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Paraíba ultrapassa a marca 
de 5 mil mortes por covid-19
Até o momento, apenas 14 municípios, dos 223 do estado, não registraram óbitos decorrentes do coronavírus. Página 5

O cotidiano da pandemia
Paraíba recebe 91.800 novas doses nesta 
quarta-feira e amplia cobertura vacinal em 
todo o estado contra a covid-19. Página 5

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de março de 2021

Prefeitura de João Pessoa confirma vacinação 
para idosos com 70 anos nesta quarta-feira, 
em oito postos espalhados pela capital. Página 5

Em seu primeiro pronunciamento após indicação 
a ministro, Marcelo Queiroga (foto) defende o uso 
de máscara e a higienização das mãos. Página 4

Repercussão: nome do cardiologista paraibano 
para a pasta de Saúde é bem recebido nas 
instituições e por lideranças políticas da PB. Página 14

De acordo com um estudo divulgado ontem pelo 
Sebrae, a pandemia do novo coronavírus causou 
prejuízo a 60% dos empresários da PB. Página 17

Com ivermectina e hidroxicloroquina, “Kit do 
capitão”, destinado a profissionais de saúde do estado, 
é barrado na Assembleia Legislativa. Página 13

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

240.398
11.609.601

120.505.974

5.036
282.400

2.665.597
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Procon-PB e Serasa realizam 
mutirões para quitar dívidas
Negociação para zerar débitos nas contas de energia, de água 
e com instituições financeiras vai até o fim do mês. Página 17

Cultura

‘Outra Pegada’ Novo disco de Renata Arruda reúne 
canções inéditas, releitura e uma homenagem. Página 9
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Torcida faz campanha 
para auxiliar o Belo
Torcedores criam rifa para ajudar 
time a arrecadar dinheiro para 
investir no clube. Página 21

Foto: Ascom/Polícia Civil

Local de difícil acesso era utilizado para “esfriar” os veículos; de acordo com delegado, objetivo dos criminosos era desmontar os carros e vender as peças. Página 7

Polícia descobre esconderijo de carros roubados

Colunas
Há tempo e há abraços. Mulherize sua jornada 

com a força, a beleza, o cuidado e a ilusão poética da 
felicidade. Cheire esse colorido e exale orgulho de 

perceber no outro, parte da sua força.  Página 10

Ana Paula Brito/Janelas da História

O turismo ‘instagramável’ é o novo nicho 
deste mercado, e trata-se mais de viajar 
pensando em ficar bem na foto do que 
propriamente relaxar.  Página 17

Georgina Luna

Auxílio emergencial: maioria 
vai receber apenas R$ 150 
Menor cota do benefício - que chega até R$ 375 - será 
destinada a cerca de 20 milhões de famílias. Página 18

Foto: Instagram/Botafogo
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Uma réstia de sol surgiu, em janeiro, iluminando os cami-
nhos laborais do Brasil, ensombrados, desde o início do ano 
passado, pela pandemia de covid-19. De acordo com dados 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
anunciados pelo Ministério da Economia, mais de 260 mil va-
gas de emprego com carteira assinada foram abertas, naque-
le mês. No balanço geral, houve 1.527.083 admissões, contra 
1.266.730 desligamentos.

Neste momento difícil que o país atravessa, boas notícias, 
no plano econômico - a exemplo do que acontece com as infor-
mações sobre a chegada de imunizantes contra o coronavírus, 
na área da saúde -, também funcionam como verdadeiros elixi-
res revigorantes, para a tão combalida esperança, em especial, 
neste caso, para os desempregados. Emprego, renda e vacina 
são três itens fundamentais na cesta básica de sonhos de mi-
lhões de brasileiros.

A Paraíba não está dissociada das boas novas econômicas. Esta 
semana, o governador João Azevêdo, no programa de entrevista 
da Rádio Tabajara, ressaltou a decisão do Conselho Deliberativo do 
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Industrial da Paraíba (FAIN), 
que aprovou a concessão de incentivos fiscais para 15 empresas 
no estado. Segundo o gestor, o investimento soma R$ 539,782 mi-
lhões, com a geração de 270 empregos.

João Azevêdo também destacou uma iniciativa piloto do 
Projeto Cooperar/PB Rural Sustentável, no sentido de me-
lhorar o acesso ao mercado para 643 famílias, por meio de 
subprojetos com visões estratégicas de negócios, em setores 
como Avicultura Caipira, Apicultura, Caprinocultura, Coto-
nicultura e Fruticultura. O investimento, que vai inaugurar 
novos horizontes para a agricultura familiar no estado, é de 
US$ 80 milhões.

A geração de emprego e renda torna-se potencialmente segura 
por meio da formação de mão de obra especializada. E essa é uma 
das finalidades do Centro Educacional de Inovação e Tecnologia 
(Inotech), também anunciado por João Azevêdo, no programa 
“Conversa com o Governador”. Iniciativas como essas mostram 
que a administração pública estadual com uma mão combate a 
pandemia, e com a outra impulsiona o desenvolvimento.

Gerar empregos Elis
Há 76 anos nascia, na capital 

gaúcha, Elis Regina Carvalho Costa 
ou simplesmente Elis Regina. Uma 
das maiores vozes do Brasil, acla-
mada também no exterior e compa-
rada com outras divas da música, 
como Ella Fitzgerald e Billie Holiday. 
Construindo uma carreira de suces-
so e polêmicas, Elis marcou a histó-
ria da música popular brasileira.

Elis nasceu no hospital da Bene-
ficência Portuguesa em Porto Ale-
gre. Sua família morava no bairro 
Passo d`Areia. Estudou 
no curso normal, onde 
visava a formação de 
professores, mas ter-
minou os estudos no 
Instituto Estadual Dom 
Diogo de Sousa. Foi uma 
menina precoce na mú-
sica, já aos três anos já 
falava cantando. No pas-
sar dos anos, começou a 
aprender os sambas que 
tocavam do rádio, como 
os cantados por Emilinha Borba, 
Cauby Peixoto e Ângela Maria, por 
quem tinha grande admiração.

Aos 12, passou a fazer parte das 
crianças que cantavam no programa 
da rádio Farroupilha, de forma ama-
dora. Em 1960, foi eleita a melhor 
cantora do rádio e, no ano seguin-
te, com 16 anos, viaja para São Pau-
lo, onde gravou seu primeiro disco 
“Viva a Brotolândia”. Em 1964, já se 
apresentava no Rio e em São Paulo. 
Passou a se apresentar no programa 
“Noite de Gala”, com direção Ronal-
do Boscoli. Nessa mesma época, Elis 
criou seus gestos e jeito de cantar 
que marcaram sua carreira e se tor-
naram marca registrada. 

Ainda em 1964, mudou-se para 
São Paulo e, em 1965, estreou no fes-
tival da Record com a música “Arras-
tão”, de Edu Lobo e Vinicius de Mo-
rais. Elis era uma cantora eclética, 
transitava por vários estilos, como 
Jazz, Rock e Samba. E na sua curta 
carreira gravou mais de 31 discos e 
imortalizou diversas canções da mú-
sica popular brasileira. 

Era uma tempestade de senti-
mentos quando cantava e não foi 
diferente na sua vida pessoal. Teve 

relacionamento intem-
pestivo com o produtor 
musical Ronaldo Bos-
coli, com o qual teve 
brigas gigantes em pú-
blico. Desse relaciona-
mento nasceu João Mar-
celo Boscoli. De outro 
relacionamento, com o 
pianista Cesar Camargo 
Mariano, que durou de 
1973 a 1981, resultou 
em dois filhos: Pedro Ca-

margo Mariano e Maria Rita.   
Foi curta sua carreira, Elis teve 

sua voz silenciada aos 36 anos, no 
dia 19 de janeiro de 1982. Ela foi 
encontrada no chão do seu aparta-
mento pelo seu namorado, Samuel 
MacDowell. Mas chegou sem vida ao 
hospital. No laudo médico, a causa 
da morte foi o excesso de álcool e 
cocaína.

Hoje, no dia do seu nascimento, 
devemos ouvi-la em auto e bom som. 
Que sua voz ecoe por todos os can-
tos, que num Brasil tão triste e deso-
lador, sua voz nos alegre e nos faça 
lembrar que “são as águas de março 
fechando o verão. É a promessa de 
vida no teu coração”.

Um repasse de mestre
Octacílio de Queiroz cultivava e sabia 

muitas vezes mais do que pôde ou conse-
guiu escrever. Tive a fortuna do seu conví-
vio de homem exemplar e intelectual ati-
vista, influente e participativo a partir de 
sua passagem pela direção de A União, no 
governo de Pedro Gondim. Gritava orde-
nando ou simplesmente conversando, até 
mesmo lendo e escrevendo. Não se empol-
gava calado. Deu um urro sozinho no gabi-
nete, corri a ver o que era e era ele lendo 
Gilberto Amado a descrever a passagem de 
Carlos Dias Fernandes, de tamanco, chapéu 
de abas largas, uma sacola de compras na 
mão, atravessando airoso a calçada do Café 
Lafaiete, no Recife. Não sabia segurar as 
emoções. Nem transigir nos seus códigos 
ou princípios. Fiquei lhe devendo, até hoje, 
passados sessenta anos. 

A busca de explicação do fato histó-
rico nunca desnudo em sua inteireza pela 
conveniência e interesses dominadores 
era uma das suas sarnas. Sabia o Brasil 
desde as versões coloniais, estrangeiras e 
nacionais, até o tempo em que viveu, con-
victo de que tudo que sabia podia ser mo-
dificado. “A História nunca chega ao fim, 
nunca se completa, seu Gonzaga”, disse-
me a propósito de 1930, mesmo achando 
que só em 30 a Paraíba veio impor-se à 
história do país. Resistira à colonização, 
entrara nas guerras de libertação do Oito-
centos, levara o pescoço à forca uma pen-
ca de vezes, mas tudo creditado na conta 
de Pernambuco. Até na santa poesia de 
Manuel Bandeira. 

Citado várias vezes por Flávio Rama-
lho de Brito em “Um político da República 
Velha”, riquíssimo livro há pouco editado, 
o superlativo por conta, sobretudo, da 
profusa e bem ordenada pesquisa histó-
rica de onde emerge como grande prócer 
do seu tempo o tio-avô José Gaudêncio de 
Queiroz, dando lugar a que me reencon-
trasse com a sentença do grande Octacílio.

Precisava, realmente, que mesmo 
noventa anos depois, a história de um 
dos donos do seu tempo, fidalgo dos 
salões republicanos ou das estradas e 
alpendres caririenses, precisava que o 
vulto desse cavalheiro viesse a lume. E 
em página própria a ele dedicada, foca-
do em sua inteireza, e não a retalho ou 
pegando carona, sempre em contraposi-
ção face a outros heróis.

Ouvi falar do tronco dos Gaudêncios 
sempre pela boca ou escritos dos outros. 
Amigo dos seus sobrinhos, sobretudo 
de Amir, filho de Álvaro, nunca fiquei à 
vontade para os ouvir sobre o papel do 
tio no filme de 30. Não li pouco a respei-
to, sobretudo os liberais, vincados como 
eu ao culto a João Pessoa. Como a grande 
maioria, fixei minha leitura e minhas ou-
ças nos atores principais vindo ao cume, 
em seu momento final do trágico duelo. O 
fogo das paixões sempre crepitando. Fui 
de coração aberto ao lançamento de uma 
biografia de João Dantas, um belo traba-
lho de Marcus Aranha, e subiu lá de dentro 
na voz de um amigo: “O que você veio fa-
zer aqui, Neguin?” Setenta anos depois as 
cinzas ainda ardiam. Ora, ora!

Mas também assisti a momentos de 
grandeza. Vi o velho Álvaro Gaudêncio, 
irmão de José, ocupar a tribuna da As-
sembleia ao chegar ao plenário a notícia 
da morte do seu grande adversário e ini-
migo Terto Brito, o velho Tertuliano da 
Costa Brito. Os dois se elevaram nesse 
transe diante de um plenário comovido 
aos olhos da galeria. Vi isto. E mais não 
digo agora por falta de linha. O livro exi-
ge, pela rica profusão da pesquisa, pelo 
modo como o personagem se dissolve 
em meio ao contexto político que o cons-
truiu, na primeira República, agora re-
passado, habilmente, como uma colcha 
de retalhos da mais substanciosa biblio-
grafia. Repassei e repassei-me. 

 Era uma 
tempestade de 

sentimentos quando 
cantava e não foi 

diferente na sua vida 
pessoal.   

Eduardo Augusto
eduardomelosocial@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador



Geral
Edição: Demócrito Garcia      Editoração: Joaquim Ideão

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de março de 2021     |     A UNIÃO        3

Parceria da Secretaria de Desenvolvimento Humano permite contribuições para a proteção de crianças e adolescentes
As pessoas jurídicas ou 

físicas, na faixa de contri-
buição do Imposto de Ren-
da, poderão deduzir na sua 
declaração anual de rendi-
mentos a quantia que dese-
jarem e destinarem ao Fun-
do Estadual da Criança e 
do Adolescente (Fundesc). 
Com esta ação, além de po-
der fazer a dedução no Im-
posto de Renda, as pessoas 
contribuirão para execução 
de projetos que visam à 
promoção, proteção e defe-
sa dos direitos das crianças 
e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social.

A Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Hu-
mano (Sedh) em parceria 
com o Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes 
(CEDCA), iniciou a ação 
“Não Custa Nada Transfor-

mar a Vida Dele” durante 
esta semana. O objetivo 
da parceria é incentivar 
os contribuintes que estão 
declarando o Imposto de 
Renda a fazerem doações 
para o Fundesc, cuja capi-
talização permite a amplia-
ção de programas, serviços 
e metas e a melhoria da 
estrutura de atendimento 
existente. 

A ação foi discutida por 
meio de videoconferência, 
da qual participaram a re-
presentante do Ministério 
Público, Juliana Ramos; 
presidente do CEDCA, Jamil 
Richene; e a conselheira/
vice-presidente do CEDCA, 
Célia Domiciano, a adoles-
cente Nidja Rayla, da As-
sociação Remar e também 
integrante do Comitê de 
Participação de Adolescen-
tes (CPA) Nacional e Esta-

dual, além do secretário do 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, entre ou-
tros convidados.

“É um prazer imenso 
participar desse momento 
de divulgação dessa ação 
do Fundesc, que será fun-
damental para potenciali-
zar as doações para o Fun-
do a partir da sensibilidade 
de todo o comprometimen-
to das pessoas com a exe-
cução de políticas públicas 
em defesa da política da 
criança e do adolescente 
no estado”, comentou o se-
cretário Tibério Limeira.

Ele ainda elogiou a 
participação de Nidja Rayla 
na ação: “É muito bom ver 
uma adolescente ter a ca-
pacidade de protagonizar 
esses processos e manifes-
tar suas ideias e necessida-
des. Sobretudo em acredi-

tar que, a partir de ações 
como essa, a gente pode 
transformar uma socieda-
de mais justa e focada em 
priorizar a política desses 
segmentos”.

Jamil Richene, presi-
dente do CEDCA, destacou 
que essa ação é importan-
te na Paraíba. “É um ato 
histórico na política da 
criança e do adolescente 
no estado. Foi a primeira 
ação de arrecadação para 
o Fundo em que estamos 
trabalhando aliados ao 
imposto de renda. Através 
dessa arrecadação do Fun-
desc, podemos ampliar e 
desenvolver diversas ati-
vidades voltadas para este 
público por meio da socie-
dade civil, e as instituições 
que trabalham direto com 
comunidades que poderão 
receber esse recurso. Es-

tou muito feliz em saber 
que toda essa luta vale a 
pena, mesmo sabendo que 
ainda temos muito cami-
nho para conquistar”.

Fundesc - O Fundesc 
é um instrumento de cap-
tação de recursos a serem 
utilizados segundo delibe-
rações do Conselho Esta-
dual da Criança e do Ado-
lescente. Estão entre os 
objetivos do Fundo estão 
o de criar condições finan-
ceiras e de administração 
dos recursos destinados ao 
desenvolvimento das ações 
de atendimento à criança e 
ao adolescente; subsidiar 
programas de proteção es-
pecial e de defesa da crian-
ça e do adolescente ex-
postos à situação de risco 
pessoal e social; elaborar 
projetos de comunicação e 
divulgação de ações de de-

fesa dos direitos da criança 
e do adolescente.

São fontes de receita 
do Fundesc recursos orça-
mentários destinados pelo 
Estado e pela União; recur-
sos oriundos de convênios 
atinentes à execução de 
políticas para atendimento 
de crianças e adolescentes; 
doações de contribuintes 
do imposto de renda, pes-
soas físicas ou jurídicas e 
outros incentivos.

Doações ao Fundo da Criança 
podem ser deduzidas do IR

A opinião de Mandetta sobre 
o que Queiroga terá de fazer 
para fazer uma gestão exi-
tosa é pertinente: “Se ficar 
calado frente ao negacio-
nismo do presidente, se não 
condenar as aglomerações, 
se não decidir pela ciência, 
não será ministro da Saúde. 
Ficará na categoria de aju-
dante de ordens insanas do 
presidente”. 

Personalidade e CiênCia
Mandetta tocou na ferida, 
digamos assim, ao avaliar 
a troca de ministro na Saú-
de, no Congresso em Foco: 
“Pode colocar o Prêmio No-
bel de Medicina. Se o pre-
sidente não mudar, nada 
muda. Ele tem que lavar as 
mãos, usar máscara, parar 
de indicar cloroquina, to-
mar a vacina, apoiar o SUS 
e chorar com as famílias”

Até o fechamento da edição de 
ontem da coluna, Marcelo Quei-
roga não havia sido confirmado 
oficialmente como ministro da 
Saúde. Era um dos favoritos para 
assumir o cargo, conforme o re-
gistro feito por meio de declara-
ção de Efraim Filho (DEM). O fato 
é que, agora, ele tem uma hercú-
lea tarefa pela frente.

Uma herCúlea tarefa

o desafio do novo ministro: Conter as CrítiCas 

ao ms sem melindrar o hUmor PresidenCial

nem o Prêmio nobel

Nem os defensores da gestão Bolsonaro podem ignorar que as coisas não vêm andando bem no Ministé-
rio da Saúde (MS). É inusitado, para dizer o mínimo, que uma pasta responsável por um serviço essencial 
tenha trocado de comandante por quatro vezes, em tão pouco tempo, sendo que na maior parte desse 
período estávamos em plena pandemia de covid-19. O primeiro, Luiz Fernando Mandetta, até contava 
com o apoio da oposição, que reconhecia seu esforço para dar celeridade às ações de contenção ao 

avanço da doença. Porém, divergiu de Bolsonaro quanto à dosagem do remédio. Enquanto 
Mandetta defendia as medidas mais restritivas de isolamento social, o presidente desde-

nhava da gravidade da pandemia, usando a famigerada “gripezinha” para descrevê-la. 
Caiu por causa desse mal-estar com o chefe. Motivo similar derrubou seu substituto, 
Nelson Teich. Eduardo Pazzuelo, festejado como especialista em logística, não conseguiu 
superar os entraves à distribuição de vacinas – até devido à indisponibilidade de imuni-
zantes, fruto de uma política equivocada no que diz respeito à demora em adquiri-los. 
Agora, ao médico paraibano Marcelo Queiroga (foto), que assumiu a pasta, se impõe um 
grande desafio: acelerar a vacinação no país e reafirmar a necessidade do isolamento 

social da população, sem melindrar o instável humor presidencial.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A resolução aprovada na ALPB, que estabele-
ce a volta das atividades presenciais apenas 
após a conclusão da vacinação de todos os 
servidores, prevê a continuidade das práti-
cas de prevenção à pandemia mesmo após a 
imunização: os servidores continuarão usan-
do máscara e trabalharão em turnos e dias 
alternados.

na alPb: Uso de másCaras
mesmo aPós a vaCinação

diálogo Com governadores

aPoio emPenhado

 Marcelo Queiroga deu indícios de que am-
pliará o diálogo com governadores, o que 
demonstra a intenção do Governo Federal 
de adotar outra abordagem de enfrenta-
mento à pandemia. “Precisamos criar uma 
grande união nacional, com o propósito de 
vencer a pandemia”. Espera-se que essa re-
tórica se traduza, de fato, na prática.  

O governador João Azevêdo (Cidadania) empenhou 
apoio a Marcelo Queiroga: “Conte com o apoio dos 
governadores para acelerar a vacinação, para que 
assim possamos vencer o vírus com base na ciência, 
pelo bem do Brasil”. Já Veneziano Vita do Rêgo pro-
jetou que, seguindo os princípios científicos, ele “de-
verá trazer novas luzes para o Ministério da Saúde”.
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O Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba vai ceder 
bases de dados para fiscali-
zar e acompanhar o novo au-
xílio emergencial, instituído 
em decorrência da pandemia 
de covid-19, a ser pago pelo 
Governo Federal este ano. A 
parceria foi renovada ontem 
com a Controladoria-Geral 
da União (CGU), por meio do 
presidente da Corte Parai-
bana, conselheiro Fernando 
Catão, e o superintendente 
da CGU Regional da Paraíba, 
Severino Sousa de Queiroz. A 
parceria prevê a troca de in-
formações e de documentos.

O conselheiro Fernan-
do Catão destacou que o 
TCE-PB vai compartilhar a 
base de dados de servidores 
e empregados públicos esta-
duais e/ou municipais, bem 
como a autorizar o compar-

tilhamento com o Ministério 
da Cidadania e a Dataprev, 
“para o processamento e 
providências pertinentes”.

Em 2020, a parceria 
existente entre o Tribu-
nal de Contas da Paraíba 
e a Controladoria-Geral da 
União, possibilitou, a par-
tir de cruzamentos de da-
dos, a reversão do montan-
te de aproximadamente R$ 
10 milhões aos cofres da 
União, em relação a auxí-
lios emergenciais pagos in-
devidamente. A concessão 
do auxílio para servidores 
públicos é presumidamen-
te irregular.

Fernando Catão disse 
que o acordo de coopera-
ção técnica entre os órgãos 
de controle externo e in-
terno possibilita a troca de 
informação para uma me-

lhor aplicação dos recursos 
públicos. No levantamento 
sobre o auxílio emergencial, 
o TCE-PB atua como órgão 
parceiro por meio de seu se-
tor de inteligência. 

O pagamento de uma 
nova rodada do auxílio 
emergencial foi viabiliza-
do pela aprovação da PEC 
(Proposta de Emenda à 
Constituição) Emergencial, 
que foi promulgada nes-
ta segunda-feira (15) pelo 
Congresso Nacional. Com a 
promulgação, o texto já está 
em vigor. Para que o auxílio 
comece a ser pago, é preci-
so que o governo publique 
uma Medida Provisória que 
detalhe as regras do bene-
fício. A previsão é de que 
a primeira das quatro par-
celas seja paga na primeira 
semana de abril.

TCE-PB e CGU fiscalizarão auxílio emergencial

Fernando Catão, presidente da Corte, anunciou cessão de informações para acompanhamento de benefícios

Foto: Ascom/TCE-PB

Para saber como contribuir com o 
Fundesc e deduzir no Imposto de 

Renda, acesse o QR Code
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Marcelo Queiroga, escolhido para assumir o Ministério da Saúde, defendeu o uso de máscara e a higienização das mãos

O médico Marcelo Quei-
roga, escolhido pelo presi-
dente Jair Bolsonaro (Sem 
partido) para assumir o Mi-
nistério da Saúde, defendeu 
a adoção de “medidas sim-
ples” no combate à pande-
mia de covid-19, entre elas o 
uso de máscaras, para evitar 
o fechamento de atividades 
econômicas e o desemprego 
no país. Nas últimas sema-
nas, estados e municípios 
decretaram diferentes medi-
das de lockdown para conter 
o avanço da doença, atitude 
criticada pelo chefe do Pla-
nalto.

A declaração foi dada 
ao lado do atual titular da 
pasta, Eduardo Pazuello, 
após reunião no Ministério 
da Saúde. “(Quero) concla-
mar a população que utili-
ze máscaras, são medidas 
simples de bloqueio ao ví-
rus, que lave as mãos, use 
o álcool. Eu estou pedindo, 
todos vocês já sabem disso, 
mas só para reafirmar essa 
posição que são medidas 
simples, mas são importan-
tes”, disse Queiroga.

A nomeação do novo 
ministro ainda não foi ofi-
cializada no Diário Oficial 
da União. “Podemos, com 
essas medidas, evitar ter 
que parar a economia de 
um país. É preciso unir os 
esforços de enfrentamento 
à pandemia com a preserva-

ção da atividade econômi-
ca para garantir emprego, 
renda e recurso para que as 
políticas públicas e saúde 
tenham concepção.”

Na segunda-feira, 15, a 
média móvel diária de óbitos 
pela covid-19 no Brasil bateu 
recorde pelo 17º dia conse-
cutivo, chegando a 1.855, 
segundo dados reunidos 
pelo consórcio de veículos 
de imprensa. Nas últimas 24 
horas, o Brasil registrou 1 
275 novos óbitos pela doen-
ça, fazendo o total de vítimas 
chegar a 279.602.

Alento para as famílias
O médico Marcelo Quei-

roga, indicado para coman-
dar o Ministério da Saúde, 
manifestou a intenção de 
levar um alento às pessoas 
que perderam familiares 
pela covid-19, classificada 
por ele como “essa doença 
miserável”. Em declaração 
após reunião com o atual 
ministro da pasta, Eduardo 
Pazuello, Queiroga declarou 
que sozinho não vai “fazer 
mágica” no cargo.

“Sei que sozinho não 
vou fazer nenhuma mágica 
e não vou resolver os pro-
blemas da saúde pública 
que nós temos, mas eu te-
nho certeza que nós tere-
mos a ajuda dos brasileiros 
para executar as políticas 
públicas do interesse da 
população e com isso ter 
um resultado mais dese-
jável no enfrentamento da 
pandemia da covid-19 e nas 

outras situações de saúde 
pública que afetam a nossa 
sociedade.”

De acordo com núme-
ros divulgados pelos secre-
tários estaduais de Saúde, o 
Brasil registrou 2.340 mor-
tes pela covid-19 nas últi-
mas 24 horas, totalizando 
281.626 óbitos em função 
da doença.

“(Quero) levar uma pa-
lavra de alento para as fa-
mílias que perderam seus 
entes queridos vítimas dessa 
doença miserável e de outras 
doenças que também afetam 
a população brasileira”, de-
clarou o futuro ministro da 
Saúde. Ele citou que o país 
vive uma “nova onda da pan-
demia com muitos óbitos” e 
defendeu melhorias na estru-
tura de assistência dos hos-
pitais. Além disso, prometeu 
esforços para vacinar toda 
população brasileira.

Queiroga afirmou que 
a pandemia é um desafio 
não só para as autoridades 
sanitárias no Brasil, mas 
para todos os 220 milhões 
de brasileiros. Para ele, o 
país conta com o Sistema 
Único de Saúde como uma 
“grande arma” para enfren-
tar a crise sanitária. O car-
diologista também reforçou 
a necessidade de uma união 
de esforços com secretários 
municipais e estaduais de 
Saúde. “O Ministério da Saú-
de está muito empenhado 
em trabalhar de maneira 
harmônica, em parceria”, 
completou.

Daniel Weterman
Matheus de Souza
Agência Estado

“Com medidas simples, evitamos 
parar a economia de um país”

Eduardo Pazuello minimiza substituição
Ao lado do médico Marcelo Quei-

roga, escolhido como novo ministro da 
Saúde, o atual chefe da pasta, Eduar-
do Pazuello minimizou a substituição 
feita pelo presidente Jair Bolsonaro. 
Em declaração à imprensa, Pazuello 
fez questão de ressaltar que a troca 
faz parte de um movimento para dar 
continuidade ao trabalho do governo, 
mas citou que sai um general e chega 
um médico no cargo.

“Não é uma transição, é um só 
governo, continua o governo Bolsonaro, 
continua o ministro da Saúde. Troca o 
nome de um oficial general que estava 
aqui organizando a parte operacional, 
a gestão, a liderança, a administração e 

agora vai chegar um médico com toda a 
sua experiência na área de saúde para 
poder ir além”, disse o atual ministro. A 
nomeação de Queiroga ainda não foi 
oficializada no Diário Oficial da União. 
“Estamos somando neste momento, 
não dividindo, não separando.”

Pazuello anunciou uma viagem 
com o novo ministro para o Rio de Janei-
ro. A intenção é encaminhar a distribui-
ção de vacinas produzidas pela Fiocruz. 
O atual ministro reforçou o cronograma 
de entregar 5,6 milhões de novas doses 
do imunizante para todo o país. “Isso 
para mim é a coisa mais importante 
hoje”, declarou o general, citando o 
planejamento da pasta.

Médico Marcelo Queiroga manifestou a intenção de levar um alento às pessoas que perderam familiares pela covid-19

Foto: Agência Brasil

O Governo Federal divul-
gou ontem, mais detalhes de 
como poderá ser a privatiza-
ção dos Correios, que ainda 
depende de aval do Congresso 
Nacional. De acordo com o 
Programa de Parcerias de In-
vestimento (PPI), os estudos 
concluídos até o momento in-
dicam que a desestatização da 
empresa de forma unificada, 
mediante alienação do contro-
le acionário, é a melhor opção.

“Gera mais valor para o 
acionista e para a sociedade, 

permitindo a manutenção do 
serviço postal universal, com 
qualidade e com preços justos 
para o cidadão”, afirmou o PPI 
em comunicado após reunião 
do conselho, que contou com 
a participação do presidente 
da República, Jair Bolsonaro.

“Os estudos reforçam que 
a desestatização da empresa é 
a alternativa que melhor sa-
tisfaz os requisitos técnicos, 
econômicos e jurídico-regu-
latórios para maximizar o va-
lor gerado para as diferentes 
partes interessadas, como os 
usuários, governo, emprega-
dos e sociedade e promover a 
sustentabilidade econômica 

e operacional e a autossufi-
ciência da empresa no longo 
prazo”, informou o órgão.

Fase 1
A fase 1 dos estudos para 

privatização dos serviços pos-
tais foi concluída neste mês, 
de acordo com o PPI. Segun-
do essas análises, a venda do 
controle acionário tem como 
resultado a maximização do 
valor gerado, tanto pelo maior 
valor da empresa na transa-
ção, quanto por garantir que 
o setor privado implemente 
as ações de transformação. 
“Essa alternativa também gera 
empregos pelos investimen-

tos realizados e aumento da 
produtividade”, afirmou o PPI.

Com isso, o governo 
descartou as alternativas de 
desestatização que conside-
ravam uma fragmentação da 
empresa, por exemplo, por 
geografia, linha de serviço ou 
partes da cadeia de valor. “Isso 
geraria perdas de economia 
de escala que acabariam por 
pressionar ainda mais o equi-
líbrio financeiro da futura em-
presa”, explicou o PPI.

Além disso, os cenários 
de venda minoritária também 
foram excluídos do cardápio 
de opções por pressionar o 
governo a arcar com a maior 

parte dos investimentos.

Fases 2 e 3
Com a finalização da pri-

meira fase dos estudos, estão 
ainda previstas as fases 2, de 
modelagem, com previsão de 
conclusão em agosto de 2021 
e fase 3, de implementação, 
cujo cronograma dependerá 
da aprovação do projeto de 
lei que abre caminho para a 
privatização.

