os cargos de 
Presidente, Diretor Técnico,Diretor Financeiro e Secretário, bem como os cargos do Conselho Fiscal.

• 1ª Convocação: 9:00h com no mínimo 2/3 dos associados;
• 2ª Convocação: 10:00h com no mínimo metade mais de 1 dos associados;
• 3ª Convocação: 11:10 min com 20 associados no mínimo.

Monteiro, 09 de Março de 2021
Walmir Azevedo Pereira

Presidente

PROPAGACOOP - Cooperativa de Consumo dos Propagandistas e Vendedores de Produ-
tos Farmacêuticos do Compartimento da Borborema e Sertão da Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEAGO 2021
O Presidente da COOPERATIVA DE CURSOS E TREINAMENTO DOS PROPAG. E VENDED. 

DE PROD. FARMACEUTICOS DO COMPARTIMENTO DA BORBOREMA E SERTAO DA PB – PRO-
PAGACOOP, CNPJ - 23.050.562/0001-45, no uso de suas atribuições convida todos os cooperados, 
que nesta data somam-se 26, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se, no dia 20 de março 
de 2021, às 07 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de 
associados, às 08 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um, e as 09:00 
horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo de 10 cooperados, na Rua 
Presidente Epitácio Pessoa, n. 356, Sala 01, Posto Bandeirantes, Bairro Centro, CEP 58400-002, 
para deliberarem sobre a seguinte pauta:  

1. Prestação de contas da Diretoria Executiva, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo:  

 a) Relatório da Gestão;  
 b) Balanço Geral;  
 c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho fiscal;  
 d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte  
 e) Eleição e posse dos membros do conselho fiscal 
 f) Outros assuntos de interesse social 

 Campina Grande, 10/03/21
Gilson Tito Barbosa

Presidente

EDITAL DE LOTEAMENTO
A Sra Tabeliã do Registro Geral Imobiliário da Comarca de Sapé-PB – Feliciano da Silva, Serviço 

Notarial e Registral, SEVERINA LÚCIA MALHEIROS FELICIANO SÁ, Tabeliã Substituta do Registro 
de Imóveis da cidade de Sapé-PB, na forma da Lei, PUBLICA ESTE EDITAL, a pedido formal da 
pessoa interessada, sua fiel proprietária da área a empresa SÃO SALVADOR CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, pessoa Jurídica de direito privado conforme CNPJ 21.345.060/0001-16, 
neste ato representada pelo seu sócio o Sr. Marcos Frederico Régis Ribeiro Coutinho Filho – CPF 
025.630.764-47, que consta na data de 04 de Março do ano de 2021 naMatricula 12246 e que apre-
sentou e acostou neste Registro de Imóveis os documentos relativos ao Registro de Incorporação 
do Loteamento denominado “LOTEAMENTO SÃO SALVADOR II”, que será composto de uma área 
de terreno de 554.700,00m² (55,47ha), no terreno situado e medindo ao Norte limitando-se com a 
Fazenda São Salvador; ao Sul, limitando-se com o Loteamento São Salvador I (atual Bairro Leomar 
Jorge Maciel – Lei n.º 1.263/18); ao Oeste, limitando-se com as terras de Everton de Holanda; ao 
Leste, limitando-se com a Rodovia PB 041; a qual se encontra inserida na zona urbana deste Muni-
cípio, conforme Certidão de inteiro teor, datado de 04 de novembro de 2020 e averbado no Cartório 
único de Ofícios - Feliciano da Silva – sob matricula: 12.246, com ÁREA TOTAL de 554.733,68m², 
ÁREA DE LOTES de 278.220,90m², ÁREA REFERENTE A SISTEMA VIÁRIOS (ruas e calçadas) 
de 110.784,58m², ÁREA REFERENTE A EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO – PMS de 28.461,69m² e 
ÁREA VERDE de 137.266,51m² CONTENDO 39 QUADRAS E 1.250,00 LOTES, conforme ALVARA 
DE LOTEAMENTO 001/20 expedido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ - SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURAem 24 de Novembro de 2020, em área totalmente urbana 
conforme CERTIDÃO emitida em 12 de novembro de 2020, que diz encontrar-se emconformidade 
a lei municipal 523 de 28 de janeiro de 1986, não infringindo nenhum parágrafo ou artigoda mesma 
e estando apto assim ao uso de ocupação do solo e atendendo a todos os demais documentos 
exigidos pelo Art. 18 da citada Lei 6.766/79, constantes na Planta Aprovada e demais documentos 
apresentados que ficarão arquivados neste cartório, edificando o imóvel denominado “LOTEAMENTO 
SÃO SALVADOR II”, E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que 
será publicado por 03 (três) vezes no jornal de circulação da Capital.

Sapé, 04 de Março de 2021
SEVERINA LÚCIA MALHEIROS FELICIANO SÁ

Tabeliã Substituta do Registro de Imóveis da cidade de Sapé-PB
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