A proposta foi apresen-
tada ao Congresso no fim de 
fevereiro, e permite que a ini-
ciativa privada ofereça os ser-
viços que hoje são prestados 
apenas pelos Correios. Nas 

próximas fases, o governo vai 
analisar ainda os efeitos do 
fim da imunidade tributária 
da estatal, bem como os passi-
vos da empresa para avançar 
na modelagem do processo de 
desestatização.

De acordo com o PPI, os 
estudos sobre a estatal fina-
lizados neste mês mostraram 
que o mercado de correspon-
dências está sob forte declínio, 
com a receita dos Correios em 
correspondências chegando 
a cair 28% em 2020 em re-
lação a 2019. Por outro lado, 
o setor de encomendas tem 
apresentado um crescimento 
importante.

Governo dá novo passo para privatização dos Correios
Amanda Pupo
Anne Warth
Agência Estado

Apagão: deputados aprovam texto-base de 
MP que compensa consumidores do Amapá

Deputados aprovaram 
o texto-base da Medida Pro-
visória 1010/20, que con-
cedeu isenção de tarifa de 
energia elétrica no período 
de 26 de outubro a 24 de 
novembro para os consumi-
dores atingidos pelo apagão 
no Estado do Amapá. O ple-
nário analisou os pedidos de 
alteração ao texto.

O texto foi editado pelo 
presidente da República, Jair 

Bolsonaro, e publicado em 
25 de novembro. A medida 
isentou os consumidores 
dos municípios incluídos 

na situação de calamidade 
pública do pagamento da 
fatura de energia elétrica re-
ferente aos últimos 30 dias, a 
contar de sua edição.

Paralelamente, essa MP 
abriu o crédito extraordiná-
rio para o Ministério de Mi-
nas e Energia, no valor de R$ 
80 milhões, para transferir 
esse recurso à Conta de De-
senvolvimento Energético 
(CDE), encargo cobrado na 
conta de luz, com o objetivo 
de custear essa isenção.

O texto aprovado do 

relator, deputado Acácio 
Favacho (PROS-AP), define 
que o que sobrar dos R$ 80 
milhões liberados para essa 
finalidade por meio de outra 
MP (a MP 1011/20) deverá 
ser utilizado para custear a 
isenção de três faturas de 
energia elétrica adicionais 
para consumidores residen-
ciais de baixa renda. Essa 
sobra poderá pagar ainda 
as faturas de consumido-
res residenciais e rurais (até 
280 kWh de consumo médio 
mensal).

Camila Turtelli
Agência Estado

O número de mortes 
decorrentes da covid-19 
no Brasil chegou a 2.798 
nas últimas 24 horas, novo 
recorde da pandemia, se-
gundo dados reunidos pelo 
consórcio de veículos de 
imprensa. A quantidade 
equivale a 116 óbitos a 
cada hora no país, que atra-
vessa o pior momento des-
de o início da pandemia. 
No total, já são 282.400 ví-
timas do novo coronavírus.

Diante da crise,  o 
presidente Jair Bolsona-
ro confirmou ontem, que 
substituirá o comando do 
Ministério da Saúde. O ge-
neral Eduardo Pazuello, 
que está à frente da pasta 
desde maio do ano passa-
do, dará lugar ao médico 
Marcelo Queiroga. O car-
diologista recomendou on-
tem o uso de máscara, mas 
não prometeu ruptura com 
bandeiras do presidente 
como o uso da cloroquina, 
remédio sem eficácia con-
tra a covid-19.

Brasil bate novo recorde 
com 2.798 mortes em 24h

A MP abriu o crédito 
extraordinário para 
o Ministério de Minas 
e Energia, de R$ 80 

milhões, para transferir 
esse recurso à CDE

Marco A. Carvalho
Agência Estado



Paraíba
Novos radares
A Semob instalou três novos radares eletrônicos 
em João Pessoa. O órgão também substituiu outros 
48 por equipamentos mais modernos. Página 8
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Estado registrou ontem mais 44 óbitos, somando 5.036 vítimas da doença; só 14 cidades paraibanas não tiveram mortos

PB ultrapassa 5 mil mortes 
provocadas pela covid-19
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A Unimed João Pes-
soa abriu uma nova Uni-
dade de Terapia Intensi-
va (UTI), com oito leitos, 
no Hospital Alberto Ur-
quiza Wanderley para o 
tratamento de pacientes 
com covid-19. Com a ex-
pansão, o hospital, que 
integra a rede própria 
da cooperativa, passa a 
contar, ao todo, com 100 
leitos de UTI, sendo 84 
adultos e 16 pediátricos.

Em um ano, desde 
o início da pandemia, a 
Cooperativa ampliou em 
190% o número de lei-
tos de UTI para adultos, 
passando de 29 em mar-
ço de 2020 para 84 este 
mês. Quase 80% destes 
leitos são destinados 
para pacientes com co-
vid. Os outros são para 
pessoas com outras en-
fermidades.

Os novos leitos inau-
gurados na última quar-
ta-feira (10) fazem parte 
das estratégias da Uni-
med João Pessoa para 
enfrentamento à pande-
mia. “Esses novos leitos 
mostram nosso com-
promisso em atender os 
clientes. Estamos em-
penhando todos os es-
forços para vencer esta 
guerra”, declarou o pre-
sidente Gualter Lisboa 
Ramalho. “Ampliar o nú-
mero de leitos significa 
a compra de mais equi-
pamentos, a contratação 
de mais profissionais, o 
treinamento. É uma jun-
ção de esforços”, disse 
Gualter Ramalho.  

Esta é a segunda 
Unidade de Terapia In-

tensiva que a Unimed 
João Pessoa entrega, em 
apenas cinco dias, aos 
seus clientes. No dia 5 
deste mês, foram entre-
gues nove leitos no Hos-
pital Pediátrico Unimed. 

Para crianças, a ex-
pansão de leitos de UTI 
desde o ano passado foi 
de quase 40%. Hoje, es-
tão disponíveis 25 ao 
todo. Somando os leitos 
dos dois hospitais, so-
mente na rede própria 
a Cooperativa conta, no 
total, com 109 leitos de 
Unidades de Terapia In-
tensiva.

 Em dezembro, a Uni-
med João Pessoa já havia 
entregue outros nove 
leitos de uma UTI cons-
truída em apenas cinco 
dias. “Estamos fazendo 
obras em tempo recor-
de, pois entendemos que 
o nosso cliente precisa 
delas. É uma garantia do 
nosso compromisso com 
a saúde de todos. Nosso 
time é competente, hu-
mano e ágil”, declarou 
Gualter Ramalho. 

Ele lembrou, por ou-
tro lado, que a população 
precisa fazer sua parte. 
“Estamos oferecendo 
os melhores médicos, a 
melhor equipe multipro-
fissional, os melhores 
equipamentos e técni-
cas. Nós ampliamos o 
número de leitos. Mas é 
preciso que a população 
reforce os cuidados com 
a higiene das mãos, use 
máscaras e não se aglo-
mere. Temos que vencer 
juntos esta guerra”, con-
clamou.

Unimed-JP inaugura 
nova UTI com 8 leitos

Covid-19 provoca uma rotina de enterros, que precisam seguir protocolos rígidos para evitar mais contaminações

Foto: Fotos Públicas

Clóvis Roberto 
clovisroberto@epc.pb.gov.br

A Paraíba superou a 
marca de 5 mil mortes pro-
vocadas pela covid-19. De 
acordo com o boletim diário 
divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) foram 
registradas mais 44 mortes, 
sendo que 38 delas ocorri-
das nas 24 horas entre a se-
gunda-feira e ontem. Com 
isso, o estado totaliza 5.036 
mortes.

Os óbitos confirmados 
ontem ocorreram entre os 
dias 11 e 16 de março de 
2021, sendo seis deles em 
hospitais privados e os de-
mais em hospitais públicos. 
Até ontem, 209 cidades pa-
raibanas registraram óbi-
tos por covid-19. O boletim 
registra ainda um total de 
172.218 pacientes recupera-
dos da doença. Ou seja, ape-
nas 14 municípios paraiba-
nos não registraram mortes 
causadas pela doença. 

Mais 804 contamina-
ções pelo novo coronavírus 
também foram confirmadas. 
Entre os casos divulgado on-
tem, 104 (12,93%) são casos 
de pacientes hospitalizados 

e 700 (87,06%) são leves. 
Com os novos números, a 
Paraíba passou a totalizar 
240.398 diagnósticos posi-
tivos da doença, que estão 
distribuídos por todos os 
223 municípios.

 
Maior ocorrência
Cinco municípios con-

centram 393 novos casos, o 
que corresponde a 48,88% 
dos casos registrados nesta 
terça. São eles: João Pes-
soa, com 235 novos casos, 
totalizando 64.736; Cam-
pina Grande, com 80 novos 
casos, totalizando 22.188; 
Cajazeiras, com 37 novos ca-
sos, totalizando 5.421; São 
Bento, com 22 novos casos, 
totalizando 4.457; Princesa 
Isabel, com 19 novos casos, 
totalizando 1.196. 

A SES informou ainda 
que  696.179 testes para 
diagnóstico da covid-19 já 
foram realizados.

Ocupação de leitos
A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
estado é de 84%. Fazendo 
um recorte apenas dos leitos 
de UTI para adultos na Re-

gião Metropolitana de João 
Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 95%. Em Campina 
Grande estão ocupados 82% 
dos leitos de UTI adulto e no 
Sertão 88% dos leitos de UTI 
para adultos. De acordo com 
o Centro Estadual de Regula-
ção Hospitalar, 86 pacientes 
foram internados no espaço 
de 24h entre a segunda-feira 
e ontem. 

Cobertura vacinal
Foi registrado no siste-

ma de informação SI-PNI a 
aplicação de 270.276 doses 
na Paraíba. Até o momento, 
206.356 pessoas foram vaci-
nadas com a primeira dose e 
63.920 com a segunda dose 
da vacina.

Paraíba está com 84% 
de ocupação dos leitos 
de UTI disponibilizados 

para pacientes com 
covid-19, sendo que, na 
Região Metropolitana, o 
índice sobe para 95%.

Os 10 mUNIcíPIOs ParaIBaNOs cOm maIs casOs dE cOvId-19
município casos mortes
João Pessoa 64.736 1.641
Campina Grande 22.188 616
Patos 9.425 155
Guarabira 6.156 87
Santa Rita 5.944 212
Cabedelo 5.916 121
Sousa 5.470 81
Cajazeiras 5.421 96
Bayeux 4.657 157
São Bento 4.457 47

A partir de 70 anos

com novas doses, Prefeitura da capital 
deve retomar a vacinação ainda hoje
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A vacinação contra a co-
vid-19 em João Pessoa foi sus-
pensa na manhã desta terça-
feira. Em nota, a prefeitura da 
cidade, através da secretaria 
municipal, informou que a sus-
pensão aconteceu em decor-
rência da falta de vacinas nos 
pontos de atendimento para 
aplicação da primeira dose 
destinada às pessoas com 71 
anos. A previsão é de que a va-
cinação seja retomada já nesta 
quarta-feira (17), quando um 
novo lote de imunizantes será 
direcionado à cidade.

“As vacinas disponibiliza-
das já foram utilizadas e um 
novo calendário com a retoma-
da dos postos será anunciado 
ainda esta semana, conforme 
o número de doses fornecidas 
pelo plano nacional de imuni-
zação”, informa a nota.

Ontem, a Secretaria de Es-
tado da Saúde anunciou que 
chegaria à Paraíba, por volta 
das 2h da madrugada desta 
quarta-feira, um lonte com 
91.800 doses da vacina Coro-
naVac, imunizante produzido 
pelo Instituto Butantan em par-
ceria com o laboratório chinês 
Sinovac,. Segundo a Secretaria, 
o envio para os municípios se-
guirá a mesma logística dos lo-
tes anteriores. Após a chegada 
no estado, o lote é enviado à 
SES que separa, de acordo com 
orientações do Ministério da 
Saúde e, em seguida, encami-
nhado para as 223 cidades 
paraibanas.

Após a chegada das do-
ses, a vacinação do público 
prioritário de 70 anos ou 
mais terá prosseguimento, 
das 9h às 15h, nos pontos de 
vacinação em drive-thru nos 
shoppings Mangabeira e Ma-
naíra. Já nos ginásios das esco-
las Castro Alves (Funcionários 
I), Francisco Pereira (Cristo), 
Dom Helder (Valentina), Leo-
nel Brizola (Tambauzinho) e 
no IFPB (Jaguaribe), a vaci-
nação ocorre das 8h às 12h.

No Espaço Cultural, a 
vacinação não foi suspensa, 
já que atende o público di-
recionado para a segunda 

dosagem. Nesta quarta-feira, 
o espaço atenderá idosos e 
trabalhadores da saúde, das 
9h às 15h.

A nota complementa que 
“a campanha de imunização 
seguirá seu curso normal, com 
a mesma organização e dis-
tanciamento social, em espa-
ços adequados para receber 
os usuários. Ao mesmo tempo, 
informa que tem empenhado 
todos os esforços para agilizar 
e ampliar a oferta de vacinas, 
nessa missão de imunizar o 
maior número de pessoas no 
menor tempo”.

O primeiro ponto a no-

tificar a falta de vacinas foi o 
Manaíra Shopping, onde fun-
ciona o serviço de drive-thru. 
Através das redes sociais do 
empreendimento, o encer-
ramento da vacinação do dia 
foi anunciado. Alguns idosos, 
acompanhados dos familiares 
que ainda aguardavam na fila, 
conseguiram ser imunizados.

O portal da transpa-
rência da capital consta o 
recebimento de 79.070 do-
ses dos imunizantes, destes 
foram aplicados 61.869 sen-
do 46.156 de pessoas com a 
primeira dose e 15.713 com 
a segunda dose.

Foto: Evadnro Pereira

Um novo lote com 
91.800 doses da 
CoronaVac estava 
previsto para chegar 
nesta madrugada na 
Paraíba e vai garantir 
a continuidade 
da campanha de 
imunização em João 
Pessoa e nos demais 
municípios do Estado
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Data busca valorizar e reconhecer a diversidade étnico-racial que compõe a identidade paraibana

Estado comemora hoje o Dia 
da Cultura Afro-Brasileira

José Alves 
zavieira2@gmail.com

O Dia Estadual da Cultura 
Afro-Brasileira que se come-
mora hoje (17 de março), foi 
instituído pela Lei nº 8.776, 
de 15 de abril de 2009. A data, 
que foi incluída no calendá-
rio oficial e comemorativo 
do estado, busca valorizar 
e reconhecer a diversidade 
étnico-racial que compõe a 
identidade paraibana. Para a 
secretária da Mulher e da Di-
versidade Humana do Estado, 
Lídia Moura, os desafios para 
celebração ainda são muitos, 
sobretudo no enfrentamento 
às questões da intolerância 
religiosa e do racismo. “Pre-
cisamos ter a cultura negra e 
a cultura afro-brasileira como 
um patrimônio”, enfatizou. 

Ela declarou que a cultu-
ra afro-brasileira é ameaçada 
sobretudo pelo racismo. “Nós 
vivemos em um país que negou 
por muito tempo a importância 
dessa tradição e que ainda in-
viabiliza essa cultura que tem 
no racismo um viés que a des-
trói. Então, o grande desafio é 
fazermos enfrentamento a esse 
segregacionismo”, pontuou Lí-
dia Moura.

A secretária disse que de-
vido à pandemia, o Governo 
do Estado não programou um 
grande evento, mas o Centro de 
Referência da Igualdade Racial 
João Balula, vem realizando 
vários encontros virtuais dia-
logando com as comunidades 
afro-brasileiras da Paraíba. O 
objetivo é a construção de polí-
ticas públicas conjuntas com o 
Governo do Estado, que inclu-
sive, já vem dando respostas 
significativas, a exemplo da 
implantação do Centro de Re-
ferência da Igualdade Racial 
João Balula, que está em ple-
no funcionamento para fazer 
o enfrentamento ao racismo e 
à intolerância religiosa. 

Na área de segurança pú-
blica, ela disse que o Governo 
do Estado implantou no es-
tado a Delegacia Especiali-

zada em Crimes de Racismo 
e de Intolerância Religiosa 
(DECHRADI), que é um me-
canismo muito importante 
de resposta do estado para o 
respeito a essa cultura e aos 
templos e lideranças religio-
sas. Essa delegacia funciona 
na Rua Francisca Moura, no 
Centro da capital.

Lídia afirmou que nós pa-
raibanos precisamos combater 
o racismo e a intolerância reli-
giosa, mas admitiu que na Pa-
raíba, a cultura afro-brasileira 
está um pouco esquecida. “Pre-
cisamos resgatar a força dessa 
cultura existente na formação 
de nosso estado e lembrar sem-
pre que também temos os indí-
genas, as comunidades ciganas 
e 46 comunidades quilombolas. 
Por todas essas culturas, nosso 
maior desafio continua sendo o 
enfrentamento ao racismo e a 
intolerância religiosa. É neces-
sário trazermos para o centro 
acadêmico e para o centro das 
nossas vivências, esse patrimô-
nio que ainda passa desperce-
bido”, observou.

A data serve para mostrar 
que a cultura afro, sobretudo 
os terreiros de umbanda, são 
culturas que representam uma 
comunidade. “Não são apenas 
templos religiosos. Em torno 
desses terreiros existem co-
munidades que têm toda uma 
vida, todo um engajamento 
que desenvolve projetos so-
ciais que ajudam a comuni-
dade onde estão inseridos”.  

Ainda segundo a secre-
tária da Mulher e da Diversi-
dade Humana, a data é algo 
relevante a se destacar como 
um modelo comunitário de so-
lidariedade e de sororidade 
entre as mulheres que fazem 
um trabalho direcionado à 
sociedade. “Temos na Paraí-
ba uma grande produção de 
turbantes e de roupas afro
-brasileiras que enriquecem 
a cultura do artesanato e traz 
para a sociedade a identidade 
de um povo que foi responsá-
vel pelo desenvolvimento de 
nosso país”, disse.

Academias em Itabaiana

Promotoria recomenda cumprimento 
de decretos e protocolos sanitários

A Promotoria de Justiça de 
Itabaiana expediu recomenda-
ção aos proprietários de acade-
mias existentes no município 
para que cumpram o novo De-
creto Estadual para o enfrenta-
mento da covid-19 e observem 
os protocolos da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e das 
secretarias municipal e estadual 
de Saúde quanto à higienização 
adequada dos equipamentos, 
limitação de alunos nos estabe-
lecimentos, protocolo de distan-
ciamento, disponibilização de 
álcool 70% e uso obrigatório da 
máscara.

A recomendação foi expedi-
da pela 2ª promotora de Justiça 
de Itabaiana, Lívia Vilanova Ca-
bral, que atua na defesa da saúde, 
em razão de denúncia anônima 
informando que academias da ci-
dade estão funcionando em total 
descumprimento das restrições 
sanitárias impostas pelo Decreto 
Estadual n° 41.086, publicado 
no último dia 9 de março, e pelo 
Decreto Municipal 09/2021, de 
10 de março, e às diretrizes das 
autoridades e órgãos de saúde, 
no que diz respeito ao horário 
de funcionamento, quantidade 
de alunos por horário e medidas 
sanitárias. A representante do 
Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) também destacou o 
agravamento do cenário epi-
demiológico vivenciado pelo 
país, com o aumento de casos 

Tem que pesquisar 
para economizar. Essa 
dica nunca foi tão impor-
tante como nos dias atuais. 
Para ajudar o consumidor 
nessa missão, a Secretaria 
Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
realizou uma pesquisa de 
preço de alimentos e pro-
dutos de higiene em nove 
supermercados da capital. 
O levantamento mostra a 
variação em 95 itens.

A maior variação, de 
155,11%, foi encontrada 
no preço do sabonete Pal-
molive 85g, com o produ-
to sendo vendido entre R$ 
1,39 (Santiago – Torre) e 
R$ 2,99 (Menor Preço – 
Cristo), uma diferença de 
R$ 1,60. Já a maior diferen-
ça entre todos os produtos 
foi verificada no item de 
frios, R$ 5,00. O produ-
to é o pote de 200g da 
manteiga Piracanjuba, 
variando entre R$ 8,99 
(Manaíra – Manaíra) e R$ 
13,99 (Big Bompreço – 
Aeroclube).

“Como se trata de 
produtos que estão sem-
pre presentes na feira do 
consumidor, é importante 
que consulte a nossa pes-
quisa antes de ir às com-
pras, cuja tabela completa 
fica disponível nos sites da 

Prefeitura de João Pessoa 
e do Procon-JP”, ressal-
tou o secretário Rougger 
Guerra.

Outras diferenças sig-
nificativas foram encontra-
das no preço do álcool gel 
70% de 500ml, R$ 4,00, 
com os preços oscilando 
entre R$ 7,99 (Super Box 
Brasil – Geisel) e R$ 11,99 
(Latorre – Torre). No item 
alimentos, o quilo do feijão 
preto tipo 1 Kikaldo mos-
tra uma diferença de R$ 
3,41, com preços entre R$ 
8,19 (Carrefour – Aeroclu-
be) e R$ 11,60 (Super Box 
Brasil – Geisel); no leite em 
pó integral Ninho 800g, R$ 
3,39, indo de  R$ 25,50 (Su-
per Box Brasil – Geisel) a 
R$ 28,89 (Extra – Epitá-
cio Pessoa); a na manteiga 
Itacolomy 200g, R$ 3,31, 
com preços entre R$ 9,39 
(Extra – Epitácio Pessoa) e 
R$ 12,70 (Latorre – Torre).

Supermercados 
A pesquisa levantou 

preços nos seguintes su-
permercados: Santiago e 
Latorre (Torre); Carrefour 
e Big Bompreço (Aeroclu-
be); Extra (Epitácio Pes-
soa); Bemais (Bancários); 
Menor Preço (Cristo); Su-
per Box Brasil (Geisel) e 
Manaíra (Manaíra).

Preços de produtos 
variam até 115,11%

confirmados de covid-19 em 
todo o estado, de internações 
hospitalares e da ocupação de 
UTIs, o que tem sobrecarregado 
os serviços de saúde. De acordo 
com a última avaliação realizada 
pela Secretaria de Saúde do Es-
tado, Itabaiana está classificado 
na bandeira laranja, a segunda 
mais restritiva do plano Novo 
Normal Paraíba.

A recomendação
A recomendação foi expe-

dida aos donos das academias 
Vigor, Corpo e Ação, Impacto 
Fitness e Body Speed Academia, 
mas serve para todas as demais 
academias existentes ou que ve-
nham a existir no Município de 
Itabaiana. Os proprietários des-
ses estabelecimentos também 

deverão se abster de realizar au-
las coletivas, deverão restringir 
o horário de funcionamento até 
as 21h e divulgar em suas redes 
sociais e no próprio estabele-
cimento as medidas adotadas 
para prevenir a disseminação 
da covid-19.

Penalidades
Eles têm 48 horas para 

apresentar resposta à promo-
tora sobre o acatamento da 
recomendação. Em caso de 
descumprimento poderão ser 
responsabilizados nas esferas 
cível e penal, inclusive por crime 
previsto no artigo 268 do Códi-
go Penal (infringir determina-
ção do poder público, destinada 
a impedir introdução ou propa-
gação de doença contagiosa), 

cuja pena é de detenção, de um 
mês a um ano, e multa. Também 
poderão ser responsabilizados 
por dano moral coletivo.

Cópia da recomendação foi 
enviada à Secretaria de Saúde 
de Itabaiana, ao comando da 
Polícia Militar que atua no mu-
nicípio e ao Corpo de Bombeiros 
Militar para que tomem conhe-
cimento e adotem todas as me-
didas, caso seja necessário, para 
o seu cumprimento. Também foi 
enviada cópia do documento à 
rádio local para ampla e total 
divulgação de seu conteúdo, 
que também vale para outros 
estabelecimentos da mesma na-
tureza em cidades que estejam 
com bandeira laranja ou verme-
lha, mesmo que não citados na 
recomendação.

Equipes da Secretaria 
de Infraestrutura (Sein-
fra) executaram serviços 
de terraplanagem nas 
ruas Araucária e Mico 
Leão da Cara Dourada, em 
Paratibe. Os trabalhos fo-
ram  realizados a pedido 
dos moradores das vias, 
feitos à Seinfra por meio 
do 0800 031 1530.

Em dois  meses e 
meio, moradores de ruas 
e avenidas de 11 bairros 
já foram beneficiados 
com serviços de terra-
planagem. Executada pela 
Prefeitura de João Pessoa, 
por meio da Seinfra, a téc-
nica consiste na correção 
dos desníveis existentes 
na rua, deixando o ter-
reno mais plano e com-
pactado, garantindo mais 
conforto e mobilidade aos 
moradores e pessoas que 
transitam no local, prin-
cipalmente no período 
chuvoso.

Já são 29 vias be-
neficiadas com a terra-
planagem, que faz parte 
dos serviços realizados 
permanentemente pela 
Seinfra com o objetivo de 
amenizar o desconforto 
gerado pela falta de pa-
vimentação e pode ser 
solicitado pela popula-
ção por meio do telefone 
0800-031-1530. A ligação 
é gratuita.

Entre as diversas vias 
onde foram executados os 
serviços estão a Rua Rosa 
de Lourdes Guimarães 
(Bessa), Edmilson Dias 
de Almeida (Paratibe), 
Iracema Mariana Araújo 
(Jardim Veneza), Avenida 
Brasília (Planalto da Boa 
Esperança), Rua Almerin-
do Luiz da Silva (Distrito 
Industrial) e Empresá-
rio Flávio Pinheiro Lima 
(Bairro das Indústrias).

Os bairros contem-
plados são Paratibe, Jar-
dim Veneza, Planalto da 
Boa Esperança, Distrito 
Industrial, Bairro das In-
dústrias, Penha, Jardim 
São Paulo, José Américo, 
Bessa, Oitizeiro e Grama-
me.

Em alguns bairros, o 
serviço de terraplanagem 
foi executado em mais de 
uma rua, a exemplo do 
Jardim Veneza, Paratibe, 
Planalto da Boa Esperan-
ça, Bessa e Oitizeiro.

Terraplanagem 
beneficia Paratibe

Já são 29 vias beneficiadas 
com a terraplanagem, 

que faz parte dos 
serviços realizados 
permanentemente 

pela Seinfra

Foto: Divulgação

Segundo denúncia anônima, academias estão descumprindo as restrições sanitárias impostas pelo Decreto Estadual

Data é marco de luta
Para o artista plástico, Nay Gomes, a data é 

um marco de luta porque fazer arte e cultura afro 
nesse país é um grande desafio. Nesse período de 
pandemia, o Dia Estadual da Cultura Afro-Brasileira 
chega como uma forma de chamar a atenção para 
o trabalho que é feito pelos negros. Seu lançamento 
teve um grande significado.  

“Pra mim, é um dia importante, apesar de 
sabermos que não avançamos em nada, porque 
o racismo e a exclusão continuam. Os editais de 
concursos ainda excluem, ao invés de incluir. E 
ainda há uma grande dificuldade para levarmos 
adiante a cultura afro, porque o preconceito con-
tinua latente com o artista e a arte afro”. 

Nay disse ainda que a data propõe mudan-
ças, mas ainda é pouco. Ela é positivista, mas nós 
ainda não conseguimos entrar na escola que é a 
fonte de tudo. “Ainda não conseguimos levar a 
cultura negra para dentro das escolas porque a 
maioria da comunidade escolar não aceita. Isso 
é muito triste, mas é bom que existam as datas 
simbólicas e de lutas. Afinal, elas são criadas 
para ajudar nossa luta e para chamar a atenção 
da problemática”, analisou.

Na opinião do artista, o principal objetivo da data 
é incentivar as manifestações culturais da comunidade 
negra paraibana com foco na valorização e na diver-
sidade étnico-racial. “Mas infelizmente ainda há muita 
intolerância. Mesmo assim, ela nos ajuda a avançar 
na luta contra o racismo”, finalizou.
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Delegado Carlos Othon disse que os veículos ficam no local por um tempo para proceder o desmanche ou a venda 

Uma minuciosa inves-
tigação para identificar e 
prender os responsáveis por 
assaltar e esconder veículos 
roubados em um matagal 
na praia de Carapibus, lito-
ral sul do estado, está sendo 
realizada pela Polícia Civil. 
Na tarde dessa segunda-feira 
(15), dois veículos roubados 
foram localizados em um lo-
cal de difícil acesso, no entan-
to, ninguém foi encontrado.

O delegado Carlos 
Othon, da Delegacia de Re-
pressão ao Crime Organizado 
(Draco), informou que uma 
mulher teve seu carro, um 
Creta, tomado por assalto e 
procurou a Coordenação das 
Delegacias de Atendimento 
a Mulher. A partir dessa co-
municação, foi iniciada uma 
operação com a participação 
de policiais da Draco e da 
Mulher, bem como do Grupo 
tático Aéreo, utilizando o he-
licóptero Acauã.

segundo Carlos Othon, 
a mulher foi rendida por cri-

minosos com armas de fogo e 
obrigada a entregar o veícu-
lo. Depois, um Creta foi visto 
seguindo na direção da praia 
de Carapibus. Com a ajuda do 
Acauã, que realizou voos no 
local, os policiais consegui-
ram localizar, tanto o Creta 
como outro carro – um Pris-
ma - que também havia sido 
roubado em João Pessoa no 
início deste mês.

O delegado acredita 
que, possivelmente, os cri-
minosos deixam os veículos 
roubados na mata para “es-
friar”, ou seja, esperam certo 
tempo para saberem se os 
carros possuem rastreador. 
“Caso os carros não sejam 
localizados, eles começam a 
desmontá-lo, para vender as 
peças”, explica.

A área onde os carros 
foram encontrados é consi-
derada de difícil acesso. É in-
tenção da polícia realizar di-
ligências frequentes em toda 
a extensão da orla do litoral 
sul, na tentativa de descobrir 
outros pontos que podem es-
tar sendo utilizados para es-
conder carros roubados.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Polícia descobre esconderijo de 
carros roubados em Carapibus

Sem trégua

Jovem é preso com drogas, pistola, 
munições e sete celulares na capital

A Polícia Militar prendeu um 
jovem com uma pistola, munições, 
115 pinos de cocaína, 73 papelo-
tes de maconha, dinheiro troca-
do, duas maquinetas de cartão de 
crédito e sete celulares que teriam 
sido trocados por drogas, na ma-
nhã de ontem (16), na comunidade 
Citex, no bairro do Geisel, zona sul 
da João Pessoa. O material estava 
em uma mochila.

O suspeito foi surpreendido 
por uma equipe da Força Regional 
que realizava patrulhamento na 
comunidade. Ele ainda chegou a 
tentar fugir por uma casa e jogar a 
mochila, mas acabou sendo rendi-
do e preso em flagrante. O acusado 
teria envolvimento com as ativida-
des do tráfico local, conforme os 
primeiros levantamentos. O preso 
foi apresentado com o material na 
Central de Flagrantes, no Geisel. O material apreendido com o jovem estava escondido numa mochila que foi jogada para despistar

Foto: Ascom / PMPB

Um adolescente de 
17 anos está integrado no 
Hospital de Emergência e 
Trauma de João Pessoa, sob 
custódia da Polícia Militar. 
Ele foi ferido a bala duran-
te uma tentativa de assalto 
ocorrida na noite de segun-
da-feira (15), na comunida-
de Torre de Babel, no bairro 
do Valentina Figueiredo. Na 
ocasião, um companheiro 
do menor foi morto.

segundo consta de in-

formações da polícia, por 
volta das 20h30, dois jovens 
chegaram numa moto e ten-
taram assaltar um depósito 
de bebidas. Na ocasião, uma 
pessoa que estava no local 
reagiu e atirou contra a du-
pla. Um morreu no local en-
quanto que o adolescente foi 
socorrido para o hospital.

No local a polícia des-
cobriu que a moto usada 
pela dupla havia sido toma-
da por assalto cerca de uma 

hora antes. Até o final da 
manhã de ontem familiares 
do jovem morto na tentati-
va de assalto ainda não ha-
via comparecido ao Núcleo 
de Medicina legal para res-
gatar o corpo.

O autor dos disparos 
que feriu o adolescente e 
matou o outro suspeito da 
tentativa de assalto perma-
neceu no local e se apresen-
tou de forma espontânea ao 
delegado Paulo Josafá.

Dupla tenta assaltar, troca 
tiros e um acaba morto

Homem usa machado para 
assassinar casal de idosos

A Polícia Militar impediu 
um homem de ser linchado 
na cidade de livramento. Ele 
havia acabado de invadir uma 
residência, matado um casal 
de idosos a golpes de machado 
e ainda ferir uma filha. A tra-
gédia aconteceu na manhã de 
ontem. As vítimas foram iden-
tificadas como Antônio Gonça-
lo Maranhão e Doralilce Dias 
Maranhão. segundo o tenen-

te-coronel Rômulo Araújo, co-
mandante do 30 BPM, no início 
da manhã Júlio João de lima, 
de 62 anos invadiu a casa dos 
idosos, vizinho onde ele reside 
e com um machado matou o 
casal e ainda feriu a filha deles. 

Depois, Júlio João saiu na 
rua exibindo a arma do crime. 
Moradores da localidade amar-
raram e espancaram ele.

A filha do casal, de 32 

anos sofreu golpes na nuca e 
próximo ao olho direito e está 
internada no Hospital de Emer-
gência e Trauma de Campina 
Grande. O tenente-coronel dis-
se que o autor do duplo homi-
cídio já tem histórico de pro-
blemas mentais, inclusive foi 
internado em Campina Grande. 
Ele foi autuado em flagrante na 
Delegacia de Polícia de Tape-
roá, no Cariri paraibano.

Jurados são flagrados com 
celulares durante sessão

O juiz Francisco Thiago 
da silva Rabelo, da Comarca 
de Conceição, no sertão do 
estado, decidiu anular a ses-
são de julgamento, que se 
realizava na tarde dessa se-
gunda-feira (15), após jura-
dos serem flagrados usando 
os aparelhos celulares, confi-
gurando a quebra de incomu-
nicabilidade. Uma nova data 
para a realização da sessão 
ainda não foi marcada.

Na ocasião estavam 

sendo submetidos ao julga-
mento dois réus e durante 
a sessão os jurados foram 
flagrados infringindo a inco-
municabilidade. Um dos ad-
vogados dos réus requereu 
que fosse quebrado o sigilo 
dos aparelhos de celulares 
de alguns dos jurados usan-
do o equipamento que parti-
cipavam da sessão. 

O representante do Mi-
nistério Público, promotor 
lean Matheus Xerez concor-

dou com a posição da defesa. 
O magistrado acatou o pedido 
para anular a sessão e marcar 
uma nova data, no entanto, in-
deferiu o pedido para que fos-
se quebrado o sigilo dos apa-
relhos de celular dos jurados 
envolvidos no fato. 

A atitude dos jurados fla-
grados usando o aparelho foi 
criticada, tanto pela defesa 
dos réus como pelo represen-
tante do Ministério Público e 
foram advertidos pelo juiz.

Com os jovens, que 
já haviam tomado 
uma moto foi 
apreendida uma 
arma usado na 
troca de tiros na 
tentativa de assalto 
ao depósito, na 
Torre de Babel
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Novos equipamentos foram implantados no Cuiá e Rangel; Semob-JP também substituiu 48 redutores de velocidade
Para garantir maior 

segurança a condutores e 
pedestres, a Superinten-
dência Executiva de Mobi-
lidade Urbana de João Pes-
soa (Semob-JP) substituiu 
48 pontos medidores de 
velocidade e instalou mais 
três novos equipamen-
tos na cidade, totalizan-
do 51 pontos monitora-
dos. Os medidores foram 
devidamente instalados 
após serem feitos estu-
dos técnicos e sinalização 
informando os limites de 
velocidade e de fiscaliza-
ção eletrônica. De acordo 
com a resolução em vigor, 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran).

Os três novos pontos 
foram colocados na Ave-
nida Presidente Castelo 
Branco e Rua Doutor Cí-
cero Leite, no Cuiá, e na 
Rua Estudante José Paulo 
Neto, no Rangel. Segundo 
o superintendente Geor-
ge Morais, a finalidade 
foi substituir os equipa-
mentos por uma versão 
mais moderna e também 
disciplinar à circulação 
por meio do controle de 
velocidade e contagem de 
fluxo além de outras fun-
ções, reduzindo o número 

de acidentes e, com isso, 
garantir a segurança dos 
pedestres e condutores.

“Com relação aos três 
novos pontos monitora-
dos, a Semob ressalta que 
faz 30 dias que estão no 
período educativo e os 
demais 48, como foram 
substituições permanece-
ram no mesmo local, ape-
nas trocamos por equi-
pamentos mais atuais e 
continuam normalmente 
autuando os veículos por 
excesso de velocidade”, 
frisou.

Os equipamentos fun-
cionam a partir das 6h até 
as 22h, com exceção dos 
medidores da orla que 
têm horários e velocida-
de diferentes, com início 
das 5h às 8h com 30km/h, 
após esse horário a velo-
cidade permitida é de 50 
km/h.

 
Mais segurança 
Na capital, são utiliza-

dos os Redutores Eletrô-
nicos de Velocidade (REV 
– com display de veloci-
dade) que visa controlar a 
velocidade num ponto es-
pecífico da via, geralmen-
te em pontos críticos e 
de travessia de pedestres 

e tem como velocidade 
padrão 40km/h (quando 
próximo de escolas) e 50 
km/h.

Já os Controladores 
Eletrônicos de Velocida-
de (CEV - sem display de 
velocidade) visam con-
trolar a velocidade em 
um trecho longo da via, 
pois o condutor não sabe 
o ponto exato de fiscaliza-
ção. A Semob-JP continua 
informando a existência 
da fiscalização eletrônica 
por meio de placas para 
alertar os condutores, 
mesmo não sendo mais 
obrigatória pela legisla-
ção vigente, pois o usuá-
rio deve respeitar os li-
mites de velocidade para 
cada via, independente da 
presença da fiscalização 
eletrônica.

Três novos radares eletrônicos 
são instalados em ruas de JP

Os radares em João Pessoa 
funcionam das 6h às 22h, 

exceto os da orla marítima, 
que começam a operar 

das 5h às 8h com limite de 
30km/h, passando após 
esse horário a 50km/h.

Foto: Secom-JP

Sine-PB firma parcerias com empresas no estado

O Sistema Nacional de Em-
pregos na Paraíba (Sine-PB) e 
empresas situadas no estado 
estão fechando várias parce-
rias este ano. Em fevereiro, por 
exemplo, houve o processo se-
letivo de auxiliares de limpeza, 
do qual surgiram 25 admissões 
e desde o dia 15 de março o 
Sine já anunciou a disponibi-
lidade de 104 novas vagas em 
João Pessoa e mais 31 em Cam-
pina Grande. Para preencher as 
vagas, existem alguns pré-re-
quisitos como Ensino Funda-
mental ou Médio completo e, 
em alguns casos, conhecimen-
tos na área de atuação da ofer-

ta, mas qualquer cidadão pode 
se cadastrar no Sistema para 
pleitear as vagas.

Criado em 1975 a partir 
de uma iniciativa nacional que 
buscou organizar as oportu-
nidades oferecidas pelo mer-
cado de trabalho, o Sine-PB 
conta, atualmente, com pos-
tos de distribuição de em-
pregos espalhados por todo o 
estado. Na Paraíba, o centro é 
gerenciado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Humano e 
presta atendimento aos tra-
balhadores, os orienta  e en-
caminha para entrevistas de 
emprego relacionadas ao per-
fil de cada cidadão. A articu-
ladora e diretora do setor de 
captação de mão de obra do 

Sine, Rita Rocha explica que a 
organização atua buscando as 
oportunidades e redistribuin-
do para os trabalhadores que 
procuram pelos serviços ofer-
tados no Sistema.

As parcerias são firmadas 
com empresas já instaladas no 
estado ou que estão passando 
por processo de instalação. 
“Nosso trabalho é muito boni-
to. A parceira é feita através de 
visitas que fazemos de porta 
a porta, contatos por telefone, 
redes sociais e indicação de ou-
tras empresas parceiras”, Rita 
comenta que a equipe do Sine 
decide um bairro para visitar 
durante a semana e, então, 
vai até as empresas informan-
do seus objetivos e propondo 

alianças entre as companhias 
e o centro de distribuição de 
cargos. 

Neste contexto, faz parte 
do procedimento, discutir com 
as empresas as necessidades 
que as mesmas têm, mas tam-
bém observar a demanda do 
mercado de trabalho local. A 
procura por novas associações 
inclui, também, a visitação em 
campos de obras. “Quando 
vemos obras, paramos e pro-
curamos saber o que vai ser 
construído ali. E já começamos 
o trabalho de parceria na obra 
mesmo, com pedreiro, serven-
te, carpinteiro e o que mais for 
necessário”, explica a articu-
ladora empresarial. Este foi o 
caso, por exemplo, da coope-

ração estabelecida entre o Si-
ne-PB e a nova filial da Havan, 
em construção às margens da 
BR-230, em João Pessoa. Se-
gundo Rita, a varejista será res-
ponsável por gerar milhares de 
empregos no estado e esta mo-
vimentação constitui-se já no 
canteiro de obras da empresa.

Firmadas as parcerias, as 
novas vagas são comunicadas 
à imprensa e divulgadas no 
site do Sine-PB semanalmente 
às sextas-feiras. Os interessa-
dos devem se cadastrar pre-
sencialmente no Sistema para 
solicitarem acesso ao processo 
seletivo. “Tem que estar com 
cadastro atualizado a cada 3 
meses, pois fazemos a convo-
cação cruzando a vaga com o 

perfil dos candidatos”, lembra 
Rita. Atualmente o Sine atende 
25 pessoas com agendamento 
prévio em busca de auxílio no 
seguro desemprego e outras 
30, por ordem de chegada, 
para consultas de emprego. A 
inscrição no Sine-PB é feita por 
meio de RG e CPF.

Novo coronavírus

UFPB: laboratórios realizaram 15 mil diagnósticos
Em um ano de pande-

mia, cerca de 15 mil exames 
RT-PCR para detecção de 
covid-19 foram realizados 
pelos três laboratórios de 
testagem da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). 
Desde abril de 2020, os la-
boratórios têm auxiliado 
no diagnóstico molecular 
da doença na Paraíba por 
meio da análise de amos-
tras de todo o estado en-
viadas pelo Laboratório 
Central de Saúde Pública 
(Lacen-PB).

Dados do projeto La-
boratórios de Campanha, 
do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações 
(MCTI), rede formada por 
13 universidades brasilei-
ras em setembro do ano 

passado, apontam que a 
UFPB ocupa o segundo lu-
gar no Nordeste – atrás da 
Federal de Pernambuco 
(UFPE) – e a sexta posição 
no país em testagem RT
-PCR swab (nasofaringe), 
com 6.010 testes. Quando 
a modalidade é o teste RT
-PCR por saliva, a federal 
paraibana é a segunda do 
país entre as 13 universi-
dades, atrás somente da 
federal do Paraná, com 211 
exames realizados (até 15 
de março deste ano).

Um dos coordenado-
res do projeto na UFPB, o 
professor Bruno Galvão, do 
Centro de Ciências da Saú-
de (CCS), explicou que, no 
início da pandemia, a mé-
dia diária era de análise de 

O qUE diz O códigO dE TrânSiTO BraSilEirO (cTB) 
n O artigo 218, diz que transitar em velocidade superior à máxima permitida para o 
local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito 
rápido, vias arteriais e demais vias:
 
n I - Quando a velocidade for superior à máxima de até 20%, a multa é de natureza 
média com valor de R$ 130,16;
n II - Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% até 50%, a multa 
é grave com valor de R$195,23;
n III - Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, a multa é três 
vezes o valor da gravíssima chegando ao valor de R$880,41 com suspensão imediata 
no direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.
n Medidores de velocidade - Para saber todos os pontos dos medidores eletrônicos, 
os usuários podem acessar o Portal da Semob-JP no endereço: https://servicos.se-
mobjp.pb.gov.br/

Três novos radadres estão há 30 dias em 
período educativo; outros 48 apenas 
substituíram modelos mais antigos e não 
tiveram o funcionamento interrompido

40 amostras recebidas do 
Lacen-PB. Com a entrada 
da Universidade no projeto, 
a realização dos testes tem 
sido ampliada, chegando, 
atualmente, a uma média de 
200 testes por dia, que in-
cluem as amostras colhidas 
na Sala de Testagem insta-
lada no Centro de Ciências 
Médicas (CCM) para atendi-
mento à comunidade acadê-
mica.

“A UFPB vem ganhan-
do destaque em sua pro-
dutividade. A Universida-
de, por meio das ações de 
enfrentamento à covid-19, 
vem ampliando a testagem 
na Paraíba e da comunida-
de acadêmica”, asseverou o 
professor Bruno Galvão.

Ainda de acordo com 

Galvão, mesmo com as no-
vas variantes do Sars-Cov-2, 
os exames feitos na federal 
paraibana continuam sendo 
confiáveis pois são sensíveis 
à detecção das novas cepas 
identificadas na Paraíba.

Na UFPB, fazem parte 
do projeto Laboratórios de 
Campanha 14 docentes dos 
Centros de Ciências Médi-
cas (CCM) e da Saúde (CCS), 
que atuam no Laboratório 
de Biologia Molecular (La-
bimol/CCM), no Labora-
tório de Endemias (CCS) e 
no Laboratório de Biolo-
gia Molecular Aplicada, da 
Escola Técnica de Saúde 
(ETS/CCS). O Prof. Eduardo 
Sérgio, diretor do CCM, é o 
coordenador-geral do pro-
jeto.

Foto: Divulgação/UFPB

Carol Cassoli
Especial Para A União

Professor Bruno Galvão 
é um dos coordenadores 
do projeto desenvolvido 
pela UFPB

Através do QR Code acesse o 
link para enviar o currículo 

para o Sine-PB. 
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Para recordar os tempos 
pré-pandemia, o disco Outra 
Pegada é o novo trabalho de 
Renata Arruda em parceria 
com os amigos guitarristas: o 
conterrâneo Zé Filho e o ca-
rioca Walter Villaça. Apesar 
de gravado há alguns anos, o 
álbum é, sobretudo, uma ce-
lebração à amizade e à vida, 
e ganha, com o lançamento, 
sentimentos mais leves, tam-
bém necessários para deso-
pilar na sala de estar durante 
o confinamento para preven-
ção do vírus.

O novo álbum é a segun-
da parte de Pegada, lançado 
em 2005 e com formato acús-
tico, através dos arranjos ba-
seados em violões. Naquele 
período, a artista convidou 
Zé Filho para a gravação 
com Walter Villaça no Rio 
de Janeiro, onde a paraibana 
morava. Gravado no estúdio 
de Robertinho do Recife, ela 
revela: “Achava importante 
fazer esse intercâmbio entre 
João Pessoa e Rio de Janeiro. 
A gente se reuniu, lançou o 
álbum e passaram-se todos 
esses anos, até que Zé Filho 
chegou para mim e deu a 
ideia de fazermos o Pegada 
2”, recorda a compositora e 

cantora em relação ao que se 
tornaria o Outra Pegada.

Porém, na época, Rena-
ta Arruda ainda não havia 
lançado Nordeste In Natura. 
A previsão, segundo a pa-
raibana, era de lançar este 
trabalho e entrar em turnê 
para, posteriormente, lançar 
Outra Pegada. “Mas aí veio a 
pandemia e eu fiquei com o 
material na mão. Não queria 
ter lançado antes de fazer a 
turnê do Nordeste, mas pen-
sei que as pessoas estavam 
precisando de alegria. Outra 
Pegada é um disco no qual 
a gente celebra a amizade e 
esse sentimento foi o critério 
para lançá-lo. Diferente do 
primeiro Pegada, neste novo 
disco não tem só violões, tem 
também Adriano Ismael no 
baixo e vocal, e convidei tam-
bém outro grande amigo que 
mora em São Paulo, o bate-
rista Guegué Medeiros”, de-
talha Arruda.

As gravações acontece-
ram no Estúdio Peixe Boi, e fi-
zeram parte do primeiro pro-
jeto da cantora ao retornar 
para fixar morada em João 
Pessoa. “Foi muito louco por-
que nós, músicos, precisamos 
sobreviver de uma maneira 
muito maluca de fazer dinhei-
ro e, nesse caso do Outra Pe-
gada, não foi o que aconteceu, 

as pessoas foram ao estúdio 
porque, antes de tudo, elas 
estavam com vontade de ir, 
foram pelo prazer de cons-
truir canções juntos”.

O novo álbum conta com 
músicas autorais e parcerias 
com Bebeto Alves, Pierre 
Aderne, Jonathas Falcão (o 
Seu Pereira) e Walter Villa-
ça. Além disso, ela regravou 
Lenine e Braulio Tavares e 
também fez releituras de 
Caetano Veloso, Cazuza e 
Chico César. A amiga Cássia 
Eller também ganha uma 
homenagem póstuma com 
a canção 'Rubens', de Mário 
Manga. “É um disco que re-
trata o prazer de estarmos 
construindo canções juntos”, 
completa. A faixa-título, in-
clusive, é uma música de Re-
nata Arruda e Villaça, cuja le-
tra foi realizada em parceria 
com Jonathas Falcão.

O sentimento de amiza-
de verdadeira transpassado 
pelo disco pode não apenas 
ser ouvido como também 
conferido em vídeo. O ca-
nal da paraibana no YouTu-
be, Renata Arruda Em Foco, 
conta com registros que de-
monstram todo o processo 
de gravação de 
cada faixa 
do Outra 
Pegada . 

“É uma energia que dá para 
ver em detalhes”, completa. 
“Esse disco é onde meu lado 
rock’n’roll está mais claro. 
Tom Capone, que era meu 
guitarrista, vivia dizendo que 
eu sou roqueira e que devia 
cantar rock. Robertinho do 
Recife também ficava me di-
zendo isso”.

Entre as faixas, ela diz 
que a cada momento 
prefere uma diferente. 
Como destaques no 
momento, ela men-
ciona a faixa-títu-
lo e 'O Quereres', 
releitura de 

Caetano Veloso. “O processo 
é mais ou menos esse, tem 
hora que eu acho uma crian-
ça mais bonita do que a ou-
tra, não sou mãe, então não 
posso dizer se é exatamente 
assim, só pari música. Mas 
ao longo do tempo o nosso 
gosto vai mudando”. Há ain-
da 'Libido de Esquina', com 
letra da própria Renata, um 
presente que ela compôs 
para Frejat como retribuição 
do presente recebido pelo 
compositor de 'Do Meu jei-
to', que integra o álbum Um 
do Outro (1999).

Cairé Andrade 
caireandrade@epc.pb.gov.br

Feminino zeliniano
Nesta quarta-feira, dentro das programações do ‘Mês da Mulher’ e 
dos 120 anos de José Lins do Rego, edição extra do ‘Painel Funesc’ 
analisa o feminicídio na obra ‘Eurídice’. Página 12
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Com o disco ‘Outra Pegada’, a cantora e compositora paraibana apresenta canções para o mundo pós-pandemia

Renata Arruda lança álbum de 
músicas inéditas e releituras

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 
‘Renata Arruda Em Foco’

Paraibana prepara o primeiro disco de forró de sua carreira
Para preencher o vazio dos 

calendários sem shows presen-
ciais, Renata Arruda se dedica às 
gravações de trabalhos inéditos. 
“Nesse momento, a única coisa 
que está me salvando é a músi-
ca. Acordo e vou dormir fazendo 
música”, reforça.

Como uma das saídas, nes-
te momento ela foca suas ener-
gias no novo projeto: o primeiro 
disco de forró de sua carreira. 
O EP foi uma ideia sugerida 
pela mãe da artista. “Ela que 
inventou essa história de cantar 
forró”, brinca. “Eu pensei: ela 
está certa, já é tempo. Venho de 
uma época em que se tocava 
forró nas boates da Paraíba. Eu 
tenho essa forte memória afe-
tiva com o forró, que é o nosso 
principal ritmo. Mas ainda não 
tinha tido vontade de fazer um 
disco de forró”.

Em parceria com Moreira 
Filho, Renata foi compondo 
as canções e se envolvendo 

cada vez mais com o projeto. 
Entre as canções, estão ainda 
releituras de Antonio Barros e 
Cecéu, Luiz Ramalho e Cátia 
de França, mas ela adianta que 
a maioria será inédita. “Beto 
Preá gravou as baterias e estão 
sendo gravadas as percussões. 
Já está dando para ver o corpo 
do disco, estamos levantando 
as músicas”.

O gênero tipicamente nor-
destino que remete a dançar 
abraçado com quem gosta, 
entretanto, é gravado à distân-
cia, como prevenção ao vírus. 
“Estamos todos com medo, 
apesar da saudade de um 
afeto”, completa a paraibana, 
que cumpre o isolamento e sai 
apenas para a gravação. “Eu 
levo o meu microfone e não 
recebemos ninguém de fora, 
apenas quem é necessário”. A 
ideia é lançar o EP como um 
presente ao público durante o 
São João, que possivelmente 

neste ano ainda será celebrado 
na sala de casa. 

Explorando o gênero pela 
primeira vez na carreira, Rena-
ta Arruda reforça que vem da 
mesma escola de Elis Regina 
e Cássia Eller, que cantavam 
canções de diversos gêneros. 
“Eu venho de uma época em 
que a unidade não era o reper-
tório, mas a voz. Lembro que no 
primeiro disco de Cássia Eller, 
quando fui vê-la gravar, eu 
sugeri que ela cantasse 'Ne Me 
Quitte Pas', mas ela me disse 
‘eu sou roqueira, não posso 
mais cantar isso’. Mas aí, no 
Acústico MTV, ela cantou 'Non, 
Je ne regrette rien', então acho 
que esse pensamento dela mu-
dou no período. Não acredito 
que a gente precise ser uma 
coisa só quando isso é honesto 
consigo mesma. Se só gostasse 
de forró, eu seria uma cantora 
de forró, mas gosto de roda de 
samba e posso cantar rock”.

Foto: Ortilo Antonio

Feito, em sua maioria, com inéditas, Renata Arruda revela que, no próximo trabalho, 
haverá releituras de nomes consagrados como Antonio Barros e Cecéu (foto acima)

Novo trabalho conta com 
músicas autorais e parcerias,  
regravações de Lenine e 
Braulio Tavares, releituras 
de Caetano Veloso, Cazuza 
e Chico César, além de uma 
homenagem a Cássia Eller  
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Amanhã completa 
exatamente um ano des-
de a primeira edição do 
festival #EuFicoEmCasa-
PB. Lá, em 18 de março 
de 2020, a covid-19 era 
muito recente. A pande-
mia havia chegado na 
Paraíba há poucos dias e 
boa parte da sociedade 
ainda temia o vírus como 
aquela ameaça desconhe-
cida. Negócios sentiam o 
impacto, lojistas come-
çavam a investir no deli-
very, artistas viram nas 
vaquinhas uma possibili-
dade de sustento. 

Eventualmente, mui-
ta gente relaxou e en-
carou a situação como 
“controlada”, à essa equa-
ção, somaram-se a péssi-
ma gestão e exemplo do 
presidente da República, 
o negacionismo e a falta de vacinas (não necessariamente 
nessa ordem, mas absolutamente complementares). O re-
sultado disso, estamos vendo de perto. Uma volta ao redor 
do sol, e antes tivéssemos voltado à estaca zero: o que acon-
tece agora é bem pior.

Esse é um texto sobre o festival, mas não apenas sobre 
ele. Me acompanha aqui.

A logística do webfestival #EuFicoEmCasaPB em 2020 
foi complexa, cheia de aprendizados e estresses comuns a 
quem está adentrando num terreno completamente novo. 
Decidimos que a melhor forma de fazer acontecer aquele 
ambicioso e onírico projeto seria através de videochama-
das com os artistas, cada um em sua própria casa. Essas 
videochamadas eram transmitidas ao vivo para o público, 
que podia contribuir com o cachê das atrações através de 
uma vaquinha virtual. Imagina trabalhar com 111 atra-
ções, de cidades diferentes, equipamentos diversos, Inter-
net que variava de acordo com a casa… É, nem tudo foi da 
melhor qualidade – e assim encaramos como aprendiza-
dos. Todos esses malabarismos e “corres” começaram, em 
primeiro lugar, porque a classe artística não havia recebi-
do qualquer tipo de apoio do poder público. Não era ok, já 
era absurdo. Mas demos o benefício da dúvida levando em 
consideração a “novidade” que foi a pandemia. 

Corta para 2021.
A montagem da edi-

ção de um ano do festi-
val #EuFicoEmCasaPB, 
que acontece de 18 a 21 
deste mês, só foi pos-
sível por conta da Lei 
Aldir Blanc, uma con-
quista suada dos agen-
tes culturais e um belo 
“não fez mais do que 
sua obrigação” do go-
verno federal. Torcemos 
para que patrocinado-
res nos apoiassem e vi-
sualizamos uma edição 
comemorativa especial, 
com melhor qualidade 
de transmissão e áu-
dio, com direito a pal-
co, decoração, maior 
distribuição de cachês 
e contratação de pro-
fissionais técnicos, que 
sentiram um impacto gi-

gante nesses meses. Mas as águas de março vieram como 
um balde de água gelada. As tensões voltaram, as mortes 
aumentaram, e a única forma de fazer acontecer o even-
to, com segurança, seria exatamente como fizemos nas 
primeiras edições. 

Dessa vez, 16 artistas participam. Eles foram selecio-
nados através de um processo muito bonito e democrático, 
como havia de ser. Entre as boas notícias é que tivemos 
muitas mulheres entrando através de voto popular, uma 
representatividade de quase 50%. Teremos presentes 
também artistas negros, artistas LGBTQI+... O coração fi-
cou quentinho. Vai ser bonito. 

Com isso, tentamos sacudir o medo de estarmos assis-
tindo o poço sendo cavado. Volto a frisar: Bolsonaro e seu 
governo genocida carregam a culpa por esse total desca-
so que vivemos. Trocar quatro vezes de Ministro da Saúde 
durante um ano de pandemia e, em nenhuma dessas vezes, 
tomar decisões efetivamente boas para a população, nem 
na saúde, nem na economia.

Não é apenas sobre o festival. Mas nossa resistên-
cia e a forma como o evento acontece, mesmo um ano 
depois, traduz muito sobre o cenário político, sobre ges-
tão, erros deliberados e escolhas. Estamos em casa, mas 
o barulho continua.

Na semana que passou, o dia 11 de março marcou 
o centenário do grande músico e compositor argentino 
Astor Piazzolla que nasceu em 1921, em Mar Del Pla-
ta. Morreu em Buenos Aires, em 4 julho de 1992. Quem 
primeiro me lembrou/informou da data do seu cente-
nário foi o jornalista Silvio Osias, em sua coluna no blog 
do Jornal da Paraíba. 

Conheci a música de Piazzolla nos anos 1960 e tive 
a oportunidade de vê-lo/ouvi-lo em 1976, quando veio 
se apresentar no ginásio do Geraldão, no Recife. Foi um 
belo show, que ficou mais belo ainda porque eu estava 
inaugurando uma nova paixão. Ao som de Piazzolla fi-
cou ainda mais forte! 

Pegamos a estrada para Recife na boquinha da noi-
te, eu, meu amado e a amiga Antonieta, no volante. Fo-
mos e voltamos na mesma noite, logo depois do show, no 
mesmo clima de encantamento. 

Tudo é lindo quando se está vivendo uma paixão 
e esse era o meu estado d’alma naquela época. É tanto 
que, passados tantos anos, a paixão já tendo arrefecido, 
morrido, a lembrança dessa música ainda me aquece a 
alma. A música de Piazzolla mexe com os corações apai-
xonados, com os sentimentos, incentivando os arroubos 
juvenis. Mesmo os que não estão apaixonados, sentem 
um calor diferente no peito quando ouvem os acordes 
daquele bandoneón caliente. ‘Adios Nonino’ e ‘Libertan-
go’ são músicas que entram pelos ouvidos e se aninham 
lá dentro da alma, mexendo com os nervos e o coração 
da pessoa. Fiquei saudosa quando soube que Piazzolla 
não estava mais aqui entre nós para tocar nossos cora-
ções com suas milongas, mas ainda bem que há os meios 
de reprodução eletrônicos para preencher a lacuna. Sei 
que os argentinos custaram a se acostumar e se apaixo-
nar pelo novo tango de Piazzolla, pois ele transformou 
o tango tradicional, dando-lhe uma feição mais jazzís-
tica... Primeiro foi o mundo, a Europa, as Américas. Só 
então é que os portenhos se renderam ao “traidor” do 
tango. E foi justamente esta nova roupagem do tango 
que me conquistou. Nunca fui muito apaixonada pelo 
tango tradicional. Achava-o muito dramático, chorado, 
latino demais. Hoje, um tango como ‘Volver’ me tira do 
sério, mas, quando jovem, não ligava para os arroubos 
de Gardel e seus admiradores. Não gostava mesmo. E 
havia muitos seguidores do estilo na Campina Grande 
da minha juventude. Os seresteiros que cantavam de-
baixo de nossas janelas amavam o gênero... Eu preferia 
o estilo mais low profile da música inglesa (Beatles, já 
no fim os anos 1970) e americana (Nat King Cole, Glenn 
Miller, Frank Sinatra, The Platters, dentre outros que 
gostava de ouvir). Muitos desses ainda gosto. E é natu-
ral, porque estava iniciando meus estudos de inglês e 
foi a música que afinou meus ouvidos para o idioma de 
Shakespeare, cujo aprendizado fui aperfeiçoar nos Es-
tados Unidos e na Inglaterra. Aliás, a música foi deter-
minante para a escolha da minha profissão: professora 
de língua inglesa! Depois adentrei pela literatura, mas a 
porta de entrada foi mesmo a música popular norte-a-
mericana. Depois, vieram o yé-yé-yé e o rock’n’roll, que 
aprendi a amar também. E o rock brasileiro dos anos 
1980 me encantaram demais!

Quando fui a Buenos Aires, fiz questão de ver um 
show de tango, dançado e orquestrado. Lindo! O tango 
se dá bem demais no palco. É seu habitat natural.

Nunca estudei a língua espanhola formalmente, 
ou com afinco, mas gostava de cantar algumas canções 
nessa língua: ‘Besamemucho’, ‘El dia que me quieras’ e 
outros boleros do gênero me encantaram na adolescên-
cia. Aliás, bolero foi feito para se dançar e eu tinha um 
par perfeito na época. Lindo, cheiroso e um dançarino 
impecável. Outras canções muito populares na minha 
adolescência, como ‘Aqueles olhos verdes’, ‘Granada’ e 
‘Malagueña’ me aborreciam porque eu achava que seus 
intérpretes só queriam fazer uma viagem de ego e alon-
gar os seus dós de peito, uma espécie de prova de virili-
dade, o que me aborrecia muito.

Mas o bandoneón de Piazzolla me encantava, e me 
conquistou desde o início!

Astor Piazzolla 
(1921-1992)

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Na brecha da janela: a busca pela
felicidade através da força da palavra

No dia 10 de março, a Casa de Zé 
reuniu, em seu auditório virtual, Janete 
Rodriguez, Ângela Bezerra de Castro, 
Socorro Aragão e a memória de Ana 
Alice de Almeida, para nos lembrar do 
poder da palavra, analisando o mundo 
feminino, na vida e na obra de José Amé-
rico de Almeida. Além disso, prestou ho-
menagem à Teresinha de Lourdes, que 
conta com admiração de todos os olha-
res da Fundação.

E seguiu na sequência de homena-
gens da Galeria Gente de Casa, a partir 
da arte de Tônio. Na ocasião, Ângela Be-
zerra foi agraciada com retrato que fez 
registro de sua força e expressividade, a 
primeira mulher a presidir a Academia 
Paraibana de Letras. Com o poder da pa-
lavra e a generosidade de admirar o tra-
balho do seu mestre, ela compartilhou a 
suntuosidade do mural expressionista 
de José Américo, feito com palavras por 
Juarez da Gama Batista.

Aqui paramos por um minuto para 
pensar no poder de atravessamento de 
um texto poético, a força que a palavra 
tem. Um “mural impressionista com pa-
lavras”? Como seria isso? Ângela explica, 
e sublinha que o olhar de Juarez sobre a 
vida e a obra de José Américo é como um 
farol iluminando a Casa de Zé. O que a 
escritora nos ofereceu foi verdadeira me-
diação museal, numa obra de arte feita 
com palavras.

Essa mediação artística nos inspira 
a estimular os leitores da coluna a encon-
trarem na literatura um farol para ilumi-
nar a busca pela felicidade. A palavra e 
a poesia podem também ser o conforto 
para abrandar as dores das perdas, assim 
como José Américo o fez com a ausência 
de Ana Alice, sua amada, em obras como A 
palavra e o tempo.

Estamos em um mês feminino, com 
cor forte, em que saudamos a poesia, 
sobretudo no dia 14, e, neste março, 
especialmente, pedimos a divindade 
suprema que as chuvas possam lavar as 
doenças físicas e emocionais do nosso 
povo. Que as águas de março ultrapas-
sem a limpeza das telhas e limpe nossa 
sociedade, resgatando a beleza do cui-
dar-se e do cuidar do outro.

Celebramos a força da mulher, que 
nasce menina, mas pode tornar-se muita 
coisa. Sobretudo quando há outras forças 
que a inspiram a ser o que quiser ser. Mas 
será que temos tempo para apoiar o outro 
a ser o que quiser ser? Neste mês também 
nos deparamos com um ano de enfrenta-
mento à pandemia no Brasil, e o tempo 
grita por silêncio. E para que entendamos 
de uma vez, que somos todos um só ser, 
coletivo, social.  

Esse ser é unissex e colorido, respira 
ar puro, poluído, mas também ar artifi-
cial. Cada pedaço tem sua individualida-
de, função e prestígio, mas o seu brilho 
vem da constante jornada em busca da 
felicidade, ainda que parcial ou quebra-
diça. Quem sabe, a busca contínua por ela 
poderia ser o mais próximo que se pode 
chegar desse ser encantado.

E esse encantamento demanda um 
retoque cotidiano no cuidar-se, que, hoje, 
é pura resistência. Buscar a poesia da ca-
minhada, mesmo com lutos durante a tra-
vessia, é perceber que nossas lutas e dores 
não encerram a jornada desse ser social.

Há tempo e há abraços. Mulheri-
ze sua jornada com a força, a beleza, o 
cuidado e a ilusão poética da felicidade. 
Cheire esse colorido e exale orgulho de 
perceber no outro, parte da sua força. 
Se podes olhar do lado e reconhecer no 
outro, um pouco da sua força, você con-
seguiu espiar a brecha da janela e enxer-
gar o que vale a pena na vida. Continue 
resistindo, cuide-se, cuide do outro, cui-
de desse ser encantado.

A busca da felicidade hoje é a maior 
resistência. Resista! E como disse o poeta 
santarritense Valdir Lima: “março: te abri-
mos os braços, nos abençoa com chuvas, 
prenúncio de um novo tempo que virá!”.

Para Dona Vanda, cozinheira da feira 
de Santa Rita, que me ensinou a espiar as 
brechas. E ao professor Valdir, que desde 
criança me ensina e nos ensina a resistir. 

Ana Paula Brito  Há tempo e há abraços. 
‘Mulherize’ sua jornada com a força, 
a beleza, o cuidado e a ilusão poética 

da felicidade 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

E a gente continua em casa
Foto: Divulgação

Cantor e compositor Pedro Índio Negro está na seleção do webfestival #EuFicoEmCasaPB

Último dia 11 marcou o centenário do músico argentino Astor Piazzolla

Foto: Divulgação
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Meus amigos, minhas amigas. Pensem numa dupla 
desigual! Está aqui uma: Tião Malvadeza e Cicinho.

O primeiro, o Sebastião, era um homão faltando 
pouco para chegar aos dois metros de altura e quase 
que a metade disso em largura. O que tinha de forte ti-
nha de bravo e de ruim. Puxou uns quinze anos atrás 
das grades, em regime fechado, pelas malvadezas que 
praticou nesses buracos do mundo. Era ruim que só o 
diabo. Quando esteve vendo o sol nascer quadrado, 
mandou pelo menos meia dúzia de desafetos falar com 
Deus. Aqui fora, ninguém sabe quantos despachou desta 
para uma melhor.  Por essas “jabuticabas” de nossa jus-
tiça, ganhou liberdade e está solto  esparramando terror 
nesse mundão de Deus. 

Já Cícero, um hominho de pouca estatura, magrinho, 
com os bracinhos e as pernas que mais pareciam canudi-
nhos de tomar refrigerante, era uma criatura com a índo-
le de um passarinho. Uma bondade em pessoa. Temente a 
Deus e, pelo jeito, a muita gente. Fugia de encrencas, pois 
sabia que desavença não era sua praia. Não tinha múscu-
los para encarar essas paradas. O jeito era ficar na dele, 
em paz com esse mundo e outros, se outros houvesse.

Malvadeza era grosso como papel de embrulhar 
prego, Cicinho era uma seda no trato com toda gente. 
Tião não levava desaforo para casa e cobria de sopapos 
o infeliz que tivesse essa ousadia. Cicinho não era assim. 
Pedia perdão por eventual ofensa que dele tivesse parti-
do, assim, como perdoava a quem o tivesse ofendido; do 
jeitinho que pede a oração. 

Tião, dizem, nem batizado foi. Igreja? Só entrou uma 
vez para assaltar a sacristia. Passava ao largo de qualquer 
templo fosse católico ou evangélico. O outro, o pequenino 
de quem falávamos, era casado com Claudete, mirradinha 
e mansa como ele. Tiveram, três bacurizinhos. 

Mas o destino aprontou mais umas das suas e fez 
que essas duas criaturas de quem estamos falando, tão 
desiguais, viajassem juntas no mesmo trem da Mogiana. 
Isso, estou dizendo, aconteceu lá de priscas eras, quando 
viajar de trem era sinônimo de conforto e segurança.

Cicinho embarcou em Rifaina. Vivia ali, naquela 
cidadezinha acanhada a beira da represa. Antes de em-
barcar, numa birosca daquela gare, reforçou o estômago 
com pastel, quibe e empada de palmito. Esse reforço iria 
segurar o apetite até Campinas, seu destino final. Foi de 
segunda classe, grudado na janela apreciando a paisa-
gem. Era pé de café e de cana a não poder mais. Lá ia 
ele embalado pelo balanço gostoso do trem pensando 
em Claudete e nos bacuris. Quase adormeceu. Ia pegar 
no sono não fosse o trem parar na estação de Franca. 
E trem quando para faz barulho. Quem entra no trem? 
Quem? Adivinhem! Isso mesmo, Tião Malvadeza.

Entrou cheio das vontades. Viu lugar vazio ao lado do 
nosso hominho e se encheu de banca.

– Chega mais pra lá, criatura. Só vou descer em Ri-
beirão. – nem deu bom dia e já foi chamando o pobre 
de “criatura”.

– Pois não, senhor – respondeu a criatura resignada 
e obediente.

Malvadeza não disse mais uma só palavra, foi se 
esparramando no assento, prensando Cicinho junto da 
janela. Este ficou quietinho conforme mandavam sua ín-
dole e sua coragem.

Passado um tempinho, o trem partiu. Próxima pa-
rada? Ribeirão Preto. Ia ter que suportar o incômodo até 
lá. Cicinho ainda conseguiu dar uma viradinha de lado 
e deu uma medida no tamanho do homão, quando viu o 
cabo de uma garrucha no cinto do valentão. Cicatriz no 
rosto, garrucha no cinto, só podia ser o tal de Malvadeza 
que vivia aterrorizando a região. Sim era ele, conjectu-
rou nosso amiguinho. 

Malvadeza adormeceu ligeiro, foi então que Cicinho 
notou que na redondeza os olhares se dirigiam  para 
onde esta sentado. Olhares ansiosos, medrosos. Tam-
bém pudera, tinham identificado Malvadeza que já pu-
xava seu ronco em sono pesado.

Cicinho teve todo o medo do mundo. Começou a pas-
sar mal. Lá em suas entranhas o quibe começou a arengar 
com a empada, essa por sua vez brigou com o pastel. Não 
se entendiam. Foi então que o estômago resolveu botar 
essa trinca para fora e fez Cicinho devolver aquela goro-
roba justamente no colo de Malvadeza. Só teve tempo de 
ouvir o passageiro do banco da frente dizer:

– Malvadeza, quando acordar, vai espetar o magri-
nho! – mas o ogro nem ouviu, nem acordou.

E lá ia o trem. O pessoal do entorno na expectativa, 
vira e mexe olhavam para o coitadinho, antevendo a des-
graça. Mas ninguém sabia de uma coisa: Cicinho era um 
danado de esperto.

O trem foi chegando em Ribeirão Preto e Malvadeza 
despertou. Viu aquela massa nojenta no seu colo e olhou 
com sua cara de bravo para Cicinho. Este tirou um lenci-
nho do bolso, ofereceu o paninho para Malvadeza e per-
guntou com a voz mais meiga do mundo:

– O senhor melhorou?

Malvadeza & 
Cicinho

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com
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Através de metáforas 
das disparidades sociais 
como tema, mais um novo es-
petáculo é apresentado pelo 
1º Festival Representa de 
Artes Cênicas, projeto virtual 
criado pelo Centro Cultural 
Piollin de João Pessoa.

Nesta quarta-feira, a 
partir das 20h, a cidade de 
Campina Grande será repre-
sentada pela Cia. Café com 
Pão de Teatro com o espetá-
culo Palavra de Rei.

O festival vai até o pró-
ximo dia 21 com um total 
de 10 produções apresen-
tadas através da plataforma 
Zoom. O evento reúne tra-
balhos de artistas, grupos 
ou coletivos formados por 
pessoas LGBTQIA+, negras, 
indígenas ou por mulheres 
que compõem o cenário 
teatral na Paraíba.

Palavra de Rei é uma 
comédia inspirada em uma 
das narrativas de domínio 
público do livro Contos Tra-
dicionais do Brasil, de auto-
ria do renomado folclorista, 
historiador, antropólogo e 
pesquisador do Rio Grande 
do Norte, Luís da Câmara 
Cascudo (1898-1986). 

O espetáculo apresenta 
uma metáfora sobre o ciclo 
de riqueza e pobreza que 
faz parte do fluxo natural de 
todo ser. Através de figuras 
alegóricas, versos de cordel, 
musicalidade da palavra ri-

mada e de instrumentos per-
cussivos que se somam com 
as vozes a encenação retrata 
as peripécias de um rei astu-
to que está em falência e al-
meja casar sua filha até que 
se depara com o atravessa-

mento de um pretendente 
que lhe abrirá uma janela de 
esperança vencendo, atra-
vés da inteligência e de uma 
“ajuda mágica”, os obstácu-
los. A fabulação se encon-
tra com a realidade em um 
contexto atual do problema 
tema perpetuado no curso 
da humanidade.

Em seu currículo, a 
Cia. Café com Pão de Teatro 
já apresentou espetáculos 
como Ô Nordeste Encantado 
(2018) e Griôt (2019).

O ingresso individual 
para o Festival Representa 
de Artes Cênicas custa R$ 10, 
podendo ser adquirido pelo 
número de WhatsApp (83) 
99689-4424. Os links para 
acesso às transmissões dos 
espetáculos serão enviados 
ao pagante uma hora antes 
do início das exibições. 

Além das atrações diá-
rias do evento, há o ‘Acervo 
da Diversidade’, com 23 ou-
tros espetáculos disponíveis 
pelo canal oficial do Centro 
Cultural no YouTube. Para 
acesso a ele, o valor mínimo 
é de R$ 20, bastando entrar 
em contato através do nú-
mero (83) 99824-4728.

Festival Representa tem espetáculo 
baseado em obra de Câmara Cascudo

Em ‘Palavra de Rei’, Cia. Café com Pão mostra figuras alegóricas, cordel e rimas

Foto: Rafaela Costa/Divulgação

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Ao longo de todo este mês, a Fun-
dação Espaço Cultural da Paraíba está 
prestando, a cada semana, por meio 
do programa ‘De Repente na Rede’, um 
tributo para as artistas do ofício pelo 
‘Mês das Mulheres’. A paraibana Maria 
da Soledade e a cearense Lucinha Sa-
raiva serão as duas homenageadas na 
edição do projeto que se realiza gra-
tuitamente nesta quarta-feira, a partir 
das 19h, pelo canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov). 

“Com mais de 50 anos de profis-
são, Maria da Soledade tem uma histó-
ria muito bonita. Ela trabalhou na roça 
e assumiu uma missão muito pesada, 
que foi o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Alagoa Grande, logo após o 
assassinato da então presidente da en-
tidade, Margarida Maria Alves (1933-
1983), e mesmo assim ela conciliou a 
vida de agricultora, de sindicalista e de 
repentista. É uma das experientes, na 

cantoria”, disse o apresentador do pro-
jeto, Iponax Vila Nova. 

Natural da cidade de Alagoa Gran-
de, no interior paraibano onde reside 
até hoje, Maria da Soledade é militante 
do movimento de mulheres e usa seu 
trabalho como cantadora, tocadora de 
viola, poetisa e escritora para enfocar a 
temática social.

Em 1975 ela conheceu Margarida 
Maria Alves, que foi assassinada no dia 
12 de agosto de 1983. Comovida com 
a morte da amiga, contemporânea de 
lutas e líder sindical, ela escreveu o 
cordel batizado de A Morte de Mar-
garida para homenageá-la. Maria da 
Soledade também é autora de outros 
cordéis, a exemplo de Dois Corações 
que se Amam, Milagre de Santo Antônio 
e Perigos na Adolescência. Gravou pelo 
menos quatro discos de repente e ven-
ceu diversos encontros de viola.

A outra repentista que vai receber 
tributo nesta edição do projeto será a 
cearense Lucinha Saraiva, natural da 
cidade de Aurora, que reside em São 

Paulo há 15 anos. “Mas todo ano ela 
vem para o Nordeste e, assim como 
todas que estão sendo homenageadas 
no programa, se apresentou no Festi-
val de Mulheres do Improviso, que a 
gente realizou em Campina Grande. 
Ela tem a voz bonita e, além de tudo, é 
cancioneira, pois tem CDs gravados só 
de canções”, frisou Iponax Vila Nova.

Todas as homenagens às poetisas e 
repentistas ficarão disponíveis no canal 
da Fundação, assim como todo o acervo 
do projeto ‘De Repente na Rede’.

‘De Repente na Rede’

Representantes da PB e 
CE são homenageadas

Fotos: Divulgação

Paraibana Maria da Soledade (E) e a cearense Lucinha Saraiva (D) são as homenageadas da semana dentro da programação do ‘Mês das Mulheres’ da Funesc

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube



Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Dentro da programação da Funesc do ‘Mês da Mulher’, debate virtual gira em torno do feminicídio presente no romance

No intuito de celebrar o 
'Mês da Mulher', o escritor 
e advogado Ricardo Bezerra 
vai abordar, nesta quarta-
feira, o tema “O feminicídio 
em Eurídice” durante a edi-
ção extra do ‘Painel Funesc’. 
O evento gratuito, com me-
diação do jornalista Jãmarri 
Nogueira, será transmitido 
ao vivo, a partir das 19h30, 
pelo canal no YouTube da 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (/funescpbgov), em 
comemoração aos 120 anos 
de nascimento do roman-
cista paraibano José Lins do 
Rego (1901-1957).

“Ao longo desse mais 
de um ano de pandemia, a 
violência contra as mulhe-
res cresceu, no cotidiano, 
mais do que anteriormente 
ao período dessa doença. 
Durante o debate, pretendo 
fazer uma abordagem pelas 
óticas sociológica, compor-
tamental e jurídica na obra 
Eurídice, que é um roman-
ce e cujo enredo continua 
em tudo atual, apesar de 
ter sido publicado em 1947, 
porque fala da questão do 
feminicídio, a forma de tra-
tar a criança e o adolescente 
e o direito sucessório pela 
herança numa família an-
tes unida e que se desune 
por causa da divisão dos 
bens. José Lins escreveu 
uma obra que é atemporal, 
porque retrata sentimentos 
que as pessoas possuem em 
qualquer momento e época. 
Eurídice é um livro engran-
decedor da obra dele”, res-
saltou Ricardo Bezerra. 

O advogado e escritor 
conta que o romance em 
questão é divido em duas 
partes. “A primeira trata 
de um rapaz de 20 anos de 
idade, chamado Júlio, que 
está dentro da prisão e de 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Painel sobre os 120 anos de 
Zé Lins analisa obra ‘Eurídice’

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Nunca acreditei num Big Brother sobrenatural
        Também cita importantes pensadores 
da História, como Platão, Agostinho, Aris-
tóteles, Tomás de Aquino, Kant, Heidegger, 
Schopenhauer e Nietzsche.

O teólogo britânico Keith Ward é 
considerado pela Igreja Anglicana como o 
interlocutor mais qualificado para rebater 
os questionamentos levantados por alguns 
cientistas a respeito da natureza e da exis-
tência de Deus.
       Como sempre fui ao mesmo tempo 
um cristão rebelde, um católico de algum 
fervor, um ateu flexível e um interessado 
pelo marxismo, nunca tive dificuldade em 
admitir os Evangelhos. 
      Também foi fácil admitir Giordano 
Bruno, Wittgenstein, Pier Paolo Pasolini, 
São Francisco de Assis, John Lennon, Bob 
Dylan, Caetano Veloso, Fernando Pessoa, 
Joseph Comblin (que, vindo ao Brasil, 
chegou a morar na Paraíba, em Bayeux) 
e nosso Leonardo Boff – sem deixar de 
escutar, assimilar, a inquietude de ‘Rehab’ 
na voz da saudosa e precocemente morta 
Amy Winehouse. 
        

nnnnnnnnnn

        Por isso, Deus sempre esteve nas pautas 
de minha vida. 
        Desde a adolescência, nunca tive medo 

de ser ou não ser, estar ou não estar, crer 
ou não crer. 
       Nos momentos em que creio intensa-
mente em Deus, tento ser mesmo a sua 
imagem e semelhança. 
       Quando não creio, relaxo e 
tento ser visto pela formiga que 
estiver mais próxima e torcer 
para que não tenha medo de mim. 
Afinal a formiga pode ser a minha 
imagem e semelhança.                                                  

nnnnnnnnnn
  
       Minha declarada paixão pela 
livre teologia levou-me a termi-
nar de ler uma obra (e anotar o 
que mais essencial nela existe) 
que larguei pela metade há cerca 
de cinco anos.
        Trata-se de Deus - Um guia para 
os perplexos.

        nnnnnnnnnn

         Conduz o leitor por uma 
viagem pela história das religiões 
e da filosofia, desde as divindades 
gregas até chegar a Hegel e Marx.

     Dizem que já formam-se “iPessoas” com-
prando “iCoisas”, mas o avanço da revolução 
tecnológica e a ostentação do instrumento de 
uso pessoal nessa área não me causam temor 
e nem me retiram da sempre nova busca pela 
verdade espiritual.         
     Existem o “iPad”, o “iPod”, os “i”. Jamais 
haverá o “iGod”. Este tem de ser aceito ou ne-
gado, sem ser visto nem comprado. Quando se 
crê em Deus, ele é sentido, absorvido.
     Jean-Paul Sartre (ilustração) sentia um 
grande alívio em livrar-se de Deus. Bem 
depois, pensou que é possível ser verdadeira-
mente livre sem a necessidade de “guerrear” 
para dele “livrar-se”.  Nunca acreditei num 
Big Brother sobrenatural. Deus jamais seria 
isso. Assim, gosto de ouvir Frank Sinatra can-
tando ‘My  way’.

Uma loja de calçados vende tênis 
Nike “made in Vietnam”. 
A Nike fabrica lá porque 

a mão de obra é barata. São crianças 
em trabalho infantil para o qual o 

governo vietnamita fecha os olhos. 
Esta é a real e cruel globalização.

Imagem: Divulgação
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onde faz a narrativa da sua 
história na infância e ado-
lescência. E, nessa narrativa, 
ele conta a rejeição que so-
freu do próprio pai e da mãe. 
Nesse ponto, hoje é possível 
fazer um comparativo com 
o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), pelo fa-
tor psicológico da formação 
da personalidade de Júlio, 
pelo tratamento que sofreu. 
O companheiro de cela de 
Júlio, encarcerado porque 

cometeu um assassinato 
bárbaro, tem receio de sair 
da prisão e, por isso, se sui-
cida por envenenamento”, 
comentou Bezerra. 

“Na segunda parte do ro-
mance, mostro toda a rejei-
ção que ele tem de Eurídice 
e que culmina no assassinato 
dela, por estrangulamento 
praticado pelo próprio Júlio, 
que é o motivo dele estar na 
prisão. Esse assassinato foi 
um feminicídio, porque Júlio 
foi rejeitado. E, por não acei-
tar essa rejeição, ele a ma-
tou. Maus-tratos não é ape-
nas o estrangulamento. Júlio 
também sofreu maus-tratos 
quando ouvia da mãe que ele 
não deveria ter nascido, mas 
morrido. E também do pai, 
que dizia não ser um falido, 
que tem vários sentidos, po-
dendo ser sexual ou financei-
ro, por exemplo. Por serem 
os seus pais de idade avan-
çada, também se referiam a 
Júlio como o filho dos velhos, 

o que faz lembrar a herança 
a ser recebida”, antecipou o 
debatedor.

Ricardo Bezerra preten-
de aproveitar a ocasião do 
evento para prestar esclare-
cimentos sobre o assunto e 
ampliar o debate com o públi-
co. “Se for feita uma análise da 
morte de Eurídice, na conjun-
tura atual, esse assassinato foi 
um feminicídio. Nesta época 
em que vivemos de pandemia, 
o feminicídio tem repercus-
são muito grande, que resulta 
da convivência ampliada. O 
homem, como é o autor desse 
delito, precisaria fazer uma 
reflexão de que ninguém é de 
ninguém, mesmo que se case. 
E, se não der certo, ele tem 
que ter a hombridade de sair 
do relacionamento e não ma-
tar. Normalmente, o homem 
é o motivo do fim do relacio-
namento. Ninguém deve ser 
punido com a morte. Se ele 
quer punir alguém, que puna-
se a si mesmo”. 

Para ele, a Lei Maria da 
Penha é uma legislação mui-
to avançada. “As legislações, 
no Brasil, são muito boas. O 
que falta é o cumprimento e 
a punição mais severa. Como 
não há pena de morte no Bra-
sil, se o feminicídio é ocasio-
nado de forma torpe, deveria 
ser prisão perpétua. Mas, no 
máximo, o assassino recebe 
30 anos de prisão, mas sai 
antes e a população que pa-
gue a conta dos atos desses 
criminosos”, comentou Ricar-
do Bezerra, acrescentando 
que, além de homenagear a 
mulher, pretende aproveitar 
sua participação no debate 
virtual para agregar informa-
ções sobre o tema.

O advogado admitiu an-
tecipadamente que, durante 
o período de uma hora que 
deverá durar a edição do ‘Pai-
nel Funesc’ especial, não será 
possível abordar tudo que es-
creveu em oito páginas. “Vou 
falar de forma mais pontual, 

mas amanhã, vou publicar 
esse meu texto no Portal Cor-
reio Forense e no meu site 
(www.ricardobezerra.com.
br), para que as mulheres 
leiam e conheçam mais a res-
peito do assunto”.

O convidado é bacharel 
em Direito pela UFPB, mem-
bro da Academia Brasileira 
de Direito e da Academia Pa-
raibana de Letras Jurídicas 
e autor dos livros Licitação e 
Cultura – Contratação de Ar-
tistas pela Administração Pú-
blica e Insolvência Civil.

Publicado originalmente em 1947, o romance ‘Eurídice’ (C), de José Lins do Rego (E), será dissecado virtualmente na ótica dos dias de hoje pelo escritor e advogado Ricardo Bezerra (D)

Foto: Funesc/DivulgaçãoImagem: DivulgaçãoFoto: Arquivo A União

 Se for feita uma 
análise da morte de 

Eurídice, na conjuntura 
atual, esse assassinato foi 

um feminicídio. Nesta 
época em que vivemos de  
pandemia, o feminicídio 

tem repercussão
muito grande 



Políticas
João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de março de 2021     |     A UNIÃO        13Edição: Jorge Rezende      Editoração: Ednando Phillipy

Ação Parlamentar

Notas & Fatos
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Ouvidoria Digital
Aproximar o Poder Legislativo da população. 
Essa é a finalidade do projeto de Ouvidoria 
Popular, do deputado estadual Eduardo 
Carneiro (PRTB). Com o intuito de dar con-
tinuidade ao trabalho que escuta as necessi-
dades básicas da população paraibana com 
o agravamento da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, que provoca a covid-19, 
o parlamentar transformou o projeto que 
ocorrerá em formato virtual: Ouvidoria Po-
pular Digital.

Dia da Mulher
A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) 
vai realizar, de forma remota, uma sessão es-
pecial em alusão ao ‘Dia Internacional da Mu-
lher’, comemorado no último dia 8 de março. 
O evento acontece às 15h desta quarta-feira 
(17), com o tema ‘A mulher nos espaços de 
liderança’. A iniciativa foi proposta pela mesa 
diretora da CMJP e será conduzida pela vice
-presidente da Casa, vereadora Eliza Virgínia 
(Progressistas).

Afastamento das atividades
A deputada estadual Cida Ramos (PSB)
anunciou seu afastamento das atividades 
parlamentares para se tratar da covid-19. 
Ela foi diagnosticada com o vírus e, segundo 
sua assessoria, Cida está apresentando sin-
tomas leves e permanece em casa seguindo 
tratamento domiciliar.“A deputada e sua 
família agradecem a todos pelas mensagens 
de apoio e à equipe médica pelos cuidados. 
Reafirma sua defesa veemente das medidas 
de segurança sanitária e distanciamento 
social e segue confiante de que logo vencerá 
o vírus”, diz trecho da nota.

‘Vacina Para Todos’
A Federação das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup) destaca a pesquisa ‘Vaci-
na Para Todos’ e a importância da participa-
ção dos gestores no fornecimento de dados 
que vão contribuir para um mapeamento e 
agilidade da vacinação no Brasil, fortalecen-
do assim o Sistema Único de Saúde (SUS). O 
link para que os municípios possam respon-
der ao questionário será disponibilizado, em 
breve, pelo Famup a todos os gestores.

Ambiente digital
Com a adoção de medidas de restrição de 
locomoção de pessoas e fechamento dos 
espaços físicos de empreendimentos, obje-
tivando evitar a disseminação da covid-19, o 
ambiente digital vem se tornando, cada vez 
mais, o espaço seguro e recomendado para a 
realização de negócios neste período. Nesse 
sentido, o Sebrae Paraíba dispõe de consul-
torias específicas para dar o passo inicial na 
transformação digital do pequeno negócio 
ou aprimorar o que já está sendo feito pelo 
empresário.

Mercado de trabalho
O Ministério Público do Trabalho (MPT) lan-
çou, em caráter experimental, o ‘Termômetro 
do Mercado de Trabalho Formal no Brasil’. 
A nova ferramenta apresenta um mapa de 
calor em que é possível visualizar as regiões 
onde ocorreu maior número de admissões 
e de demissões, além de informações como 
os setores econômicos mais afetados e as 
ocupações mais abrangidas. A iniciativa é 
para auxiliar no enfrentamento da pandemia 
de covid-19 e de seus reflexos no mundo do 
trabalho.

Primeira infância
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) já abriu 
as inscrições para o ‘Seminário do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância – Região 
Nordeste’, que será realizado nos dias 16 e 
17 de abril, em formato on-line. O seminário 
propiciará o diálogo entre os diversos atores 
responsáveis pela atenção à primeira infân-
cia dos estados da Região Nordeste, visando 
conhecer a realidade local e sensibilizar os 
diversos segmentos ligados ao tema.

Nome aprovado
Se depender dos segmentos, instituições e lideranças políticas da Paraíba, o novo 
ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem tudo para fazer uma boa gestão. 
A indicação do seu nome foi bem recebida em sua terra natal. Página 14
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Projeto pretendia distribuir Ivermectina, Vitamina D, Zinco, Azitromicina e Hidroxicloroquina para os profissionais da saúde

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) derrubou, on-
tem, por 14 votos a 12 (além de 
duas abstenções), projeto de lei 
do líder da bancada de oposição, 
deputado estadual Cabo Gilberto 
(PSL), que queria obrigar o go-
verno do estado a distribuir para 
os profissionais de saúde que es-
tão na linha de frente no combate 
à covid-19 um kit de medicamen-
tos composto pela Ivermectina, 
Vitamina D e Zinco, Azitromicina 
e Hidroxicloroquina.

A iniciativa, remanescente 
de agosto do ano passado e de-
nominado de “kit do capitão”, 
chegou a obter parecer favorável 
da Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e estava acompa-
nhado de uma emenda do depu-
tado Taciano Diniz (Avante). A 
emenda obrigava prévia receita 

médica, mas, mesmo assim, do 
mesmo jeito que aconteceu na 
Comissão de Saúde da Casa, a 
matéria terminou barrada pelo 
plenário depois de intensa dis-
cussão.

Mesmo ponderando suas 
posições depois de conhecer a 
emenda do deputado-médico 
Taciano Diniz, o primeiro a con-
testar o projeto foi o deputado 
Anízio Maia (PT), para quem a 
matéria contrariava as orienta-
ções científicas desde o começo 
da pandemia.

Ele foi acompanhado pela 
deputada Estela Bezerra (PSB), 
que questionava o artigo ter-
ceiro do projeto onde os medi-
camentos do kit estavam rela-
cionados. Para ela, a autonomia 
médica deve ser considerada e a 
emenda de Taciano supria esse 
item, mas os medicamentos não 
poderiam estar previamente 
estabelecidos no projeto.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

“Kit do capitão” é barrado na 
Assembleia Legislativa da PB

Fotos: Reprodução

A deputada Estela Bezerra e o deputado Anísio Maia contestaram o projeto, de autoria do deputado Cabo Gilberto, que contraria as orientações científicas desde o início da pandemia

Sessões presenciais retomadas só após vacinação

Deputados recorrem ao Exército por carros-pipa

Os deputados estaduais 
também aprovaram na sessão 
de ontem o Projeto de Resolução 
272, de autoria da mesa diretora 
da Assembleia Legislativa da Pa-
raíba, determinando que, a partir 
do momento que for retomando 
as suas atividades presenciais, o 
Poder Legislativo paraibano só 
permitirá que compareçam para 
trabalhar os servidores que com-
provarem que foram vacinados 
contra a covid-19.

“Eu esqueci de já incluir nes-
sa matéria, mas vou fazer isso 
numa próxima, que, além dos 
servidores, qualquer pessoa só 
terá acesso à Casa se apresen-

tar a carteira de vacinação”, afir-
mou o presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino.

Nessa iniciativa, ele obteve 
apoio de deputados de situação 
e de oposição, até mesmo porque 
o projeto de resolução estava 

sendo votado poucos minutos 
depois de ele, o presidente, co-
municar ao plenário a morte de 
mais um servidor da Assembleia, 
um dos técnicos da TV Assem-
bleia.

Por causa das costumeiras 
falhas técnicas do sistema remo-
to, das quais alguns deputados 
têm se queixado nos momentos 
dos debates e das votações, a ses-
são de ontem voltou a apresentar 
momentos tensos, envolvendo 
parlamentares de oposição e o 
presidente Adriano Galdino.

“O governo já tem líderes, 
presidente, não precisa o senhor 
ajudar, não”, afirmou o deputado 

Cabo Gilberto, minutos depois 
de a deputada Camila Toscano 
(PSDB) defender um requeri-
mento pedindo mais apoio da 
Secretaria da Saúde aos hospitais 
de Guarabira, e ser contestada 
pelo presidente Adriano Galdino.

“O que Guarabira tem de ex-
plicar, deputada Camila, é o que 
fez dos R$ 600 milhões que re-
cebeu do governo federal desde 
o ano passado”, afirmou Adria-
no Galdino, ao ser contestado 
também pela própria deputada 
tucana, ao explicar que Guara-
bira polariza uma região com 
cerca de 25 municípios e que a 
prefeitura tem feito o que pode.

Assim que abriu os traba-
lhos da sessão de ontem, o pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva, deputado Adriano Galdino, 
anunciou que vai encaminhar 
apelo ao comandante do Exér-
cito, general Edson Leal Pujol, 
solicitando a continuidade da 
‘Operação Carros-Pipa’, cuja 
suspensão foi anunciada no iní-
cio desta semana pelo Ministé-
rio da Economia. A iniciativa 
do presidente ganhou apoio e 
foi subscrita por todos os par-
lamentares que participavam 
da sessão.

Na oportunidade, o de-
putado lamentou a decisão, 
afirmando que, apesar da inci-

dência de chuvas em algumas 
localidades, isso não abrange 
o estado como um todo. “Isso, 
ao meu, é um absurdo, porque 
realmente choveu em algumas 
localidades, em alguns muni-
cípios. Mas não choveu ainda 
em todo o estado. Em muitos 
os municípios, as chuvas ainda 
não caíram. Daí a importância 
da continuidade dessa ope-
ração e espero que o Exército 
Brasileiro se sensibilize com o 
nosso apelo”, declarou.

O Ministério da Economia 
alega falta de orçamento para o 
‘Programa Emergencial de Dis-
tribuição de Água’, conhecido 
como ‘Operação Carro-Pipa’, que 

já começou a ser paralisado em 
algumas partes do país e já mo-
biliza parlamentares, principal-
mente da Região Nordeste, no 
sentido de reverter essa decisão.

A operação é comandada 
pelo Ministério da Defesa, em 
conjunto com o Ministério do 

Desenvolvimento Regional 
(MDR), mas a liberação de re-
cursos fica a cargo do Minis-
tério da Economia. Ela é exe-
cutada em toda a região rural 
do Semiárido, abrangendo os 
estados do Nordeste e parte de 
Minas Gerais e Espírito Santo.

A ‘Operação Carro-Pipa’ foi 
implementada há mais de 20 
anos com o objetivo promover 
o abastecimento de água po-
tável para o consumo humano 
na Região Nordeste e no Norte 
de Minas Gerais. A justificativa 
para o encerramento desta ini-
ciativa seria por conta de que a 
ação é recorrente e por isso não 
teria caráter emergencial.

Os medicamentos de 
prevenção são válidos, mas 
eles devem ser indicados 
pelos médicos e não por 

nós deputados 

“Os medicamentos de pre-
venção são válidos, mas eles 
devem ser indicados pelos mé-
dicos e não por nós deputa-
dos”, afirmou Anísio Maia, num 
momento em que boa parte 
dos parlamentares caminhava 
para referendar a aprovação 
da CCJ, mas terminou mudando 
para acompanhar o parecer da 
Comissão de Saúde da Assem-
bleia, que era pela reprovação.

O deputado Cabo Gilberto 
lembrou que o projeto não é re-
cente e que ganhando a emenda 
do deputado Taciano Diniz só 

teria a contribuir no combate 
à covid-19, especialmente no 
que se refere a oferecer mais 
um apoio dos poderes públi-
cos àqueles profissionais que 
atuam na linha de frente nos 
hospitais e postos de saúde do 
estado.

Depois dos questionamen-
tos de Estela Bezerra e Anízio 
Maia, o próprio presidente da 
mesa diretora da Assembleia, 
Adriano Galdino (PSB), que 
havia antecipado simpatias 
pela matéria, considerando os 
ajustes da emenda de Tacia-
no, terminou por evitar novos 
comentários e o resultado é 
que, ao invés de caminhar pela 
orientação da CCJ, a maioria fi-
cou mesmo foi com o parecer a 
Comissão de Saúde, derruban-
do a matéria. As considerações 
de Anízio e Estela terminaram 
por conduzir a derrubada do 
projeto.

Ministério da Economia 
alega falta de 

orçamento e decide 
suspender ‘Programa de 

Distribuição de Água’

Projeto de Resolução 
foi anunciado 

pelo presidente da 
Assembleia na sessão 

plenária de ontem
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Lideranças da Paraíba estão otimistas e acreditam que novo ministro Marcelo Queiroga irá fazer uma boa gestão

Se depender dos segmentos, 
instituições e lideranças políticas 
do seu estado, o novo ministro da 
Saúde do governo Bolsonaro (sem 
partido), o médico paraibano Mar-
celo Queiroga, tem tudo para fazer 
uma boa gestão à frente da princi-
pal pasta federal no enfrentamento 
à pandemia do novo coronavírus. 
A indicação do nome de Queiroga 
para o comando do Ministério da 
Saúde tem, até o momento, o apoio 
unânime na Paraíba.

Pelas redes sociais e blogs de 
notícias, ou por meio de notas en-
viadas por suas assessorias, mui-
tas dessas lideranças políticas na 
Paraíba têm se manifestado em 
favor do novo ministro. Alguns até 
de maneira exacerbada na come-
moração de ter um paraibano no 
primeiro escalão do Governo Fe-
deral. Mas boa parte “comemorou” 
de maneira mais discreta, como foi 
o caso do governador João Aze-
vêdo (Cidadania) e da senadora 
Daniella Ribeiro (Progressistas), 
por exemplo.

“Boa sorte ao doutor Mar-
celo Queiroga, paraibano esco-
lhido para assumir o Ministério 
da Saúde neste difícil momento 
da pandemia. Conte com o apoio 
dos governadores para acelerar a 
vacinação para que assim possa-
mos vencer o vírus com base na 

ciência, pelo bem do Brasil e pela 
vida do nosso povo”, parabenizou 
o governador João Azevêdo pelas 
redes sociais.

A senadora Daniella tam-
bém desejou que o novo ministro 
realize um bom trabalho frente 
à pasta da Saúde e que consiga 
traçar estratégias importantes e 
decisivas no combate à pandemia 
da covid-19 no Brasil. “Os meus vo-
tos são de boa sorte para Marcelo 
Queiroga, profissional que conhe-
ço há anos e sei de sua competên-
cia e compromisso com a saúde. 
Espero que ele consiga realizar 
um bom trabalho na pasta que 
trata do assunto mais urgente que 
temos no momento, que é a pan-
demia. Ele chega com um grande 
desafio, por isso desejo sabedoria 
na condução desse ministério”, 
declarou ela.

O presidente da Assembleia 
Legislativa da Paraíba (ALPB), 
Adriano Galdino (PSB), destacou: 
“Estou muito esperançoso que o 
paraibano Marcelo Queiroga possa 
contribuir com seu conhecimen-
to para reverter o atual quadro 
que a pandemia da covid-19 vem 
causando em diversos setores do 
nosso país. Só com diálogo e ações 
efetivas e urgentes vamos conse-
guir superar esse cenário em que 
vivemos”, sintetizou.

E o senador Veneziano Vital 
do Rêgo (ainda no PSB e prestes a 
embarcar no MDB) também foi na 

mesma linha: “Desejo aqui meus 
votos de sucesso ao médico pa-
raibano Marcelo Queiroga, novo 
Ministro da Saúde. Não apenas 
na condição de conterrâneo, mas 
de quem conhece os seus valo-
res profissionais, fato que nos dá 
a tranquilidade de que terá uma 
postura diferente na condução do 
Ministério da Saúde”.

O deputado federal Aguinaldo 
Ribeiro (Progressistas) também 
destacou: “Que Deus lhe conceda 
a sabedoria e o discernimento ne-
cessários para conduzir essa pasta 
tão importante em um momento 
difícil e desafiador. Torço para que 
use o seu talento e a sua experiên-
cia nesta luta para salvar vidas!”.

Outros dois deputados esta-
duais também registraram seus 
apoios: Wilson Filho (PTB) e Jane 
Panta (Progressistas). “Desejo 
êxito ao novo ministro da Saúde, 
(...) esperamos que ele realize um 
excelente trabalho e seja motivo 
de orgulho para nós, à frente de 
um cargo tão importante”, apon-
tou Wilson. Já Jane, que também é 
médica, ressaltou: “Confiamos em 
seu trabalho, que traga benefícios 
para o povo paraibano e brasilei-
ro diante desta pandemia. Pode 
contar com nosso mandato aqui 
na sua terra”.

O deputado federal Hugo 
Motta (Republicanos) também 
falou sobre os desafios que o mi-
nistro deve enfrentar durante a 

crise de saúde pública do país. “É 
uma grande notícia para o estado e 
para o país. Quem conhece doutor 
Marcelo sabe da sua capacidade 
técnica e da articulação política, 
defendendo causas importantes 
aqui no Congresso. A responsabi-
lidade é grande, mais de 270 mil 
brasileiros perderam as vidas e, 
isso, está diretamente ligado ao 
seu trabalho à frente do Ministé-
rio”, lembrou.

“Inspiração”
O secretário da Saúde Fábio 

Rocha, da Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP), também parabenizou 
o médico Marcelo Queiroga pela 
nomeação para ficar à frente do 
Ministério da Saúde. “O anúncio 
traz uma nova inspiração para to-
dos nós que trabalhamos na linha 
de frente da gestão em saúde, no 
combate à pandemia da covid-19 
no Brasil. A ascensão do colega mé-
dico ocorre num momento em que 
necessitamos de decisões ágeis 
para conseguirmos enfrentar a 
crise sanitária que atinge o país”, 
frisou.

Para Fábio Rocha, a ascensão 
do cardiologista “orgulha a nós pa-
raibanos e pessoenses por ver um 
filho chegar a cargo de tão alta re-
levância para todos. Mesmo diante 
de um grande desafio, acreditamos 
na sua competência e sabedoria na 
condução desse ministério, vital 
para todos os brasileiros”.

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Políticos aprovam indicação 
de paraibano para a Saúde
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Política na História

45 a.C. — Em sua última vitória, Júlio 
César derrota as forças pompeanas de Tito 
Labieno e Pompeu, o Jovem na Batalha de 
Munda.

180 — Marco Aurélio morre deixando 
Cômodo como o único imperador do Im-
pério Romano.

455 — Petrônio Máximo, com o apoio do 
senado romano, torna-se imperador do 
Império Romano do Ocidente.

624 — Liderados por Maomé, os muçul-
manos de Medina derrotam os coraixitas 
de Meca na Batalha de Badr.

1337 — Eduardo, o Príncipe Negro torna-
se duque da Cornualha, o primeiro ducado 
na Inglaterra.

1560 — O Forte Coligny na atual Ilha de 
Villegagnon, Rio de Janeiro, é atacado e 
destruído durante a campanha portuguesa 
contra a França Antártica.

1677 — Termina o cerco de Valenciennes, 
durante a Guerra Franco-Holandesa, com 
o exército francês batendo em retirada e 
cruzando o rio Reno.

1805 — A República Italiana, com Napo-
leão como presidente, torna-se o Reino da 
Itália, com Napoleão como rei.

1808—Portugal dá ultimato aos gover-
nantes de Buenos Aires. É o começo do 
conflito pela Província Cisplatina; e Motim 
de Aranjuez: início da revolta popular con-
tra o rei Carlos IV, liderada pelo seu filho, 
Fernando VII.

1861 — É proclamado o Reino da Itália.

1921 — Segunda República Polonesa 
adota a Constituição de Março.

1939 — É assinado o Pacto Ibérico por 
Francisco Franco (Espanha) e António de 
Oliveira Salazar (Portugal).

1942 — Holocausto: os primeiros judeus 
do Gueto de Lvov são mortos no campo de 
extermínio de Bełżec, no que é hoje o leste 
da Polônia.

1948 — Benelux, França e o Reino Unido 
assinam o Tratado de Bruxelas, um pre-
cursor do Tratado do Atlântico Norte, que 
criou a Otan.

1959 — Tenzin Gyatso, o 14º Dalai Lama, 
foge do Tibete e exila-se na Índia.

1960 — O presidente dos Estados Unidos 
Dwight D. Eisenhower assina a diretiva do 
Conselho de Segurança Nacional sobre o 
disfarçado programa de ação contra Cuba, 
que acabará por levar à Invasão da Baía 
dos Porcos.

1969 — Golda Meir torna-se a primeira 
mulher a ocupar o cargo de primeiro-mi-
nistro de Israel.

1992—Atentado terrorista contra a Em-
baixada de Israel em Buenos Aires, Argen-
tina, mata 29 pessoas e fere 242; e África 
do Sul: referendo oficializa o término do 
apartheid, que durava desde 1948, apro-
vado por 68,7% da população.

2004 — Distúrbios no Kosovo: mais de 22 
sérvios são mortos e 200 feridos. Trinta 
e cinco santuários ortodoxos sérvios em 
Kosovo e duas mesquitas em Belgrado e 
Nis são destruídos.

2011 — Adotada a Resolução 1973 do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas 
relativa à Guerra Civil Líbia.

2014 — Deflagrada pela Polícia Federal, a 
‘Operação Lava Jato’, um escândalo de cor-
rupção na Petrobras, também conhecida 
como ‘Petrolão’.

Câmara de João Pessoa aprova ‘Voto de Aplauso’
A Câmara Municipal de João 

Pessoa (CMJP) aprovou, na sessão 
ordinária de ontem, um reque-
rimento apresentado pela mesa 
diretora da Casa e subscrito por 
todos os vereadores de ‘Voto de 
Aplauso’ ao cardiologista Marce-
lo Queiroga. De forma unânime, 
os parlamentares aprovaram o 
requerimento e desejaram feli-
citações ao cardiologista “nesta 
nova jornada”.

O presidente da Casa, ve-
reador Dinho Dowsley (Avante), 
enfatizou que a autoria do reque-
rimento de voto de aplausos foi 
da maioria dos vereadores e para-
benizou o médico pela indicação. 
“A Paraíba está de parabéns. É um 
ministro da nossa terra, que olha-
rá com carinho a saúde do nosso 
município, de nosso estado e do 
Brasil”, destacou.

“É um motivo de honra para a 
Paraíba em ter o quarto ministro 
da Saúde do governo no momen-

to mais difícil para a história da 
saúde no mundo. Que Deus ilumi-
ne as posições a serem tomadas 
pelo ministro. A Paraíba vive hoje 
um momento de muito orgulho 
em ver um paraibano que tem 
competência de sobra para ser 
escolhido”, afirmou o vereador 
Milanez Neto (PV).

O vereador Odon Bezerra (Ci-

dadania) destacou a competência 
do cardiologista. “Não poderia dei-
xar de dar meu voto de aplausos, 
mas também o voto de confiança 
pela sua credibilidade e pelo seu 
conhecimento técnico e científico. 
Que ele desempenhe seu papel 
com muita eficiência”, desejou.

“Um dos mais respeitados 
cardiologistas do nosso país. Mé-
dico extremamente qualificado, 
é uma pessoa querida por toda a 
categoria médica. Hoje a Paraíba 
comemora e celebra a sua indi-
cação em meio a uma das maio-
res crises sanitárias do planeta. 
Não tenho dúvidas de que, com a 
sua biografia, vai garantir ampla 
e abrangente vacinação a todos 
os brasileiros”, espera o vereador 
Bruno Farias (Cidadania).

O vereador Durval Ferreira 
(PL) parabenizou o presidente 
Jair Bolsonaro pela escolha do 
médico paraibano. Marmuthe 
Cavalcanti (PSL) e Mikika Leitão 

(MDB) destacaram que a indica-
ção é uma representação forte 
do estado em nível nacional. Car-
lão do Bem (Patriota) reforçou o 
apoio da Paraíba e do Brasil ao 
médico no ministério.

Ainda desejaram felicitações 
ao cardiologista a vereadora Eli-
za Virgínia (Progressistas) e os 
vereadores o Bispo José Luiz (Re-
publicanos), Bosquinho (PV) e 
Marcos Henriques (PT). “É uma 
felicidade para todos nós. A Casa 
acerta no ‘Voto de Aplauso’ e de-
seja pleno êxito a Marcelo Quei-
roga”, afirmou Bosquinho (PV).

Homenagem
Em 2017, a CMJP homena-

geou Marcelo Queiroga com a mais 
alta honraria da Casa, a ‘Medalha 
Cidade de João Pessoa’, “pelos rele-
vantes serviços prestados à capital 
e como admiração pela competên-
cia do médico reconhecido nacio-
nal e internacionalmente”.

Queiroga com a honraria recebida em 2017

Foto: Juliana Santos

Municípios podem legislar em questões 
ambientais para eficácia da preservação

Os municípios podem le-
gislar nas questões ambientais 
locais garantindo assim mais 
eficiência na implementação 
das políticas ambientais, uma 
vez que os municípios estão na 
base do problema ambiental. 
Essa e outras questões, volta-
das ao direito e meio ambiente, 
podem ser encontradas no livro 
‘Limites da Competência Nor-
mativa Municipal Ambiental’, 
do advogado Severino Medeiros 
Ramos Neto.

A publicação analisa a repar-
tição das competências das en-
tidades políticas previstas pela 
Constituição Federal de 1988, e, 
especificamente, demonstra os 
aspectos que norteiam a compe-

tência legislativa dos municípios 
sobre matéria constitucional de 
Direito Ambiental. A obra conta 
com o apoio da Associação Parai-
bana de Advocacia Municipalista 
(Apam).

“Compreende-se a per-
tinência temática do assunto 
abordado justamente pela re-
levância deste no campo social 
e jurídico, posto que a legalida-
de do município legislar sobre 
matéria de meio ambiente local 
pode tornar mais eficazes as po-
líticas ambientais, uma vez que 
os municípios estão na base do 
problema ambiental”, destacou 
Severino Medeiros.

O advogado conta que no 
livro verificou-se que, para se 

mensurar a validade de lei mu-
nicipal que verse sobre o meio 
ambiente, devem ser observa-
dos alguns pontos. Entre eles, a 
existência ou não de lei federal 
e estadual que trate do tema; 
se houver lei federal ou esta-
dual, verificar se a lei municipal 
é mais ou menos protetiva do 
ambiente; e ainda se houver lei 
federal ou estadual, verificar se 
estas permitem expressamen-
te que o município adote regra 
mais restritiva ou menos prote-
tiva do ambiente.

“Conclui-se, portanto, que 
a autonomia do município, com 
o atributo de princípio cons-
titucional que é, encontra-se 
intrinsecamente relacionada a 

este conceito não definido pela 
Constituição de 1988, qual seja, 
interesse local. Porém, o alcance 
de tal proposição é determina-
do pela conjugação deste ter-
mo com os demais dispositivos 
constitucionais”, observou o au-
tor do livro.

O advogado Severino Me-
deiros Ramos Neto é mestre em 
Direito Ambiental pela Univer-
sidade Católica de Santos (Uni-
Santos), especialista em Direito 
Administrativo e Gestão Pública, 
pelo Centro Universitário de 
João Pessoa (Unipê), possui ca-
pacitação em Direito Eleitoral 
pela Escola Nacional de Advoca-
cia (ENA) e é conselheiro seccio-
nal da OAB paraibana.



Brasil

Senador contestava compartilhamento de informações com o Ministério Público do Rio no caso das “rachadinhas”

STJ frustra Flávio Bolsonaro 
e mantém relatórios do Coaf
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Por 3 a 2, a Quinta Turma 
do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) decidiu ontem rejeitar 
um novo recurso da defesa 
do senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) que contes-
tava o compartilhamento de 
informações do Conselho de 
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf) com o Ministério 
Público do Rio no caso das “ra-
chadinhas”.

Os relatórios foram o 
ponto de partida das investi-
gações, apontando uma série 
de práticas suspeitas, como 
depósitos e saques de dinhei-
ro fracionados envolvendo au-
xiliares de Flávio Bolsonaro. 
Com a posição da Turma, os 
relatórios seguem válidos na 
investigação de um esquema 
de desvio de salários de servi-
dores na Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj).

Os cinco ministros da 
Quinta Turma do STJ também 
começaram a analisar um ou-
tro recurso de Flávio Bolso-
naro, que contesta a compe-
tência do juiz Flávio Itabaiana 
para cuidar do caso na primei-
ra instância. Esse outro jul-
gamento pode provocar uma 
nova reviravolta do caso.

No início do julgamento, 
o relator do caso, ministro Fe-
lix Fischer, negou o pedido da 
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defesa de Flávio para anular 
o compartilhamento de infor-
mações do Coaf com o MP do 
Rio. “Não há comprovação de 
‘fishing expedition’”, disse Fis-
cher, em referência ao termo 
em língua inglesa que se refere 
à pesca predatória de provas 
por órgãos de investigação.

O ministro Reynaldo Soa-
res da Fonseca concordou 
com o relator, votando con-

tra as pretensões do filho do 
presidente da República “Não 
verifico ilegalidade nos rela-
tórios fornecidos pelo Coaf. 
As informações fornecidas são 
próprias do banco de dados 
do Coaf”, disse Reynaldo. “Não 
tendo o recorrente (Flávio) de-
monstrado que o órgão acusa-
tório teve acesso a dados sigi-
losos sem autorização judicial, 
considero que o compartilha-

mento de dados ocorre dentro 
da normalidade, em observân-
cia à tese firmada pelo STF, não 
havendo que se falar em mani-
festo constrangimento legal.”

O terceiro voto que frus-
trou as pretensões do senador 
veio do ministro Ribeiro Dan-
tas, que disse não ter encon-
trado “teratologia ou ilegalida-
de (no caso)”.

Considerado um alinhado 

81% dos brasileiros consideram lenta 
a campanha de vacinação contra covid

O Brasil, que chegou na se-
gunda-feira (15) à marca de 10 
milhões de vacinados, ou cerca 
de 5% da população, conta com 
um ritmo lento e insatisfatório 
de vacinação, na opinião de 
81% dos brasileiros, enquanto 
uma parcela cinco vezes menor, 
de 16%, está satisfeita. É o que 
aponta pesquisa encomendada 
pela Federação Brasileira de 

Bancos (Febraban) e realizada 
na primeira semana de março 
pelo Ipespe, que entrevistou 
cerca de 3 mil pessoas de todas 
as regiões do país.

Ainda segundo o levan-
tamento, dois terços dos bra-
sileiros, ou 62%, consideram 
que somente em 2022 o Brasil 
deverá ter um alcance massivo 
da vacinação. Uma fatia mais 
tímida, de 29%, está mais oti-
mista e acredita que isso deve 
acontecer já no segundo se-

mestre deste ano. Uma quanti-
dade ainda menor, equivalente 
a 5%, confia que a maior parte 
da população estará vacinada 
no primeiro semestre.

O número de pessoas vaci-
nadas contra a covid-19 chegou 
na segunda-feira a 10.081.771, 
o que representa 4,76% da 
população brasileira. Os dados 
foram reunidos pelo consórcio 
de veículos de imprensa jun-
to às secretarias dos Estados. 
Nas últimas 24 horas, 365.313 

pessoas receberam a primeira 
dose do imunizantes e 104.171, 
a segunda. O total de pessoas 
que receberam a dose de refor-
ço chega a 3.672.422, ou 1,73% 
da população.

Forma segura
A vacinação é vista por 

77% dos brasileiros como a 
única forma segura e eficaz de 
se proteger do coronavírus, 
ainda segundo a pesquisa en-
comenda pela Febraban.

Operação Lava Jato

Advogados de réus aguardam decisão
sobre caso Lula para entrar com ações

Os desdobramentos 
da decisão do ministro Ed-
son Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
que anulou os processos e 
condenações do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) na Lava Jato, em 
uma tentativa de blindar 
as demais ações abertas na 
esteira da operação, ainda 
estão sendo desenhados.

Enquanto o Tribunal 
se prepara para julgar o re-
curso da Procuradoria Ge-
ral da República, que pede 
a derrubada da ordem mo-
nocrática no plenário, as 

bancas de advocacia res-
ponsáveis pela defesa de 
outros réus em processos 
abertos a partir das inves-
tigações da força-tarefa 
de Curitiba acompanham 
atentamente e com caute-
la o desenrolar do caso na 
Corte.

Na último dia 8, Fachin 
redirecionou as ações pe-
nais envolvendo o ex-pre-
sidente de Curitiba para o 
Distrito Federal. O minis-
tro considerou que, como 
as denúncias extrapolam 
o escândalo de corrupção 
na Petrobras relevado pela 
Lava Jato, o juízo de Curiti-
ba não tinha competência 
para julgar e processar os 

casos do triplex do Guaru-
já, sítio de Atibaia, sede do 
Instituto Lula e doações da 
Odebrecht.

Caso seja mantido, o 
precedente pode provocar 
um esvaziamento da Vara 
Federal do Paraná, onde 
ainda há dezenas de ações 
penais pendentes, para jul-
gar os casos da operação 
e um efeito cascata com a 
anulação de antigas conde-
nações proferidas pelo juí-
zo. Os beneficiados diretos 
tendem a ser os réus con-
denados ao lado de Lula 
nos casos do tríplex do 
Guarujá e do sítio de Ati-
baia, incluindo o empresá-
rio Emilio Odebrecht.

Em outra frente, a 
Segunda Turma do Su-
premo Tribunal Federal 
discute a suspeição do 
ex-juiz Sérgio Moro em 
um recurso apresentado 
pela defesa de Lula. O jul-
gamento vale para o caso 
do triplex do Guarujá, 
que levou o petista à pri-
são e impediu sua parti-
cipação na disputa eleito-
ral de 2018, mas também 
está no radar dos crimi-
nalistas que defendem 
outros réus da Lava Jato, 
sobretudo correligioná-
rios do ex-presidente. Os 
advogados avaliam medi-
das judiciais a depender 
do resultado do tribunal.

Assassinato de repu-
tação foi como a deputada 
Flordelis (PSD-RJ) resumiu 
os últimos acontecimentos 
de sua vida em um depoi-
mento dado ao Conselho 
de Ética da Câmara ontem. 
A fala, por videoconferên-
cia, fez parte da defesa da 
parlamentar no processo 
que pode levar à cassação 
de seu mandato. Em um 
discurso de 10 minutos, 
ela disse, chorando, ser 
inocente e não ter manda-
do matar o marido, o pas-
tor Anderson do Carmo.

“Estou aqui hoje para 
finalmente ter um espaço 
para me defender e quero 
fazer isso olhando, mes-
mo em vídeo, nos olhos 
de vossas excelências e 
dizer que, eu, Flordelis, eu 
sou inocente. Eu não man-
dei matar meu marido, eu 
não participei de nenhum 
ato de conspiração con-
tra a vida do homem que 
foi meu companheiro por 
muitos anos, mais de 20 
anos”, disse Flordelis.

Ela é acusada de ser a 
mandante do homicídio de 
seu marido, morto em 16 
de junho de 2019 na porta 
de casa, em Niterói (Região 
Metropolitana do Rio). O 
casal que ganhou notorie-
dade por ter criado 55 fi-
lhos, a maioria adotivos.

O Ministério Público 
do Rio de Janeiro conside-
rou ter “sólidos e veemen-
tes elementos” de prova 

e pediu, no início do mês, 
que cinco pessoas sejam 
julgadas por homicídio tri-
plamente qualificado: Flor-
delis, sua filha Simone dos 
Santos Rodrigues, sua filha 
afetiva Marzy Teixeira da 
Silva, sua neta Rayane dos 
Santos Oliveira e seu filho 
afetivo e ex-genro André 
Luiz de Oliveira. Os outros 
réus devem responder por 
outros crimes, que são co-
nexos com o homicídio, e 
por isso o julgamento deve 
caber ao mesmo Tribunal 
do Júri, defende o MP-RJ.

No começo do ano, 
uma das filhas da deputa-
da confessou ter pagado 
R$ 5 mil para o assassinato 
de Anderson. Simoni dos 
Santos Rodrigues disse 
que a quantia foi entregue 
à sua irmã Marzy Teixeira. 
A motivação do crime se-
riam assédios sexuais co-
metidos pelo pastor.

“Eu não sabia o que 
estava acontecendo den-
tro da minha casa. Eu não 
sabia que meu marido es-
tava assediando a minha 
filha. Eu não sabia, eu não 
sabia, eu não sabia. E ago-
ra eu entendo por que ele 
não fez nada. Queria evitar 
que eu soubesse o que es-
tava acontecendo dentro 
da casa”, disse a deputada 
durante o depoimento na 
Câmara. “Minha filha foi a 
mandante com a outra fi-
lha, não sei mais quem es-
tava envolvido, mas eu não 
compactuo com isso. Não 
matar, ela tinha outros ca-
minhos de denúncia’.

Flordelis depõe na
Comissão de Ética

Investigações apontam práticas suspeitas, como depósito e saques de dinheiro fracionado envolvendo auxiliares de Flávio

Rafael Moraes Moura 
e Caio Sartori
Agência Estado

André Ítalo Rocha
Agência Estado

Rayssa Motta
Agência Estad

Camila Turtelli
Agência Estado

do Palácio do Planalto, o mi-
nistro João Otávio de Noronha 
acolheu o pedido da defesa do 
senador, apontando irregula-
ridades na atuação do Coaf. 
Noronha concordou com as 
acusações do parlamentar de 
que o órgão agiu como auxiliar 
do Ministério Público na inves-
tigação das rachadinhas.

“Eu não questiono que o 
Coaf possa compartilhar da-
dos com o Ministério Público 
ou com o juiz. O que eu ques-
tiono são os limites e a manei-
ra como esse relacionamento 
deve se dar”, afirmou Noronha.

“O Ministério Público do 
Rio acionou o Coaf para que 
investigasse o paciente (Flá-
vio Bolsonaro), aprofundando 
as pesquisas, sem o controle 
do Poder Judiciário, o que é 
absolutamente intolerável no 
Estado democrático de direito. 
O Ministério Público investiga 
camufladamente, transforma 
o Coaf em órgão de investiga-
ção, transforma um órgão de 
inteligência em um órgão de 
investigação. Tudo poderia ter 
sido obtido de forma legal, mas 
aqui no Brasil às vezes não se 
faz”, acrescentou Noronha.

Noronha é criticado por 
colegas nos bastidores do STJ 
por, na visão deles, tentar se 
cacifar para uma vaga no Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
Durante o julgamento, os mi-
nistros evitaram mencionar o 
nome do senador Flávio Bol-

sonaro - o caso tramita em se-
gredo de Justiça. Noronha re-
feriu-se ao filho do presidente 
da República como “paciente”, 
“recorrente” ou “FNB” (em re-
ferência às iniciais Flávio Nan-
tes Bolsonaro).

“O conjunto dos fatos con-
vence da atuação irregular do 
Coaf, buscando informações 
para fortalecer a acusação, 
invadindo a esfera da priva-
cidade e da intimidade do 
recorrente”, disse Noronha, 
classificando o episódio como 
“estarrecedor”.

Apenas o ministro José 
Ilan Paciornik acompanhou 
Noronha e votou para derru-
bar o compartilhamento de 
informações. Para Paciornik, 
houve “comunicações infor-
mais” entre o Coaf e o Minis-
tério Público do Rio, “carentes 
de legalidade”.

O julgamento foi acom-
panhado pelo advogado Fre-
derick Wassef, que havia se 
desligado do caso depois que 
o ex-assessor parlamentar 
Fabrício Queiroz foi preso - o 
ex-assessor foi encontrado 
em Atibaia, no interior de São 
Paulo, em um imóvel de Was-
sef. No mês passado, a apa-
rição de Wassef no início do 
julgamento de Flávio, ao lado 
da advogada Nara Nishizawa, 
provocou surpresa entre os 
presentes e foi vista como uma 
forma de “fazer média” com o 
presidente Jair Bolsonaro.



Mundo

Cientistas procuram saber se vírus, que tem nove mutações, resiste às vacinas ou apresenta caráter mais infeccioso e mortal

Covid: França investiga nova 
variante que escapa a teste PCR
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Uma nova variante do 
novo coronavírus preocupa 
as autoridades francesas. A 
nova estirpe, detectada em 
um hospital de Lannion, na 
Bretanha, em Côtes-d’Armor, 
não foi identificada por meio 
dos testes PCR, mas apenas 
com testes sorológicos e 
coleta de matéria biológica. 
Especialistas investigam se 
a variante é mais infecciosa 
ou mortal.

A nova variante foi de-
tectada em meio a um foco de 
infecção no hospital de Lan-
nion. Entre 79 doentes, oito 
tinham sintomas de covid-19, 
incluindo infecções pulmo-
nares graves. No entanto, os 
testes desses oito pacientes 
apresentavam sucessivamente 
resultados negativos.

Nesses casos, só foi pos-
sível confirmar que se tratava 
de covid-19 por meio da rea-
lização de testes serológicos 
e coleta de matéria biológi-
ca nos pulmões, intervenção 
mais demorada e invasiva.

Os cientistas do Instituto 
Pasteur procuram agora sa-
ber se a variante, com nove 
mutações genéticas, resiste à 
vacinação, ou se apresenta ca-
ráter mais infeccioso e mortal. 

“Está em curso uma ava-
liação para apurar o possível 
impacto dessas modificações 
genéticas na incapacidade de 
reconhecimento por testes 
virológicos, o que conduz a 
um subdiagnóstico e que po-

derá interferir na estratégia 
de rastreamento atualmente 
em vigor”, diz a Direction gé-
nerale de la Santé (DGS) em 
comunicado.

No comunicado, a DGS 
francesa indica que todos os 
casos que se enquadrem na 
definição dessa nova varian-
te, prováveis ou confirmados 
“devem ser submetidos a um 
isolamento estrito durante um 
período de dez dias”.

O alerta surge no mo-
mento em que a pandemia 
progride no país, sobretudo 
na área metropolitana de Pa-
ris. Na última segunda-feira 
foram registrados 333 óbitos 
e 6,47 mil novos casos em todo 
o território francês.

No total, o país contabili-
zou 4,078 milhões e 90,78 mil 
mortes desde o início da pan-
demia. Estão internadas nos 
hospitais franceses mais de 
25 mil pessoas, das quais 4,21 
mil nos cuidados intensivos.

A expectativa é que o 
presidente francês, Emma-
nuel Macron, anuncie novas 
medidas nos próximos dias, 
tendo em conta a evolução da 
pandemia sobretudo na região 
de Île-de-France.

“Vamos ter de tomar no-
vas decisões nos próximos 
dias, sem dúvida”, afirmou 
Macron na segunda-feira, 
quando questionado sobre 
a possibilidade de um novo 
confinamento na região pa-
risiense, antes da divulgação 
de informações sobre a nova 
variante, no norte de França.

Acima de 50 anos

Uruguai inicia vacinação e inclui 
os brasileiros de dupla cidadania
Agência Estado 

A vacinação para pessoas 
de 50 a 70 anos começou an-
teontem em regiões do Uruguai 
que fazem fronteira com o Bra-
sil, no momento em que auto-
ridades do país se mostram 
preocupadas com a situação 
da pandemia do lado brasileiro. 
O governo uruguaio destinou 
parte das doses que sobraram 
de outras regiões para reforçar 
a vacinação na fronteira e ten-
tar blindar o país da ameaça de 
novas variantes, como a P1, de 
Manaus.

Na última segunda-feira, 
a artesã Miriam Moreira, de 58 
anos, estava entre os brasileiros 
com cidadania uruguaia que já 
se vacinaram contra a covid-19. 
Miriam tornou-se cidadã após 
o casamento com um uruguaio 
e vive em Rivera, no Uruguai, 
divisa com Sant’Ana do Livra-
mento (RS). A vacina mudou 
a rotina das pessoas que mo-
ram do lado brasileiro, já que 
as duas cidades - Sant’Ana do 
Livramento e Rivera - são co-
nurbadas, sem controle migra-
tório. Mas, para se vacinar no 
Uruguai, é preciso marcar com 
antecedência.

O Ministério de Saúde 
uruguaio permite três diferen-
tes formas de agendamento. 
“Marquei por WhatsApp. Em 
dez minutos realizei o agenda-
mento. Três dias depois, estava 
imunizada”, contou Miriam. As 
autoridades dos dois municí-

Agência Estado

Israel revelou ontem, 16, 
fragmentos de um pergaminho 
bíblico de 2.000 anos de antigui-
dade, descoberto no deserto da 
Judeia, no sul do país, e conside-
rou se tratar de uma descoberta 
“histórica” e uma das mais im-
portantes desde os Manuscritos 
do Mar Morto. “Pela primeira 
vez em quase 60 anos, as esca-
vações arqueológicas revelaram 
fragmentos de um pergaminho 
bíblico”, afirma a Autoridade de 
Antiguidades de Israel (AAI) em 
um comunicado.

Escritos em grego, os frag-
mentos tornaram possível, se-
gundo pesquisadores israelen-
ses, reconstruir passagens dos 
livros de Zacarias e Naum, que 
fazem parte do livro dos 12 
profetas menores da Bíblia. O 
material foi encontrado durante 
escavações em uma caverna em 
um penhasco na reserva natural 
Nahal Hever, no âmbito de uma 
campanha para combater o sa-
que de patrimônio.

Para realizar a operação, 
que se estendeu pela parte do 
deserto da Judeia localizada na 
Cisjordânia, território ocupado 
por Israel desde 1967, a AAI for-
neceu aos arqueólogos drones 
e equipamentos de montanha, 
incluindo cordas para descida 
de rapel. Além dos fragmentos 
de pergaminho, os cientistas 
desenterraram objetos que 
remontam à revolta judaica de 
Bar Kokhba contra os romanos 
(132-136 DC), assim como um 
esqueleto de criança mumifica-
do de 6.000 anos de antiguidade 

envolto em tecido e uma cesta 
de 10.500 anos - provavelmente 
a mais antiga do mundo, acre-
dita a AAI.

De acordo com Israel Has-
son, diretor da AAI, que expõe 
as peças em seu laboratório do 
Museu de Israel, em Jerusalém, 
a iniciativa lançada em 2017 
tem como objetivo “salvar estas 
raras e importantes peças patri-
moniais das garras dos ladrões”.

Desde a descoberta dos 
Manuscritos do Mar Morto, há 
mais de 70 anos, nas cavernas 
de Qumran, as cavernas ro-
chosas do deserto da Judeia se 
tornaram alvo de saqueadores 
de antiguidades. Esses 900 ma-
nuscritos são considerados uma 
das descobertas arqueológicas 
mais importantes de todos os 
tempos, porque incluem textos 
religiosos em hebraico, aramai-
co e grego, assim como a versão 
mais antiga conhecida do Antigo 
Testamento.

Pergaminho bíblico é 
descoberto em Israel

 O material foi 
encontrado durante 
escavações em uma 

caverna em um 
penhasco na reserva 
natural Nahal Hever, 
no âmbito de uma 

campanha para 
combater o saque 

de patrimônio
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O grupo das 20 econo-
mias mais ricas do globo 
(G20), do qual o Brasil faz 
parte, fará uma reunião so-
bre a economia digital hoje e 
amanhã. Enquanto o mundo 
trava um forte debate so-
bre a tributação digital, es-
pecialmente as “Big Techs” 
(gigantes como Amazon e 
Google), o Brasil engatinha 
na discussão. O jornal O Es-
tado de S. Paulo conversou 
com especialistas e há um 
consenso de que o assunto 
está longe de ser resolvido.

Aqui, a reforma tribu-
tária está em pauta, com a 
promessa dos novos presi-
dentes da Câmara e do Sena-
do de que vão acelerar sua 
tramitação no Congresso. 
Os textos propostos, porém, 
deixam de fora a questão da 
economia digital.

Um ponto que dificulta 
a chegada de um consenso 
em todo o mundo é o de que, 
na economia digital, qua-
se toda atividade pode ser 
classificada como serviço. E 
a divisão de bens e serviços 
tem sido cada vez mais difu-
sa com o uso das novas tec-

nologias. Em muitos casos, 
há a pergunta sobre se o que 
será taxado é um produto, 
um serviço ou uma terceira 
opção.

O debate interno se tor-
na mais complicado porque 
há aqui um imposto espe-
cífico para cada segmento 
produtivo. No exterior, como 
nos países da Europa, por 
exemplo, a área fiscal op-
tou por um tributo único, o 
Imposto sobre Valor Agre-
gado (IVA), sem distinção 
entre as áreas de atuação. 
A batalha internacional diz 
respeito onde o tributo deve 
ser cobrado. Os americanos 
sustentam que seja nos paí-
ses onde estão as sedes das 
companhias A maioria das 
outras nações alega que as 
atividades se desenvolvem 
em seu território, com agre-
gação de valor e em função 
de seus consumidores. Por-
tanto, o argumento é o de 
que, pelo menos uma parte 
dos impostos, deveria ser 
cobrada onde o serviço é 
usufruído.

“Aqui há uma discussão 
infrutífera sobre a economia 
digital, mas ao mesmo tem-
po tem um tributo ruim. Mas 

que pega parte dessas ope-
rações das grandes compa-
nhias”, afirmou Aristóteles 
de Queiroz Camara, pesqui-
sador da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), em relação ao 
PIS e à Cofins. “Isso é algo 
que não tem parâmetro na 
Europa ou nos EUA. É por 
isso que é tão urgente o de-
bate no Brasil”, diz.

Dessa forma, a instala-
ção de atividades de com-
panhias internacionais em 
terras domésticas já gera re-
ceitas ao governo. O proble-
ma, de acordo com Camara, 
é que o tributo é arcaico, mas 
acaba funcionando nesse 
campo, ainda que não seja 
a forma ideal. A pior conse-
quência, segundo o profes-
sor, é que gera problemas em 
outros campos e, por isso, 
são os tributos que geram 
mais disputas judiciais.

Ele comentou que a re-
forma tributária não toca na 
área digital, mas que uma 
de suas maiores preocu-
pações hoje é com o aceno 
feito pelo governo de voltar 
a introduzir a CPMF ou um 
tributo financeiro seme-
lhante. “Em tese, essa CPMF 
iria abranger a tributação 

digital, mas isso está erra-
do. Isso é um assunto mais 
ligado ao imposto de renda 
(das empresas). No Brasil, o 
assunto está deturpado”, diz. 
“A CPMF é uma solução ruim 
para o problema errado.”

Expectativa
O mundo está comple-

tamente sem rumo sobre 
qual a melhor forma de apli-
car tributos sobre os produ-
tos digitais - em especial, os 
que têm origem fora de seus 
territórios. Há mais de cin-
co anos, a Organização para 
Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE) 
se debruça sobre o tema 
para tentar encontrar pon-
tos em comum à maior par-
te dos países - uma propos-
ta foi lançada em outubro 
de 2019, tentando costurar 
as questões de seus vários 
membros. Na avaliação da 
entidade, houve “progressos 
substanciais” para alcançar 
uma solução consensual de 
longo prazo para os desafios 
fiscais decorrentes da digi-
talização da economia. A ex-
pectativa é a de que se che-
gue a um acordo até meados 
deste ano.

G20 discute tributação de economia 
digital em reunião hoje e amanhã

pios têm adotado protocolos 
diferentes no enfrentamento 
da pandemia.

No lado brasileiro, Livra-
mento sofreu com o fecha-
mento do comércio e atual-
mente está sob o impacto da 
bandeira preta no mapa de 
distanciamento controlado 
do Rio Grande do Sul, o que 
indica risco altíssimo de con-
tágio. Já Rivera vem ocupando, 
desde o ano passado, o título 
de cidade uruguaia com maior 
número de casos no interior. 
Ainda assim, o governo local 
mantém restrições bem mais 
flexíveis do que as adotadas 
no lado brasileiro, inclusive 
com o comércio funcionando 
normalmente.

Os gaúchos da fronteira 

dizem que é um privilégio 
contar com a vacina no país 
vizinho. “Estou muito feliz por 
morar em uma cidade de fron-
teira e poder receber a imuni-
zação. Acho que no Brasil vai 
demorar um pouco mais. Agra-
deço muito ao Uruguai por ter 
me dado essa oportunidade”, 
afirmou Miriam.

Avanço
Segundo o Ministério da 

Saúdo Uruguai, esta semana 
haverá a confirmação de ou-
tras faixas etárias para a imuni-
zação no país. Miriam aguarda 
a segunda dose, já marcada 
para o dia 5 de abril. “Assim 
que eu tomar a última dose, 
quero voltar a levar uma vida 
mais próxima do antigo nor-

mal. Espero que, aos poucos, 
isso aconteça.

No Uruguai podem se va-
cinar moradores das cidades 
de Artigas, Bella Unión, Rivera, 
Rio Branco e Chuí. O governo 
do presidente Luis Lacalle Pou 
tem pressa, porque teme o au-
mento de casos importados 
do Brasil. No domingo, o Uru-
guai registrou três recordes 
negativos: maior número de 
contágios em um dia (1.587), 
segundo maior número de 
mortes (14) e maior número 
de internados em UTI (124).

Nove dos 19 Departa-
mentos uruguaios estão na 
chamada zona de risco: Salto, 
San José, Florida, Rio Negro, 
Montevidéu, Cerro Largo, Ta-
quarembo, Artigas e Rivera. 

O governo destinou parte das doses que sobraram de outras regiões para reforçar a vacinação na fronteira com o Brasil

Foto: Agência Brasil
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Pesquisa do Sebrae revelou que empreendedores perderam metade do faturamento em 2020 por conta da crise
Uma pesquisa realiza-

da pelo Sebrae junto aos pe-
quenos negócios na Paraíba 
mostrou que 60% destes 
concluíram o ano de 2020 
com faturamento pior que o 
registrado em 2019.  O resul-
tado reforça que a pandemia 
desafiou os empreendedores, 
exigindo resiliência, inovação 
e criatividade para driblar as 
dificuldades e manter os ne-
gócios ativos no mercado.

Os dados fazem parte 
da 10ª edição da pesquisa 
“O Impacto da Pandemia de 
Coronavírus nos Pequenos 
Negócios”, realizada pelo 
Sebrae em todos os estados 
brasileiros entre os dias 25 
de fevereiro e 1º de março, 
ouvindo 81 donos de estabe-
lecimentos no estado. Além 
dos 60% que tiveram fatu-
ramento anual pior que o de 
2019, outros 17% dos entre-
vistados disseram que o fatu-
ramento de 2020 foi melhor 
que o do ano anterior, segui-
dos por 8% que tiveram o 
mesmo faturamento nos dois 
anos em questão. Já 15% dos 
participantes não souberam 
ou não quiseram responder. 

Ainda conforme os nú-
meros da pesquisa, entre os 
empreendedores paraibanos 
que tiveram diminuição de 
faturamento na comparação 
2019/2020, a redução mé-
dia foi de 52%. Já entre os 
empresários que relataram 
aumento nas receitas, esse 
crescimento médio verificado 
foi de 44%. 

Por sua vez, em relação 
ao cenário econômico atual, 
diante de um novo pico de 
contágio no Brasil, 61% dos 
paraibanos participantes 
disseram que implantaram 
mudanças para continuar 
funcionando durante a crise, 
enquanto 19% afirmaram 
que estão funcionando da 
mesma forma que já traba-
lhavam antes da pandemia. 
Por outro lado, 14% dos en-
trevistados revelaram que 

Pandemia provocou prejuízo 
a 60% dos empresários da PB

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

Quem é que não gosta de 
impressionar os amigos e seguidores 
nas redes sociais com fotos descoladas 
e bem montadas em destinos incríveis? 
Afinal, não faz mal nenhum compartilhar 
com as pessoas as nossas experiências 
de viagem e, de quebra, ganhar algumas 
curtidas e comentários.

O uso dos smartphones tem 
transformado a forma como viajamos 
e como as empresas de turismo se 
comunicam e, entre as principais 
tendências dos dispositivos móveis, 
estão as redes sociais digitais. E 
neste quesito o Instagram ganha a 
popularidade dos turistas tornando a 
escolha do destino, da hospedagem, 
do local para alimentação e diversão, 
que antes era selecionado pelo 
conforto, qualidade no atendimento e 
distâncias, pela qualidade da foto que 
aquele lugar vai ofertar. Resumindo, 

o turismo ‘instagramável’ é o novo 
nicho deste mercado, e trata-se mais de 
viajar pensando em ficar bem na foto 
e escrever nas legendas #tônoparaiso 
#relax do que propriamente relaxar e 
conhecer novas culturas.

De acordo com uma pesquisa 
da empresa de seguros domésticos 
inglesa SchofieldsInsurance, 40% 
dos adultos entre 18 e 33 anos 
escolhem seu destino de viagem 
com base no que já podemos chamar 
de ‘instagramabilidade’, ou seja, 
a popularidade de um destino ou 
o seu potencial de popularidade 
na rede social Instagram. A ideia é 
que: se um lugar parece ser legal no 
Instagram e é popular na rede social, 
ele provavelmente será a melhor 
escolha para visitar. Fotos ao redor 
do mundo deram espaço para selfies 
no Instagram, mas não é só destino 

que se torna instagramável, hotéis, 
restaurantes, praças, paredes, tudo 
pode ser organizado e preparado para 
um flash viral nas redes sociais. Basta 
uma busca no Google para ele indicar 
roteiros com exposições, centros 
culturais, restaurantes e baladas que 
rendem posts criativos. Em São Paulo, 
por exemplo, tem o Museu Mais Doce 
do Mundo com 15 espaços coloridos 
e com frases alto astral, o museu 
é altamente ‘instagramável’, todo 
construído para render ótimas fotos e 
em tempo real, já que o local oferece 
wi-fi grátis. Já nos restaurantes, vale 
de tudo, drinks coloridos, copos em 
formatos de caveira, iluminação que 
usam led’s em néon, paredes com 
imagens criativas, e muito mais, a ideia 
é que o ambiente possa render cliques 
no mundo digital.

Se você que está lendo este artigo, 

ficou interessado no tema e não quer 
ficar de fora deste universo, presta 
atenção aqui numas dicas para deixar 
seu ambiente mais atrativo nas 
fotos: aposte em pratos decorados, 
crie uma combinação de cores dos 
alimentos, use louças bonitas; invista 
na decoração do ambiente, móveis 
estilosos e coloridos, faça os uniformes 
dos funcionários criativos, decore o 
ambiente com paredes divertidas, com 
frases de efeito, desenhos bacanas. 
Capriche na iluminação, uma luz errada 
e a foto não serve para ser postada. 
Ofereça um local atrativo e diferente, 
o que não pode faltar são cenários 
diversificados para garantir os cliques 
dos seus clientes. O novo conceito 
agora é descobrir cenários inusitados 
para renovar o feed do Instagram 
com estilo, ou seja, o local tem que ser 
‘instagramável’!

Lugares ‘instagramáveis’ e a nova onda do turismo
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Os consumidores que 
mais buscam o Procon-PB 
para negociação de dívi-
das são os que possuem 
débitos nas contas de 
energia, de água e com 
instituições financeiras e, 
segundo o órgão, será pos-
sível liquidar as pendên-
cias no terceiro Mutirão 
Virtual de Renegociação 
de Dívidas, que ocorre até 
31 de março.

A Autarquia de Pro-
teção e Defesa do Consu-
midor realiza, este ano, a 
versão virtual do evento, 
em virtude da pandemia da 
covid-19. Por meio da pla-
taforma “consumidor.gov.
br”, a renegociação pode ser 
feita diretamente pelo con-
sumidor, explicou a supe-
rintendente do Procon-PB, 
Késsia Liliana Cavalcante.

Em João Pessoa, por 
sua vez, já está disponí-
vel a renegociação de dí-
vidas bancárias através 
do Whatsapp durante o 
mutirão on-line oferecido 
pela Secretaria de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor (Procon-JP). O serviço 
permite fazer a negocia-
ção para todos os débitos 
bancários.

Conforme o órgão, o 
mutirão virtual também se 
estende até 31 de março, 
das 8h às 17h e ocorre ex-
clusivamente pelo What-
sapp, através do número 
(83) 98665-0179 (Pro-
con-JP na Sua Mão). Nesta 
ferramenta disponível de 
segunda à sexta-feira, o 
consumidor será auxilia-

do para o registro de sua 
reclamação na plataforma 
de solução de conflitos 
www.consumidor.gov.br, 
monitorada pela Secreta-
ria Nacional do Consumi-
dor (Senacon).

Os interessados rece-
berão atendimento perso-
nalizado pelos consulto-
res jurídicos do órgão que 
auxiliarão no registro da 
proposta de acordo no site 
do Governo Federal. Neste 
momento, o consumidor 
receberá um login e senha.

O mutirão on-line é 
uma ação conjunta com 
a Associação Brasileira 
de Procons e a Febraban 
cujo objetivo é reestabe-
lecer o equilíbrio do or-
çamento doméstico atra-
vés da renegociação das 
dívidas, oferecendo aos 
inadimplentes, descontos 
e a oportunidade de rea-
tivarem seus nomes para 
finalmente terem de volta 
o poder de compra.

Acordos
Outra empresa que 

está promovendo mutirão 
é Serasa, que promove até 
o dia 22 a “Queima Total 
de dívidas” em parceria 
com várias empresas. As 
ofertas para negociação 
de débitos, com 24h de du-
ração, podem chegar a até 
99% de desconto. A ação 
faz parte da plataforma 
Serasa Limpa Nome, que 
já realizou mais de quatro 
milhões de acordos desde 
o início deste ano.

As consultas podem 
ser feitas gratuitamente 
pelo site serasalimpano-
me.com.br

Mutirões ajudam na 
quitação de dívidas 
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

decidiram interromper o fun-
cionamento do negócio tem-
porariamente, seguidos por 
6% dos empresários paraiba-
nos que decidiram fechar de-
finitivamente a empresa. 

Para a gerente da unidade 
de estratégia e monitoramento 
do Sebrae Paraíba, Ivani Costa, 
os dados da pesquisa eviden-
ciam a dimensão dos impac-
tos que são constantemente 
relatados pelos empreende-
dores de pequenos negócios 
desde o início da pandemia. 
“As medidas restritivas para 
combater a aglomeração de 
pessoas, como forma de impe-
dir a propagação da covid-19, 

trouxeram um impacto direto 
nos resultados das empresas 
neste último período de 2020.  
Somado a isso, para garantir a 
saúde de sua família, a maior 
parte da população optou por 
seguir as medidas restritivas, 
o que também impactou os 
negócios”, pontuou. 

Datas especiais 
Além de oferecer dados 

mais abrangentes sobre a 
realidade dos pequenos ne-
gócios diante da crise econô-
mica que afeta o país desde o 
ano passado, a pesquisa rea-
lizada pelo Sebrae também 
revela como o desempenho 

dessas empresas foi afetado 
em datas especiais para o va-
rejo brasileiro. 

Na Paraíba, 62% afirma-
ram que as vendas de final 
de ano foram piores que as 
de 2019; 23% que elas foram 
melhores em 2020; e 15% 
que constataram o mesmo 
desempenho nos dois anos 
mencionados. Já em relação 
as datas especiais de final de 
ano, 19% disseram que o fa-
turamento foi maior no Natal; 
6% no Réveillon; 1% na Black 
Friday; enquanto 74% decla-
raram que essas datas não 
provocaram nenhum impacto 
em seus negócios. 

Foto: Marcus Antonius

Para 14% dos entrevistados 
no estado, foi necessário 
interromper, de forma 
temporária, os negócios



Economia

Nova rodada do programa para reduzir os impactos da pandemia sobre as empresas deve ter custo entre R$ 5,8 bi e R$ 6,5 bi

A nova rodada do pro-
grama que permite às em-
presas cortarem jornada 
e salário e suspender con-
tratos de trabalho deve ter 
custo total entre R$ 5,8 bi-
lhões e R$ 6,5 bilhões para 
o governo, responsável por 
pagar um benefício emer-
gencial aos trabalhadores. A 
estimativa considera que 2,7 
milhões a 3 milhões de acor-
dos serão firmados entre pa-
trões e empregados nas duas 
modalidades.

Os dados constam em 
nota técnica produzida pela 
Subsecretaria de Políticas 
Públicas de Trabalho do Mi-
nistério da Economia em 9 
de março de 2021. Os téc-
nicos ainda podem refinar 
os números, sobretudo se o 
quadro de agravamento da 
pandemia de covid-19 in-
dicar maior demanda pelo 
programa.

O governo prepara re-
formulação no seguro-de-
semprego para poupar re-
cursos do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT) e con-
seguir direcioná-los ao be-
nefício emergencial (BEm). 
O programa que permite os 
acordos para proteger em-
pregos e aliviar o caixa das 
empresas deve ter duração 
de quatro meses.

Um desenho inicial do 
BEm previa que o governo 
bancaria com recursos pú-
blicos os primeiros dois me-
ses de benefício, e os outros 
dois seriam uma antecipação 
do seguro-desemprego. No 
entanto, o governo mudou a 
estratégia e decidiu bancar 
integralmente os benefícios 
de quem tiver jornada e sa-
lário reduzido ou contrato 
suspenso, sem interferir no 
seguro-desemprego desse 
trabalhador, que manterá 
o direito de forma integral 
caso seja demitido após o 
fim do acordo.

O dinheiro do BEm sairá 
todo do FAT, mas sem neces-
sidade de aportes adicionais 
pelo Tesouro Nacional. Com 
o aumento substancial da 
dívida pública em 2020, a 
equipe econômica tem bus-
cado soluções para comba-
ter a crise da covid-19 que 
dependam menos de recur-
sos obtidos via emissão de 
dívida pública. A economia 
obtida com a reformulação 
do seguro-desemprego abri-
rá espaço dentro do fundo 
para essas despesas.

Uma análise prelimi-
nar feita por técnicos para 
o pagamento do BEm, agora 
chamado de “Bolsa Emer-
gencial”, mostra que have-
ria 1,16 milhão de acordos 
de suspensão de contrato e 
1,69 milhão de acordos de 
redução de jornada e salá-
rio (total de 2,85 milhões). 
Considerando o gasto médio 
esperado com cada trabalha-
dor, o custo do programa fi-
caria em R$ 6,14 bilhões. Na 
redução de jornada e salário, 
os acordos podem ser firma-
dos com cortes de 25%, 50% 
ou 70%, nos mesmos moldes 
da primeira rodada do pro-
grama em 2020.

Felipe Frazão e 
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Cortes salariais devem atingir 
três milhões de trabalhadores 
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Cristina Indio do Brasil 
Agência Brasil

Ajuda emergencial

Maioria vai receber R$ 150 do novo auxílio
A maior parte do público 

do auxílio emergencial deve 
receber a menor cota do bene-
fício, no valor de R$ 150. Serão 
cerca de 20 milhões de famílias 
- 43% do total de contempla-
dos estimado na nova rodada 
- na categoria “unipessoal”, isto 
é, composta por apenas uma 
única pessoa.

Outras 16,7 milhões de 
famílias têm mais de um inte-
grante e vão receber R$ 250. Já 
a maior cota, de R$ 375, deve 
ser paga a cerca de 9,3 milhões 
de mulheres que são as únicas 
provedoras de suas famílias. O 
pagamento das novas parcelas 
do auxílio está previsto para co-
meçar em abril.

Pelo novo desenho do au-
xílio, o governo vai pagar qua-
tro parcelas de R$ 150 a R$ 375 
a cerca de 46 milhões de brasi-
leiros. Apenas uma pessoa por 
família poderá ser contempla-

da. As regras são mais aperta-
das do que em 2020, quando o 
auxílio pagou cinco parcelas de 
R$ 600 e quatro de R$ 300, com 
cotas em dobro para as mulhe-
res chefes de família. Até duas 
pessoas na família podiam re-
ceber o repasse.

O Congresso Nacional 
aprovou na semana passada e 
promulgou no dia 15 a emenda 
constitucional que abre cami-
nho à recriação do programa 
de assistência aos vulneráveis. 
Ela prevê um limite de R$ 44 bi-
lhões para despesas com auxí-
lio livres de regras fiscais como 
o teto de gastos, que limita o 
avanço das despesas à inflação. 
Esse valor tem “pouca gordura” 
para alterar os valores dos be-
nefícios, uma vez que precisa 
bancar também os custos com 
a Caixa e a Dataprev, contrata-
das para operacionalizar o pro-
grama assistencial. Governo Federal deve pagar quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375 a cerca de 46 milhões de brasileiros

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Janeiro registra mais de 260 mil empregos

O Brasil fechou o mês 
de janeiro de 2021 com um 
saldo de 260.353 empregos 
formais, segundo balanço 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged) apresentado ontem 
pelo Ministério da Economia. 
O saldo é o melhor da série 
histórica para o mês de janei-
ro e é resultado de 1.527.083 
admissões e 1.266.730 des-
ligamentos. O número tam-
bém é maior do que o regis-
trado em dezembro de 2020, 
quando a geração de empre-
gos ficou em 142.690 postos 
de trabalho.

Com isso, o estoque de 
empregos formais no país 

chegou a 39.623.321 víncu-
los, o que representa uma va-
riação de 0,66% em relação 
ao estoque do mês anterior. 
De acordo com o ministério, 
a modernização trabalhista 
teve papel importante na ge-
ração de empregos de janeiro.

“Foram 15.600 admis-
sões e 12.517 desligamentos 
na modalidade de trabalho 
intermitente, gerando saldo 
de 3.083 empregos, envol-
vendo 3.784 estabelecimen-
tos contratantes. Um total de 
201 empregados celebrou 
mais de um contrato na con-
dição de trabalhador inter-
mitente”, informou a pasta.

Os números mostram 
que, no mês de janeiro, todos 
os grupamentos de ativida-
des econômicas apresen-

taram saldo positivo, com 
destaque para o setor da 
Indústria, com a geração de 
90.431 novos postos de tra-
balho formais.

“Em nível de subclasses, 
podemos apontar a Confec-
ção de Peças do Vestuário, 
exceto Roupas Íntimas e as 
Confeccionadas Sob Medida, 
com o maior saldo (7.855), 
a maior parte no Paraná 
(3.058). A [subclasse] Fabri-
cação de Calçados de Couro 
registrou o segundo maior 
saldo (5.762), principalmen-
te na Bahia (1.670) e Rio 
Grande do Sul (1.658)”, in-
formou o ministério.

Na sequência vem o se-
tor de Serviços que apresen-
tou o segundo melhor saldo, 
com 83.686 empregos for-

mais. A maioria deles regis-
trado nos grupamentos de 
Informação, Comunicação e 
Atividades Financeiras, Imo-
biliárias, Profissionais e Ad-
ministrativas”, com 55.896; e 
Administração Pública, Defe-
sa e Seguridade Social, Edu-
cação, Saúde Humana e Ser-
viços Sociais”, com 18.353.

O terceiro maior cres-
cimento do emprego formal 
ficou com o setor da Cons-
trução, com saldo de 43.498 
postos de trabalho formais, 
principalmente na subclas-
se Construção de Edifícios, 
com saldo de 16.636 postos. 
Ainda de acordo com os da-
dos, a Agropecuária também 
apresentou saldo positivo de 
32.986, principalmente nas 
subclasses Cultivo de Maçã 

(12.222) e Cultivo de Soja 
(9.194). Setor mais atingido 
pelos efeitos da pandemia 
do novo coronavírus, o Co-
mércio registrou, em janeiro, 
um saldo positivo, de 9.848 
postos de trabalho. Os des-
taques ficaram por conta das 
subclasses Comércio a Varejo 
de Peças e Acessórios Novos 
para Veículos Automotores 
(3.506) e Comércio Varejista 
de Materiais de Construção 
em Geral (3.055).

Salário
Para o conjunto do terri-

tório nacional, o salário médio 
de admissão em janeiro deste 
ano foi de R$ 1.760,14. Com-
parado ao mês anterior, houve 
aumento real de R$ 20,06 no 
salário médio de admissão.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

O Ministério da Eco-
nomia publicou no Diário 
Oficial da União de ontem 
instrução normativa que 
suspende até 31 de maio o 
recadastramento anual de 
aposentados, pensionistas 
e anistiados políticos civis 
– procedimento adotado 
como prova de vida para a 
manutenção de benefícios.

Segundo a medida, 
após essa data o benefi-
ciário deverá fazer a com-
provação de que está vivo 
para a continuidade do 
pagamento de proventos e 
pensões e recebimento de 
eventuais retroativos. Até 
lá, estarão suspensas as vi-
sitas técnicas para fins de 
comprovação de vida.

A decisão não se apli-
ca ao recadastramento de 
aposentado, pensionista 
ou anistiado político cujo 
pagamento do benefício 
esteja suspenso na data de 
publicação da instrução.

No entanto, está pre-
visto que as Unidades de 
Gestão de Pessoas poderão 
receber solicitações de res-
tabelecimento excepcional 
dos pagamentos de proven-
tos e pensões suspensos por 
meio do “módulo de Reque-
rimento do Sigepe, tipo de 
Documento ‘Restabeleci-
mento de Pagamento – co-
vid-19’”. A suspensão da ne-
cessidade de comprovação 
de vida é uma das medidas 
de proteção visando o en-
frentamento da emergência 
de saúde pública decorrente 
do novo coronavírus.

Recadastramento de 
segurados é adiado

Pedro Peduzzi 
Agência Brasil

Todas as faixas de ren-
da registraram alta da taxa 
de inflação em fevereiro. 
De acordo com o Indicador 
Ipea de Inflação por Faixa 
de Renda, divulgado ontem 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
as famílias de renda mais 
alta foram as mais atingidas 
no mês. A faixa de renda mé-
dia saiu de 0,26% em janei-
ro para 0,98% em fevereiro. 
A inflação das famílias de 
renda média-alta subiu de 
0,27% para 0,97% e nas de 
renda alta, cresceu de 0,29% 
para 0,98%.

Conforme o estudo, o 
grupo de transportes, im-
pactado pela alta de 7,1% 
dos preços dos combus-
tíveis, foi o segmento que 

Inflação em fevereiro atinge 
todas as faixas de renda

mais contribuiu para a pres-
são inflacionária. Nas famí-
lias mais pobres, os reajustes 
de 0,33% do ônibus urbano 
e de 0,56% do trem pesaram 
para a alta da inflação, além 

do preço dos combustíveis e 
gás. Ainda entre os mais po-
bres, o grupo habitação con-
tribuiu para a alta da inflação, 
ancorado pelos aumentos de 
0,66% dos aluguéis.

Entre os mais pobres, os preços do aluguel e do gás pesou nos cálculos 

Foto: Marcus Antonius



Diversidade

Milton Ribeiro defende a prioridade para o setor educacional retomar atividades presenciais em todo o país

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, reforçou ontem 
o pedido ao Ministério da Saú-
de para que professores façam 
parte do grupo prioritário na 
vacinação contra a covid-19 a 
fim de garantir a retomada das 
aulas presenciais. Segundo in-
formou, o pedido “está sendo 
analisado”.

Ribeiro encontrou-se on-
tem com o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, que está dei-
xando o cargo, e com o médico 
Marcelo Queiroga, indicado 
para assumir a pasta nos próxi-
mos dias. “Vim pedir a possibi-
lidade de vacinar todos os pro-
fessores para voltar às aulas 
presenciais. Esse pedido está 
sendo analisado e deve entrar 
na escala”, disse o ministro da 

Karine Melo 
Agência Brasil

Ministro da Educação pede 
imunização de professores
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Torna pública a abertura de processo seletivo para 
contratação e formação de cadastro reserva para os 

seguintes cargos:

  783/20 –  Técnico de Promoção Social

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico:  
http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o período de 

inscrições, que será de 23/03 a 30/03/2021.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação 
de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), análise 

documental e entrevista.

Educação, ressaltando que es-
tão em análise como serão “as 
questões técnicas e como será 
realizado [o processo]”.

Milton Ribeiro lembrou 
que, em outubro do ano pas-
sado, enviou ao Ministério da 
Saúde um ofício pedindo prio-
ridade de vacinação para os 
professores e os demais pro-
fissionais da área. A previsão 
de Ribeiro é que, até antes de 
maio, seja possível iniciar a 
vacinação deste grupo, com 
expectativa de incluir de 2 mi-
lhões a 3 milhões, entre profes-
sores, porteiros, merendeiros e 
seguranças escolares.

Segundo o ministro, o 
pedido atende à demanda do 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed) 
e União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
(Undime).

Foto: Agência Brasil

No país

CNJ faz novas recomendações para 
conter covid-19 no sistema prisional 

O ministro Luiz Fux, 
presidente do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), 
assinou uma nova reso-
lução com orientações 
adicionais aos juízes so-
bre como conter a disse-
minação da covid-19 no 
sistema prisional.

A nova determinação, 
baixada anteontem (15), 
prevê medidas adicionais 
a serem observadas pe-
los magistrados, além das 
que já haviam sido adota-
das em resolução de mar-
ço do ano passado, quan-
do o CNJ recomendou, 
por exemplo, a revisão de 
todas as prisões provisó-
rias no país. A vigência 
tanto da nova resolução 
(91/2021) como da an-
tiga (62/2020) vai agora 
até dezembro de 2021.  

Entre as novas re-
comendações está a de 
que o Judiciário parti-

cipe da elaboração de 
planos e promova cam-
panhas para a vacinação 
dos presos. Outra orien-
tação é que os recursos 
arrecadados com multas 
judiciais sejam investi-
dos na compra de medi-
camentos e materiais de 
limpeza.

A nova resolução re-
força a necessidade de 
garantir o acesso de ór-
gãos como o Ministério 
Público e a Defensoria 
Pública para inspeções 
em unidades prisionais. 
A norma também man-
tém orientação para o 
monitoramento de casos 
e a testagem em massa, e 
orienta o Judiciário a rea-
lizar campanhas e ações 
de cuidado da saúde, in-
cluindo a saúde mental.

Prisões em flagrante
As resoluções do CNJ 

também preveem a análi-
se rigorosa da necessida-

Agência Brasil

O programa Qualifica 
Mais-Emprega Mais, uma 
iniciativa dos ministérios da 
Educação (MEC) e da Eco-
nomia, está com inscrições 
abertas de cursos on-line 
de qualificação profissio-
nal para jovens com até 29 
anos. Nesta primeira fase, 
que funcionará como proje-
to-piloto, serão disponibili-
zadas 6.069 vagas gratuitas. 
São três cursos oferecidos 
na área de tecnologias da 
informação e comunicação 
(TICs): programador de sis-

temas, programador web e 
programador de dispositi-
vos móveis.  

Os cursos terão duração 
de cerca de 200 horas cada. 
Neste primeiro momento, 
eles estão sendo ofertados 
para jovens que residam em 
11 Regiões Metropolitanas 
do país: Salvador, Fortaleza, 
Brasília, Belo Horizonte, Re-
cife, Florianópolis, Joinville, 
Porto Alegre, Curitiba, São 
Paulo e Campinas. Além da 
qualificação, os estudantes 
que concluírem os cursos 
serão auxiliados para inser-
ção no mercado de trabalho.

De acordo com a Secre-

taria de Educação Profissio-
nal e Tecnológica do MEC, 
a seleção dos estudantes 
será realizada pela plata-
forma EduLivre, por meio 
do preenchimento de uma 
trilha educacional, onde os 
candidatos vão conhecer o 
contexto do mercado de tra-
balho no qual pretendem se 
inserir. A trilha ficará aberta 
até o dia 11 de abril e con-
tará com informações sobre 
os cursos e postos de tra-
balho a eles relacionados, 
além de apresentar aos can-
didatos alguns exercícios 
sobre o conteúdo apresen-
tado na própria trilha.

A partir do dia 12 de 
abril, os participantes se-
lecionados receberão um 
e-mail para a confirmação 
de matrícula, enviado direta-
mente por uma das setes ins-
tituições selecionadas pelo 
governo para o programa.

Para a realização da 
matrícula, os selecionados 
devem residir em uma das 
11 Regiões Metropolitanas 
participantes e terem o En-
sino Médio completo. As au-
las estão previstas para co-
meçar em 10 de maio. Mais 
detalhes do Qualiifica Mais 
estão disponíveis no site do 
programa na internet.

Programa de qualificação profissional 
do governo Federal abre inscrições
Rafael Vilela
Agência Brasil

de de prisões em flagrante e 
a suspensão das audiências 
de custódia presenciais. Ou-
tra medida recomendada é a 
restrição no acesso a presí-
dios, com a adoção de rodízio 
na visitação por familiares e 
adoção de meios eletrônicos 
para o contato.

Todas as recomendações 
valem também para o siste-
ma socioeducativo, que abri-
ga menores infratores. As 

determinações já estão em 
vigor, mas ainda devem ser 
referendadas neste mês pelo 
plenário do CNJ.

Resolução
A resolução foi publica-

da em meio a um aumento 
nos casos de covid-19 e de 
óbitos pela doença regis-
trados no sistema prisional, 
conforme mostra levanta-
mento do próprio CNJ.

O Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) decidiu 
que cabe à Justiça Fe-
deral apurar eventuais 
crimes relacionados ao 
apagão de energia elétri-
ca ocorrido no Amapá en-
tre outubro e novembro 
do ano passado, quando 
13 das 16 cidades do es-
tado ficaram sem energia 
elétrica por pelo menos 
21 dias.

A decisão do STJ abre 
caminho para que a 4ª 
Vara Federal Criminal de 
Macapá siga supervisio-
nando o inquérito aberto 
pela Polícia Federal para 
apurar as responsabilida-
des penais pelo apagão.

A competência para 
conduzir o caso era dis-
putada pela Justiça es-
tadual, que, quando do 
apagão, proferiu decisões 
liminares (provisórias) de-
terminando providências 
preparatórias para a aber-
tura de ação penal.

Constituição
A Terceira Seção do 

STJ entendeu que o caso 

Amapá: Justiça Federal 
deve apurar apagão
Agência Brasil

deve ficar com o juízo fe-
deral, pois o que se inves-
tiga são infrações penais 
praticadas contra bens, 
serviço ou interesse da 
União. Isso porque, pela 
Constituição, cabe so-
mente à União a explora-
ção do fornecimento de 
energia elétrica, mesmo 
que mediante autoriza-
ção, concessão ou permis-
são à iniciativa privada.

O apagão no Ama-
pá provocou diversos 
transtornos à população, 
incluindo a interrupção 
também no fornecimen-
to de água. O blecaute 
foi consequência de um 
incêndio no principal 
transformador da maior 
subestação de energia 
do estado.

O apagão de energia 
elétrica ocorreu no 

Amapá entre outubro 
e novembro do ano 

passado e atingiu 13 das 
16 cidades do estado 

Ministério quer iniciar a 
vacinação de até 3 milhões 

de profissionais da educação 
antes do mês de maio
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Sobe

Desce

Lance Livre

Reflexões atemporais

A amizade é semelhante a 
um bom café; uma vez frio, 
não se aquece sem perder 
bastante do primeiro sabor.

Immanuel Kant

É hoje!17

Álvaro Rezende, 
Ana Carmem Arco-
verde, Azmasvete 
Grangeiro Monteiro, 

Berisomar Dantas Pedrosa, Bianca 
Soares, Daci Barreto de Oliveira, Eli 
Barreto Coutinho, 
Arnno Neto, Hugo 
Barros, José Mayrink 
Wanderley, José 
Morais de Souto 
Filho, Luiz Carneiro, 
Maria de Lourdes 
Baltar, Maria Mar-
garida Pereira de Castro, Maria Zélia 
Jurema, Maryland Marques, Miriam 

de Lucena Rangel, 
Junior Mendes, 
Mônica Maia, Regina 
Toscano, Roberta 
Bezerril Nunes, Ro-
berta Franklin Vieira, 
Rubens Falcão Filho 
e Virgínia Silva Pinto

Aniversariando

O SINDICATO dos Jornalistas Pro-
fissionais da Paraíba promoveu 
ontem eleições para renovação de 
sua diretoria. Em chapa única, foi 
decidida a recondução do atual 
presidente, Land Seixas.

A PROFESSORA Ana Isabel Sousa 
Leão foi homenageada pela Asso-
ciação das Arquivistas da Paraíba 
pelo trabalho em favor da cate-
goria, durante a passagem do Dia 
Internacional da Mulher.

SÃO muitos os elogios ao tra-
tamento que as pessoas idosas 
estão merecendo na vacinação 
no estacionamento do Manaíra e 
Mangabeira Shopping. Funcioná-
rios do shopping abastecem os 
carros com água mineral gelada e 
disciplinam o tráfego.

MAIS DE 91.800 doses da vacina 
CoronaVac estão sendo esperadas 
hoje na Paraíba o que deverá dar 
sequência mais ágil ao plano de 
imunização.

VAMOS cuidar, minha gente! A si-
tuação está de vaca desconhecer 
bezerro.

Embora venha registrando número 
recorde de mortes por Covid-19, o 
que tem acontecido em todo o País, 
a Paraíba vem mantendo o cresci-
mento da pandemia sob controle, 
pelo menos no que diz respeito à 
capacidade de leitos nas UTIS da 
rede pública e nos atendimentos 
nas Upas e postos de saúde. A situa-
ção se agrava, mas o Governo tem 
sido eficiente para evitar o colapso.

Elas formam 
uma dupla 
inseparável , 

não apenas no 
aspecto genético, 
já que são gêmeas 
univitelinas e ex-
tremamente pare-
cidas fisicamente. 
Mas Maria Zélia 
Jurema e Maria de 
Lourdes Baltar, 

as “Tatáras” da família Henriques, também 
se assemelham no caráter e na integrida-
de, qualidades herdadas dos seus pais, dr. 
Herbert e dona Zélia Henriques, que pon-
tificaram nos anos dourados da sociedade 
paraibana. Hoje estão aniversariando e re-
cebem o carinho dos amigos e o reconheci-
mento da coluna.

Muito mais do que uma 
mulher jovem e bonita, LO-
RENA SOUSA DOS SANTOS 
LIMA vai iniciando a sua 
carreira médica com mui-
ta segurança no curso que 
empreende na Faculdade 
de Medicina do UNIPÊ. Esta 
semana ela obteve a sua pri-
meira grande conquista, fi-
gurando entre as aprovadas 
da Liga Acadêmica de Cirur-
gia Metabólica numa dis-
puta que envolveu muitos 
concorrentes. Os pais, Clovis 
e Germana dos Santos Lima, 
estão radiantes. 

Marcelo Queiroga é o 11º  ministro de Estado 
da Paraíba após a proclamação da República

O m é -
d i c o 

M a r c e l o 
Quei roga 
é o 11º pa-
raibano a 
ocupar o 
cargo de 
m i n i s t r o 

de Estado do Brasil em sua 
fase republicana. E o pri-
meiro a ocupar o Ministério 
da Saúde em toda a história 
brasileira. A informação foi 
repassada pelo historiador   
José Octávio de Arruda 

Melo, atendendo consulta 
da coluna. Em sua pesqui-
sa, ele relacionou todos os 
ex-ministros que ocuparam 
pastas no Poder Central: Ex-
cetuando os que ocuparam 
cargos a nível ministerial 
no tempo do Império, como 
Manuel Carneiro da Cunha 
e Diogo Velho, encontramos 
Aristides Lobo, como mi-
nistro do Interior na presi-
dência de Deodoro da Fon-
seca. Seguiram-se Epitácio 
Pessoa (da Justiça, no go-
verno Campos Sales), José 

Américo (nos dois períodos 
do Governo Vargas), Pe-
reira Lira (governo Dutra), 
Fernando Nóbrega (do Tra-
balho, no governo JK), João 
Agripino (Minas e Ener-
gia, na curta gestão Jânio 
Quadros), Abelardo Jurema 
(Justiça, governo João Gou-
lart), Celso Furtado (Plane-
jamento e Cultura), Jaime 
Portela (Casa Militar - Costa 
e Silva), Lira Tavares (Costa 
e Silva), Mailson da Nóbre-
ga (José Sarney) e Marcelo 
Queiroga (Jair Bolsonaro).

Sem lockdown
O novo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou à CNN Brasil que 
lockdowns são utilizados em situa-
ções extremas, mas que não podem 
ser “política de governo”. Ques-

tionado pela CNN Brasil sobre o 
lockdown, Queiroga afirmou: “esse 
termo de lockdown decorre de 
situações extremas. São situações 
extremas em que se aplica. Não 
pode ser política de governo fazer 
lockdown. Tem outros aspectos da 
economia para serem olhados”. 

Essencial
Da professora Márcia Lucena, ex-pre-
feita do Conde, em postagem nas redes 
sociais: 
- Descobri que posso viver sem res-
taurantes, lojas, aviões ou carros. E 
confirmei que não viveria sem música, 
filmes e livros. A linha tênue entre 
enlouquecer ou se manter são está 
na arte. Por isso cultura é um direito 
humano inalienável. 

A propósito, Abelardo Jurema, meu 
pai, dizia que só conseguiu enfrentar o 
exílio em Lima porque ouvia música, 
tinha bons livros e uma máquina de 
escrever (naquele tempo não havia 
internet e nem celular).

O cardiologista Valério Vasconcelos, 
em companhia da namorada Rebecca 
Evangelista (foto),  tem se dedicado 
a percorrer o interior do Estado, cada 
vez mais fascinado com as belezas 
históricas e naturais da Paraíba. O mu-
nicípio de Areia, berço de José Américo 
de Almeida, o encantou: “a cidade tem 
um clima admirável, intensa ativida-
de cultural, um ótimo hotel e muitas 
curiosidades a nos proporcionar. Um 
espetáculo”, afirmou.

Cidade encantada

A advogada pa-
raibana Ma-
rianna Chaves, 

que desenvolve suas 
atividades no Timor 
Leste, continua acu-
mulando conquistas 
e reconhecimento. 
Desta vez mereceu 
aplausos pelo traba-

lho de tradução para o português de al-
guns módulos sobre Ética e Integridade 
da iniciativa Educação para a Justiça do 
escritório das Nações Unidas sobre dro-
gas e crimes, realizado em parceria com 
o seu colega Diogo Freitas.

Apoio político

Ao que se sabe, 
a  nomeação 
do novo mi-

nistro da Saúde não 
se deu apenas pelos 
inquestionáveis mé-
ritos profissionais 
do médico Marcelo 
Queiroga. Também 

pesou na sua escolha a ação da ban-
cada paraibana, através dos deputados 
Agnaldo Ribeiro, Wellington Roberto e  
Efraim Filho que têm sido fortes alia-
dos do Governo. O ex-senador Efraim 
Morais, amigo do presidente Bolsonaro, 
de quem foi companheiro na Câmara, 
também teria contribuído.
- Mas o que pesou mesmo foi a amiza-
de pessoal do novo ministro com o fi-
lho do presidente, senador Flávio Bol-
sonaro, que apoiou a indicação, conta 
uma bem situada fonte de Brasília. 

Não bastasse o recrudescimento 
da pandemia, a necessidade da 
quarentena e o isolamento social, 
os idosos paraibanos ainda sofrem 
com um novo aumento no preço 
dos medicamentos que já estão 
altos e tiveram crescimento de 
5%, inclusive nos remédios de uso 
contínuo utilizados mais frequente-
mente pelos pacientes na maio-
ridade - esclerose, pressão alta e 
diabetes. Em cima de queda, coice.



Em tempo de dificul-
dade financeira dos clubes 
paraibanos, provocada pela 
pandemia do coronavírus, a 
ajuda dos torcedores é mui-
to bem vinda. Por este mo-
tivo, os dirigentes pedem 
que os amantes dos clubes 
se tornem sócios-torcedores. 
No Botafogo, os torcedores 
foram mais além. Um gru-
po deles procurou a direção 
do clube e perguntou o que 
estava faltando, e como eles 
poderiam ajudar. O clube 
respondeu que tinha com-
prado duas traves de rodi-
nha, aquelas que são usadas 
para treinamentos no CT da 
Maravilha do Contorno, e 
que precisava comprar as re-
des. Os torcedores também 
tomaram conhecimento que 
as redes do Almeidão estão 
muito velhas, sujas e furadas. 

Diante das informações, 
a torcida resolveu fazer uma 
campanha, uma verdadeira 
vaquinha, para comprar as 
quatro redes e já lançaram 
nas redes sociais. Para que 
a coisa ficasse ainda mais 
transparente possível, eles 
colocaram até os custos e 
divulgaram uma conta ban-
cária para que os torcedores 
pudessem contribuir com 
qualquer quantia. Quem 
quiser é só depositar no 
Santander, agência 4183, 
conta 130001953, CNPJ 
08.951.311/0001-48 ou 
pelo Pix, com o mesmo nú-
mero do CNPJ.

O presidente do clube, 
Alexandre Cavalcanti, para-
benizou a iniciativa dos tor-
cedores, num momento em 
que o clube passa por uma 
séria crise financeira e espe-
ra ansiosamente a reabertu-
ra dos estádios para que o 

Botafogo possa cumprir com 
os seus compromissos.

“Essa não é uma campa-
nha do clube, e sim da torci-
da. Porém, claro que como 
beneficiado, o Botafogo con-
cordou e até agradeceu a ini-
ciativa. Eles vieram a mim e 
perguntaram o que faltava 
no momento. Eu de pronto 
respondi que compramos 
mais duas traves para treina-
mentos, mas que ainda não 

tinham redes. Também fiz 
ver a eles que seria interes-
sante que o Botafogo tivesse 
as suas próprias redes, para 
colocar apenas nos dias de 
jogos do clube no Almeidão, 
já que as que hoje estão lá 
são antigas, sujas e furadas. 
Nós chegamos a reclamar 
inclusive na Secretaria Es-
tadual de Esportes, mas fui 
informado que o responsável 
seria a FPF. Como eu não gos-

to de esperar, e sim resolver 
logo, passei essa necessida-
de nossa para os torcedores”, 
disse o presidente.

Preparacão
Alheio a estes proble-

mas, o elenco está focado no 
próximo jogo, contra o CRB, 
no próximo domingo, em 
Maceió, pela Copa do Nor-
deste. Após mais um trope-
ço dentro de casa, a equipe 

precisa somar pontos nesta 
partida, e vai atrás da pri-
meira vitória na competi-
ção, mesmo todos sabendo 
da dificuldade de enfrentar 
o CRB, um clube da Série B, 
com maior poder de investi-
mento no momento e dentro 
da casa dele.

Para este jogo contra o 
CRB, o time poderá ser refor-
çado com alguns atletas que 
não enfrentaram o Sampaio 

Corrêa, no último sábado. 
São eles os atacantes Rafael 
Oliveira e Sávio, que estavam 
entregues ao departamento 
médico, além do meia Clay-
ton, que poderá fazer a sua 
estreia. O elenco treinou on-
tem nos dois expedientes, 
volta a treinar hoje à tarde, 
amanhã também à tarde e na 
sexta pela manhã. A viagem 
para Maceió será na sexta, 
logo após o almoço. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Copa do Brasil
Competição programa vários jogos nesta quarta-feira, 
com destaque para a estreia do Corinthians contra o 
Salgueiro, no interior pernambucano. Página 23

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

Esportes

Torcedores criam rifa com o objetivo de arrecadar dinheiro para a compra de redes para as novas traves no clube

Torcida faz campanha para 
ajudar o BoTaFogo

Foto: Instagram/Botafogo

O América de Minas 
Gerais já está em Campina 
Grande para o jogo desta 
quinta-feira contra o Tre-
ze pela Copa do Brasil, às 
16 horas, no Estádio Presi-
dente Vargas. A delegação 
chegou ontem. A equipe 
perdeu a invencibilidade e 
os 100 por cento de apro-
veitamento no Campeonato 
Mineiro, ao ser derrotada, 
no último sábado, pela Cal-
dense, por 1 a 0. O Galo e o 
Coelho só se enfrentaram 
uma vez na história e foi em 
1979, pela antiga Taça de 
Prata, segunda divisão do 
Campeonato Brasileiro. A 
equipe de Minas Gerais le-
vou a melhor e venceu por 
2 a 1, no Estádio Mineirão, 
em Belo Horizonte.

O técnico do Treze, 
Marcelinho Paraíba, fez on-
tem à tarde um treino cole-
tivo, quando definiu o time 

que vai começar jogando 
amanhã. Hoje pela manhã, 
haverá apenas um treino 
recreativo no PV, como úl-
tima atividade antes do 
jogo. A partir desta quin-
ta-feira, o Galo vai começar 
uma verdadeira maratona 
de jogos. No domingo, o 
Alvinegro vai enfrentar o 
ABC pela Copa Nordeste, 
no Amigão, e no dia 24 vai 
encarar o Salgueiro, no Ser-
tão de Pernambuco. Serão 
3 jogos em 9 dias.

O técnico Marcelinho 
disse que não está admira-
do com a boa fase do Treze 
e espera conquistar a classi-
ficação para a próxima fase 
da Copa do Brasil, mesmo 
sabendo do alto nível do 
América Mineiro.

“Vamos enfrentar um 
adversário de Série A, fez 
uma grande campanha no 
ano passado na Série B. É 
uma equipe muito rápi-
da e de grande qualidade 
técnica, conheço também 

o treinador Lista e vamos 
tentar colocar em prática a 
nossa proposta de jogo para 
conseguir a classificação. 
Quanto ao bom momento 
da nossa equipe, não é uma 
surpresa porque eu confia-

va no meu potencial e dos 
jogadores e sabia que quan-
do esse grupo se tornasse 
mais entrosado, os resulta-
dos aconteceriam. Quanto 
às derrotas na pré-tempo-
rada, eu dei minha cara a 

tapa escolhendo adversá-
rios difíceis e isso foi mui-
to importante, porque pu-
demos observar os nossos 
erros e corrigi-los a tempo, 
antes das competições ofi-
ciais”, disse o treinador.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Trezeoficial

No Amigão

américa-Mg chega para jogo com o
Treze, amanhã, pela Copa do Brasil

O técnico Marcelinho Paraíba atento no jogo contra o Fortaleza em que o Treze conseguiu um empate de 1 a 1

Botafogo passa por uma séria crise 
financeira, e torcedores resolveram 
se unir para apoiar o clube



Depois de duas derrotas seguidas, time paraibano tenta reencontrar o caminho das vitórias no Novo Basquete Brasil
A basquete Unifacisa se-

gue no Rio de Janeiro depois 
de perder para o São Paulo 
por 90 a 79 na última segun-
da-feira e hoje vai enfrentar 
o Franca, em um duelo im-
portante,  às 17h, no Mara-
canãzinho pelo NBB. A der-
rota para o tricolor paulista 
deixou o time paraibano na 
oitava posição, daí a impor-
tância do jogo desta quarta-
feira, onde uma vitória é de 
fundamental importância 
para se manter na briga pela 
classificação. 

Depois de Franca,  a 
Unifacisa ainda terá mais 
três jogos pela frente: Corin-
thians, Pato e Bauru. A parti-
da será transmitida ao vivo 
pela Tv Itararé e YouTube 
do basquete Unifacisa.

No jogo contra o São 
Paulo, os  destaques da Uni-
facisa ficaram por conta do 
armador Nate Barnes, ces-
tinha da Unifacisa com 14 
pontos, 1 assistência e 2 bo-
las roubadas. Fábian Sahdi 
com 12 pontos, 2 rebotes, 
8 assistências e 1 bola rou-
bada. Vinicius Pastor com 
12 pontos, 6 rebotes, 1 bola 
roubada, seguido por Nehe-
mias Morilo com 11 pontos 
e 2 assistências, e Betinho 
com 10 pontos, 5 rebotes, 
4 assistências e 1 bola rou-
bada.

As equipes duelaram 
no Maracanãzinho e fizeram 
um grande jogo, com muitas 
trocas de placar e grandes 
atuações para ambos os la-
dos. A equipe paulista levou 
a melhor no confronto, a 
Unifacisa até fez um terceiro 
quarto praticamente per-
feito, mas não conseguiram 
parar a dupla Georginho e 
Lucas Mariano, perdendo 
para o São Paulo pelo placar 
de 90 a 79.

“Jogamos bem durante 
boa parte do segundo, ter-
ceiro e quarto, mas pecamos 
um pouco na consistência, 
perdemos algumas bolas 
importantes e esses erros 
contra equipes fortes como 
o São Paulo são fatais. Nós 
estávamos fazendo um bom 
trabalho, corremos atrás da 
virada, mas quando eles re-
cuperaram o controle da par-
tida foi realmente difícil de 
buscar o placar. Paranhos e 
Leozão também fazem muita 
falta para a gente, em 2021 
ainda não conseguimos fazer 
um jogo com o time completo 
e estamos fazendo o melhor 
com as peças que temos, Ale-
xandrino vem fazendo um 
grande trabalho na ausência 
dos dois e esperamos que na 
última mini sede possamos 
contar com todos para che-
garmos firmes nos playoffs”, 
comentou o armador da Uni-
facisa, Fábian Sahdi.

Unifacisa busca reabilitação
no NBB hoje contra o Franca

Na próxima sexta-feira, dia 18 de março, completa 
exatamente um ano com jogos oficiais sem a presença 
de público nos estádios da Paraíba. Só refrescando a 
memória do torcedor de nosso estado neste dia jogaram  
Botafogo e Sousa, no Almeidão, empate de 1 a 1, gols de 
Luas Símon, para o Belo, e Yarley para o alviverde e ainda 
houve outro jogo, mais cedo, entre Sport Lagoa Seca e 
Nacional de Patos, no Estádio Titão, com vitória do time 
patoense por 3 a 2. Nesta data consumou-se orebaixa-
mento do Sport para a Segunda Divisão.

Ainda no dia 18, do ano passado, a Federação Pa-
raibana de Futebol emitia nota suspendendo o Campeo-
nato Paraibano por tempo indeterminado, seguindo a 
orientação da CBF, tudo por conta da pandemia do novo 
coronavírus. Pânico geral para os dirigenttes dos clubes 
por conta dos compromissos assumidos com jogadores 
e fornecedores. A partir daquele momento o futebol 
iniciava um processo de desestabilização e ainda espe-
rou alguns meses para os jogos voltassem, mas sem a 
presença do torcedor.

Diante da  pandemia foram necessários estudos cien-
tíficos para encontrar uma maneira de liberar os jogos 
mesmo com os estádios com suas arquibancadas vazias, 
retrato ainda vivo na memória porque o vírus segue ainda 
mais forte e ceifando muitas vidas pelo Brasil. A simbiose 
entre o jogador e o torcedor ficou só mesmo nas redes 
sociais e, pelo visto, vai perdurar por um bom tempo se 
a vacinação não alcançar a maioria do público brasileiro.

A CBF conseguiu elaborar um protocolo intitulado 
“jogo seguro” para fazer a bola voltar a rolar, pelos campos 
do Brasil, com a prioridade de conclusão dos estaduais. 
O “novo normal” atingiu grandes e pequenos clubes que 
desde março de 2020 que vem contabilizando prejuízos 
sem a sua principal receita: a bilheteria. Some-se a isso 
a queda no número de sócio-torcedor. Um caos presente 
até hoje porque nada mudou depois daquele 18 de março.

Um ano com jogos
sem os torcedores

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Gabigol não foi primeiro e nem será 
o último a arranjar confusão fora dos 
gramados. Idolatrado dentro das qua-
tro linhas por seus gols decisivos e pela 
empatia com o torcedor, o jogador se 
acha acima do bem e do mal. Aqui e 
acolá comete deslizes. A maioria deles, 
longe de um berço cultural, não conse-
gue assimilar a importância de ser idolo, 
a responsabilidade que carrega consigo, 
e acham que podem tudo. A gente já viu 
isso com nomes consagrados como Ro-
mário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho 
e o hoje ainda “mimado” Neymar que 
Tite vive passando a mão na cabeça. Os 
dirigentes são dominados por eles que 
sempre escapam ilesos de uma punição.

Mão na cabeça

Covid-19
Do jeito que as coisas 
estão o futebol paraiba-
no caminha para mais 
um ano sem a disputa 
da Segunda Divisão. E 
olhem que a Primeira 
Divisão segue bastan-
te ameaçada de não 
começar por causa dos 
números assustadores 
de casos e mortes.

STJD x Sport
O presidente do STJD, 
Otávio Noronha, indefe-
riu na manhã de ontem, 
o pedido de impugna-
ção da partida do Sport 
contra a Juazeirense 
pela Copa do Brasil. 
Otávio Noronha indefe-
riu a inicial entendendo 
que não há o erro da 
direito no pedido.

O espetáculo não pode parar, pouco importa os 
problemas fora das quatro linhas. Me parece que a 
CBF pensou assim quando a Perilima pediu o adia-
mento do jogo contra o Bahia, pela Copa do Brasil 
Sub-20, diante do surto de covid-19 nos jogadores 
paraibanos e não foi atendida. A Perilima não perdeu 
para o Bahia, mas para a covid-19. Lamentável!

Falta de sensibilidade

Esportes
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A Associação Brasilei-
ra de Cronistas Esportivos 
se posiciou, ontem, atra-
vés de nota oficial, sobre 
as suspensões de jogos 
dos Campeonatos Esta-
duais ocorridas pelo Bra-
sil, principalmente depois 
do Governo de São Paulo 
vetar jogos e contar com o 
apoio do Ministério Públi-
co, causando revolta nos 
clubes e na Federação que 
defendem a continuidade 
dos partidas por conside-
rarem que o esporte está 
seguindo todos os protoco-
los sanitários, não causan-
do qualquer aglomeração e 
testando todos os envolvi-
dos antes da realização de 
qualquer confronto. 

Outros estados como 
Ceará, Santa Catarina e Pa-
raná já haviam tomado a 
mesma decisão em função 
do alto número de casos 
de covid-19 e mortes acen-
tuadas, estando o país vi-
vendo o pico da pandemia. 
Preocupada com a parali-
sação de várias competi-
ções desportivas em todo o 
Brasil e, após discutir esse 

tema com seus dirigentes 
e associações estaduais fi-
liadas, a ABRACE emitiu a 
seguinte nota:

“Entendemos como 
equivocadas e desnecessá-
rias as decisões de suspen-
der a realização de eventos 
esportivos, notadamente 
partidas de futebol, não ha-
vendo qualquer justificati-
va crível ou embasamento 
científico.

Essas competições 
vêm sendo realizadas sob 
os mais seguros protocolos 
de saúde, bem como servin-
do para manter ativos vá-
rios profissionais, além de 
ser fator estimulante para 
as pessoas ficarem em casa, 
com a opção de assistir a 
esses jogos pelos diversos 
meios de comunicação.

Ademais, todos esses 
jogos estão sendo realiza-
dos sem a presença de pú-
blico, com número reduzido 
de profissionais da impren-
sa, não gerando qualquer 
aglomeração.

É evidente que os cro-
nistas esportivos do Brasil 
estão cientes da grave cri-

se sanitária existente, in-
clusive em suas atividades 
de comunicadores, estão 
tendo uma importante par-
ticipação no alerta e orien-
tação à população de todo 
o Brasil.

Sendo assim, a ABRA-
CE reitera e apela às auto-
ridades governamentais e 
desportivas do Brasil, que 
mantenham as competições 
que vêm sendo realizadas, 
todas de forma segura e 
com controles rígidos.

A paralisação do fute-
bol ou de qualquer outro 
evento desportivo, em nada 
contribuirá para a redu-
ção de infectados da pan-
demia da covid-19, bem 
como servirá para causar 
irreparáveis danos nas ati-
vidades profissionais da 
crônica esportiva de todo o 
Brasil, impulsionando, ain-
da mais, o desemprego na 
classe e gerando a falência 
de veículos de comunica-
ção que empregam cronis-
tas e outros profissionais, 
além da importância social 
na integração da prestação 
de serviços”.

Associação de Cronistas
vê o futebol seguro e não
apoia suspensão de jogos

Foto: Mariana Sá/LNB

No jogo contra o São Paulo, o 
maior destaque da Unifacisa foi 
o armador Nate Barnes, cestinha 
com 14 pontos e uma assistência

 Jogamos bem durante 
boa parte do segundo, 
terceiro e quarto, mas 
pecamos um pouco na 
consistência, perdemos 

algumas bolas importantes 
e esses erros contra 

equipes fortes como o 
São Paulo são fatais 



Esportes

Time paulista joga pelo empate para avançar na competição em confronto que acontece no interior pernambucano

O Corinthians vai fazer 
sua estreia na edição 2021 
da Copa do Brasil ‘reforça-
do’, nesta quarta-feira, às 
21h30, contra o Salgueiro, 
em Pernambuco, no Estádio 
Cornélio de Barros. O técni-
co Vagner Mancini vai poder 
contar com Fábio Santos, 
Lucas Piton, Camacho, Ra-
miro, Cauê e Raul Gustavo, 
todos livres da covid-19.

Outro que deve iniciar 
a partida como titular da 
equipe é o volante Cantillo, 
que cumpriu suspensão na 
vitória por 1 a 0 sobre o São 
Caetano, domingo passado, 
pelo Campeonato Paulista. 
Já os atacantes Gustavo Mos-
quito e Léo Natel continuam 
em tratamento de lesões e 
seguem fora da equipe.

A primeira fase da Copa 
do Brasil é disputada em jogo 
único e o Corinthians por ser 
visitante tem a vantagem de 
jogar pelo empate para se 
classificar. Caso consiga, o 
time de Parque São Jorge vai 
ter o vencedor do duelo entre 
Retrô e Brusque na segunda 
fase da competição nacional.

Time provável
O time mais provável 

para iniciar o jogo diante 
do Salgueiro deverá formar 
com: Cássio, Fagner, Je-
merson, Gil e Fábio Santos; 
Gabriel, Cantillo, Rodrigo 
Varanda, Cazares e Mateus 
Vital; Jô.

Confira a lista dos joga-
dores convocados por Man-
cini. Goleiros: Cássio, Gui-
lherme Castellani e Matheus 
Donelli; laterais: Fábio San-
tos, Fagner e Lucas Piton; 
zagueiros: Bruno Méndez, 
Gil, Jemerson, João Victor 
e Raul Gustavo; volantes: 
Camacho, Cantillo, Gabriel 
e Ramiro; meias: Araos, Ca-
zares, Gabriel Pereira, Luan, 
Mateus Vital, Otero e Viti-
nho; atacantes: Cauê, Jô e 
Rodrigo Varanda.

Agência Estado

Corinthians estreia contra o
Salgueiro pela Copa Brasil
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Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Copa da França

Neymar volta a desfalcar hoje o PSG

O Paris Saint-Germain 
não terá o retorno de Neymar 
na partida desta quarta-feira 
contra o Lille, no estádio Par-
que dos Príncipes, em Paris, 
pelas oitavas de final da Copa 
da França. O clube anunciou 
ontem que o brasileiro, ain-
da em recuperação de uma 

lesão no músculo adutor da 
coxa esquerda sofrida no iní-
cio de fevereiro, não estará à 
disposição do técnico argen-
tino Mauricio Pochettino.

“Neymar voltou a trei-
nar com o grupo e continuará 
seu trabalho de recuperação 
individual. Uma nova análise 
da situação será feita nos pró-
ximos dias”, informou o Paris 

Saint-Germain nas redes so-
ciais e em seu site oficial.

A expectativa é enorme 
pela volta do brasileiro desde 
a semana passada, quando 
o time eliminou o Barcelona 
nas oitavas de final da Liga 
dos Campeões da Europa. 
Neymar até já publicou ví-
deos em suas redes sociais 
mostrando como está sua re-

cuperação e os treinamentos 
para poder voltar a jogar.

O brasileiro se machu-
cou no dia 10 de fevereiro, 
em jogo da terceira fase da 
Copa da França contra o 
Caen. A lesão foi no múscu-
lo adutor da coxa esquerda 
e o tempo previsto para re-
cuperação era de aproxima-
damente quatro semanas, 

que já foi ultrapassado.
Além da Copa da Fran-

ça e da Liga dos Campeões, o 
Paris Saint-Germain segue na 
luta pelo título no Campeona-
to Francês. Após 29 rodadas, 
o time está em segundo lugar 
com 60 pontos, três atrás do 
Lille. No último final de se-
mana perdeu em casa para o 
Nantes por 2 a 1.

Agência Estado

CoPa do BraSil 
(Jogos de hoje)

n 15h30
Rio Branco-AC x ABC-RN
Ypiranga-AP x Santa Cruz-PE
Marilia-SP x Criciúma-SC
Castanhal-PA x Volta Redonda-RJ 
Juventude-MA x Operário-PR
Guarany-CE x CSA-AL

n 16h
Goianesia-GO x CRB-AL
Picos-PI x Atlético-AC

n 16h30
Nova Mutum-MT x Tombense-MG

n 17h
Atlético-BA x Vila Nova-GO
Galvez-AC x Atlético-GO

n 18h
Retrô-PE x Brusque-SC

n 19h15
Caxias-RS x Fortaleza-CE

n 20h
Esportivo-RS x Remo-PA
Santa Cruz-RS x Joinville-SC

n 21h30
Salgueiro-PE x Corinthians-SP

O Corinthians será atração de 
hoje na cidade de Salgueiro, no 
interior de Pernambuco, em 
jogo contra o time da casa

Caio César Lima, de 26 
anos, tem sido um herói 
nos últimos dias nas duas 
profissões que exerce. O 
jogador do 4 de Julho (PI) 
foi o responsável por mar-
car o gol que classificou o 
time semana passada para 
a segunda fase da Copa do 
Brasil. Mas quase não hou-
ve tempo para comemorar 
porque além do futebol, ele 
precisa se concentrar no 
importante trabalho como 
profissional de saúde em 
um hospital que atende ví-
timas da covid-19.

A rotina intensa de Caio 
não se resume a apenas dois 
empregos. Envolve também 
dois estados diferentes. O 
zagueiro treina pela manhã 
no 4 de Julho, da cidade de 
Piripiri (PI), e depois viaja 
de carro por mais de uma 
hora até Tianguá (CE). No 

segundo emprego, Caio tro-
ca o uniforme pela roupas 
brancas, luvas e máscaras 
para trabalhar como fisiote-
rapeuta no setor do hospi-
tal voltado a pacientes com 
o coronavírus.

Caio é um dos respon-
sáveis pela importante ta-
refa de cuidar da recupe-
ração da parte respiratória 
de quem foi acometido pela 
doença. "O trabalho tem 
sido muito intenso na pan-
demia. Geralmente no hos-
pital eu entro meio dia e só 
consigo sair umas 22h. Tem 
sido muito movimentado 
e cansativo para todos nós 
da área de saúde", disse, ao 
Estadão.

A rotina dupla não é 
novidade para ele. Desde os 
tempos de faculdade o fu-
tebol e a fisioterapia foram 
paixões que ele procurou 
conciliar. O esforço em não 
desistir do sonho de jogar 
futebol nem de abrir mão 

do trabalho essencial de 
atender vítimas da pande-
mia lhe rendeu um prêmio 
inesquecível semana passa-
da. O 4 de Julho conseguiu 
pela primeira vez na histó-
ria passar da fase inicial da 
Copa do Brasil ao ganhar 
do Confiança (SE) por 1 a 0. 
Caio marcou o gol da vitória 
aos 47 minutos do segundo 
tempo e ficou emocionado.

Na próxima fase, o time 
do zagueiro e fisioterapeuta 
vai enfrentar o vencedor do 
jogo entre Sergipe e Cuiabá. 
"Foi inesquecível para mim. 
Foi a primeira vez que o clu-
be se classificou. Por eu ser 
nascido na cidade, foi ainda 
mais especial. Quando era 
criança, fui torcedor. Agora, 
sou jogador e represento 
Piripiri. A ficha ainda não 
caiu", comentou.

Caio é o único atleta 
do clube a já ter sido vaci-
nado contra a covid-19. Por 
trabalhar na área de saúde, 

ele recebeu as duas doses 
do imunizante. "Eu sem-
pre falo para os jogadores: 
'Tomem cuidado com a 
doença'. Mas acho que no 
futebol estamos mais se-
guros porque somos testa-
dos com muita frequência. 
Como estou com uma roti-
na muito pesada no hospi-
tal, jogar futebol para mim 
é uma forma de relaxar", 
afirmou.

A rotina dupla implica 
também em algumas situa-
ções difíceis. Caio tem pro-
blemas para cumprir alguns 
dos plantões de fim de se-
mana por causa dos jogos. 
Por isso, ele pretende pedir 
demissão do hospital em 
breve, para focar na carrei-
ra de jogador. A jornada diá-
ria no auxílio aos pacientes 
e as poucas horas de sono 
têm pesado. Pelo menos, ele 
reage com bom humor às si-
tuações curiosas.

No hospital, diversos 

Plantonista no setor de covid, zagueiro vira herói 
Ciro Campos
Agência Estado

colegas sempre lhe pedem 
camisas ou querem sa-
ber como foram os jogos. 
Nos treinos do 4 de Julho, 
Caio é alvo de brincadei-
ras. "Quando eu chego para 

treinar o pessoal brinca que 
tem de ficar longe de mim 
para eu não transmitir a 
doença. Alguns até me cha-
mam de 'covid' e tal. Mas eu 
levo na boa", contou.
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Caio César joga no 4 de 
Julho e também ajuda 
no combate à covid-19
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Organização aponta 878 profissionais da imprensa mortos pela doença em 70 países e 111 deles são brasileiros

Pandemia: Brasil é o país onde 
a covid-19 mais mata jornalista

Em um ano de pandemia, pelo 
menos 878 jornalistas morreram 
de covid-19 em 70 países, segun-
do a organização Press Emblem 
Campaign, com sede em Genebra, 
na Suíça. A América Latina lidera 
a lista de mortes por região, com 
mais de 460 casos. E o Brasil tor-
nou-se o país com mais vítimas, 
um total de 111, passando a ocu-
par a posição que desde o início da 
crise era do Peru.

A organização destacou o 
avanço rápido da doença entre pro-
fissionais de imprensa no país, que 
figura como o de pior registro em 
2021: 50 mortes em apenas dois 
meses. O caso mais recente da lista 
é o do jornalista e escritor Nilo Al-
ves, de Palmas, no Tocantins.

Depois do Brasil, seguido pelo 
Peru, a sequência de países onde 
mais jornalistas morreram infec-
tados pelo novo coronavírus, que 
causa a covid-19, são: México, Ín-
dia, Itália, Bangladesh, Estados 
Unidos, Equador, Colômbia, Reino 
Unido, Paquistão, Turquia, Panamá, 
Bolívia, Rússia, Ucrânia e Espanha.

A Press Emblem Campaign 
dedica-se a monitorar violência 
contra jornalistas. Desde o início 
da crise de saúde pública passou 
a acompanhar o drama dos pro-
fissionais de imprensa vítimas da 
covid-19. A lista da entidade inclui 
um perfil de cada vítima, como 
forma de humanizar os números 
da doença.

Em maio do ano passado, o 
registro já era alto: 64 mortes em 
24 países. Em novembro subiu 
para pelo menos 462 jornalistas 
de 56 países – um aumento de 
mais de sete vezes. Nesse mesmo 
período, o número total de mortes 
por pandemia em todo o mundo 
aumentou cinco vezes, de acordo 
com o Johns Hopkins Coronavirus 
Resource Center.

A diferença entre regiões é 
brutal. Na Europa, foram 158 mor-
tes. A Itália figura como a nação da 
região onde mais jornalistas per-
deram a vida para a covid-19, um 
total de 49. Na Ásia, a Índia apa-
rece na liderança, mas não há nú-
meros confiáveis de alguns países, 
como a China.

“Os profissionais da mídia 
têm um papel importante a de-
sempenhar na luta contra o novo 
coronavírus. A segurança deles 
está particularmente em risco nes-
ta crise, pela necessidade de traba-
lhar no campo. Vários morreram 
por falta de medidas de proteção 
adequadas ao fazerem seu traba-
lho”, diz o relatório.

Os dados da instituição dizem 
respeito apenas a jornalistas que 
morreram com covid-19 cujos 
casos foram divulgados na mídia 
local, referenciados por associa-
ções de jornalismo ou registrados 
por correspondentes regionais da 
entidade.

“O que me surpreende é que, 
ao contrário da crença comum, 
muitos jornalistas morreram re-
lativamente jovens”, disse Blaise 
Lempen, secretário-geral da PEC, 
em uma entrevista à Global Inves-
tigative Journalism Network.

“Em países desenvolvidos, 
como Itália, Estados Unidos e Grã
-Bretanha, a maioria dos jorna-
listas que morreram de covid-19 
tinha mais de 70 anos, mas em 
países em desenvolvimento, como 
Brasil, Índia ou África do Sul, eles 
eram mais jovens – a maioria deles 
na casa dos 50 ou 60 anos”.

Ele acrescentou que é sempre 
difícil saber a origem da doença, 
mas acredita que muitas das infec-
ções aconteceram no trabalho.

Aforismo
“A esperança é mais forte que a morte, 

e a paz, mais forte que a guerra.”

(Papa Francisco)

180 — Marco Aurélio, 
imperador romano
2009 — Clodovil Hernandes, 
estilista, apresentador de televisão 
e político brasileiro
2017 — Francisco Leite de Oliveira
(Chiquinho Leite), 
político e comunicador (PB)

Mortes na História

Obituário
Napoleão Gomes 
de Albuquerque
15/3/2021 – Em João Pes-
soa (PB), de covid-19. Mé-
dico do Complexo Psiquiá-
trico Juliano Moreira e no 
Ambulatório Doutor Gu-
temberg Botelho, na capital paraibana. Tam-
bém atuava no Centro de Atenção Psicosso-
cial (Caps) do município de Bayeux, na Região 
Metropolitana de João Pessoa, e na Secretaria 
da Saúde de Sapé. Dedicou mais de 30 anos à 
política pública de saúde mental.

Foto: Notícia Paraíba

José Marcelino Sobrinho
15/3/2021 – Aos 81 anos, 
em Patos (PB), diagnosti-
cado com covid-19, teve 
uma parada cardiorrespi-
ratória depois de curado. 
Morreu no dia do seu ani-
versário. Era atuante nos movimentos pasto-
rais da Igreja Católica. Em 2004, candidatou-
se ao cargo de vereador, mas não obteve êxito.

Foto: Patosonline

Laurivan da Silva Diniz
15/3/2021 – Em João 
Pessoa (PB), vítima da co-
vid-19. Professor do Ins-
tituto Federal da Paraíba 
(IFPB) do campus de João 
Pessoa, onde trabalhava 
desde 2010. Antes tinha passado pelo Institu-
to Federal do Ceará (IFCE) Campus Cedro. Na 
capital paraibana, lecionava para os cursos de 
Mecânica, Engenharia Elétrica e Automação 
Industrial (onde foi coordenador).

Foto: ClickPB

Jorge Postal
14/3/2021 – Aos 73 anos, em 
Porto Alegre (RS), de covid-19. 
Prefeito do município de São 
Jorge (RS), pelo MDB. Era em-
presário do ramo da construção 
civil e cumpria o quarto manda-
to à frente do Executivo de São 
Jorge. Tinha sido o primeiro prefeito do município, 
de 1988 a 1992, foi eleito para o mandato de 1997 
a 2000 e assumiu novamente de 2009 a 2012. Na 
última eleição, em 2020, recebeu 55% dos votos 
ao lado do vice, Danilo Salvalaggio (Cidadania).

Foto: Redes Sociais

Juçara Tavares 
Suruagy do Amaral
14/3/2021 – Em Maceió (AL), 
de covid-19. Promotora de Jus-
tiça do Ministério Público de 
Alagoas (MPAL). Ela estava há 
34 anos na instituição. Começou 
sua carreira no interior do esta-
do, tendo sido nomeada em 27 de fevereiro de 1987.

Foto: Reprodução

Mardem Lincow 
Carvalho da Silva
14/3/2021 – Aos 40 anos, em 
Brasília (DF), de covid-19. Po-
licial civil piauiense que traba-
lhava no Ministério da Justiça, 
no Laboratório de Operações 
Cibernética. Ele participou de 
uma das maiores investigações de combate à 
pornografia infantil, ‘Luz na Infância’, de caráter 
internacional. No Piauí, ele desenvolveu o apli-
cativo Depre DH, auxiliando a Polícia Civil a tirar 
de circulação traficantes e homicidas.

Foto: Cidade Verde

José Roberto Ercolin
13/3/2021 – Aos 58 anos, em 
Porto Feliz (SP), de infarto. Jor-
nalista, radialista e âncora da 
Rádio Jovem Pan Sorocaba. Há 
mais de 28 anos apresentava o 
‘Jornal da Manhã’. Nasceu em 
Tietê, viveu até os 7 anos em Cer-
quilho e depois foi para Porto Feliz, onde residia. To-
das cidades paulistas. Teve passagens pelas rádios 
Emissora Portofelicense (Porto Feliz), Convenção 
(Itu), Nova Sumaré (Sumaré) e Brasil (Campinas). 
No período de 1986 a 1990 atuou como repórter 
de campo da Rádio Joven Pan de São Paulo.

Foto: Jornal ZNorte

Therezinha Morango 
Pittigliani
13/3/2021 – Aos 84 anos, em 
Manaus (AM), de parada car-
díaca. Amazonense ex-miss 
Brasil em 1957. Precisou ser 
operada do fêmur depois de 
uma queda em casa. No Miss 
Universo, foi vice da peruana Gladys Zender. Nas-
ceu na Fazenda Canavial, no interior do Amazonas.

Foto: Álbum de Família

Gilmar Fubá
15/3/2021 – Aos 45 anos, 
de câncer de medula ós-
sea. Volante, ex-jogador do 
Corinthians. Nascido no 
dia 13 de agosto de 1975, 
em São Paulo (SP), cres-
ceu tomando mamadeira 
de fubá, devido a origem humilde e isso aca-
bou virando um apelido que carregava com 
orgulho. Atuou no clube paulista entre 1996 
e 2000, disputou 131 jogos e marcou quatro 
gols. Campeão mundial em 2000, ainda con-
quistou o Campeonato Paulista de 1997 e o 
Bicampeonato do Brasileiro de 98 e 99.

Foto: Central do Timão

Fernando de Lima Silva
13/3/2021 – Aos 38 anos, em 
Serra Negra, na zona rural de 
Bezerros, no Agreste de Per-
nambuco, por afogamento em 
um açude. Padre da Diocese 
de Caruaru (PE). Ele se afogou 
após salvar a vida de duas pes-
soas. O lema sacerdotal do padre era ‘O Bom Pas-
tor dá a vida por suas ovelhas’. Nasceu na cidade 
de Taquaritinga do Norte (PE) e atualmente es-
tava como administrador da Área Pastoral Nossa 
Senhora de Lourdes, na cidade de Gravatá (PE). 
Foi ordenado padre no dia 5 de fevereiro de 2014.

Foto: Diocese de Caruaru

Murray Walker
13/3/2021 – Aos 97 anos, de 
causa não divulgada. Inglês 
que virou lenda da narração 
na Fórmula 1. Iniciou a car-
reira como locutor esportivo 
pelo rádio antes mesmo da 
criação do Mundial de Fórmu-
la 1. Passou a trabalhar na rede de televisão BBC 
nos anos de 1970, ganhando espaço ocasional 
até se tornar titular das transmissões em 1978. 
Uma das vozes mais conhecidas da Fórmula 1.

Foto: Fórmula 1

Reginaldo Sgorlon
13/3/2021 – Aos 51 anos, 
em Jaú (SP), de covid-19. Ve-
reador pelo DEM na Câmara 
Municipal de Brotas, interior 
de São Paulo. Ele estava inter-
nado na Santa Casa de Jaú.

Foto: Redes Sociais

Adahyr Cruz
13/3/2021 – Em Porto Alegre 
(RS), de covid-19. Ligado aos 
movimentos sociais, pastor da 
Igreja Metodista era militante 
dos direitos humanos. Foi pre-
sidente do Conselho Nacional 
de Igrejas Cristãs do Espírito 
Santo (Conic), membro do Conselho Estadual 
de Direitos Humanos e um dos fundadores do 
Fórum Reage Espírito Santo, composto por di-
versas entidades que se uniram no combate ao 
crime organizado. Trabalhava pelo respeito à di-
versidade religiosa, era atuante no Movimento Fé 
e Política e no Centro de Estudos Bíblicos (Cebi). 
Exerceu atividades pastorais nos municípios de 
Vila Velha, Serra e Vitória, no Espírito Santo, com 
ênfase no ecumenismo, educação, serviço social, 
união popular e pastoral indigenista.

Foto: Redes Sociais

Valéria Rodrigues
13/3/2021 – Aos 41 anos, em 
Franco da Rocha (SP), de co-
vid-19. Travesti e ativista LGB-
TQ+. Era presidente do Institu-
to Nice. Em 2016, foi candidata 
à vereadora da capital paulista 
em 2016, pelo PCdoB. A ativis-
ta colaborou com o Ministério Público Federal 
(MPF) em operações para desarticular quadrilhas 
que comandavam o tráfico estadual e internacio-
nal de travestis a partir de São Paulo. Esteve en-
volvida nas operações ‘Fada Madrinha’, realizada 
em Franca (SP) em agosto de 2018, e ‘Cinderela’, 
que ocorreu em março de 2019 em Ribeirão Preto 
(SP). As operações libertaram 73 vítimas.

Foto: Celso Tavares

Goodwill Zwelithini 
ka Bhekuzulu
12/3/2021 – Aos 73 anos, na 
África do Sul. Rei da Nação 
Zulu. Estava hospitalizado 
desde fevereiro com hipogli-
cemia. Nascido em 1948, era 
rei do povo Zulu desde a dé-
cada de 1960, administrador de cerca de três 
milhões de hectares de terra sob o Fundo Ingon-
yama, criado em 1994 para salvaguardar “o bem
-estar material e social dos membros das tribos 
e comunidades” que fazem parte de cerca de 11 
milhões de pessoas que habitam a Província do 
KwaZulu-Natal, a segunda mais povoada do país.

Foto: Correio Kianda

Marilda Brandão
12/3/2021 – Aos 46 anos, 
em Santo André (SP), por co-
vid-19. Vereadora de Santo 
André, no ABC Paulista, pelo 
PSD. Estava internada desde o 
dia 16 de fevereiro.

Foto: Câmara de Santo AndréRóbson Filene 
de Oliveira
15/3/2021 – Aos 52 anos, 
em Goiânia (GO), de co-
vid-19. Jornalista que tra-
balhou no jornal Diário da 
Manhã, assessorou o ex-
deputado federal Pedro 

Foto: Facebook

Wilson e o deputado estadual Humberto Aidar 
(MDB). Também foi redator da Agência Assem-
bleia de Notícias de 2013 a 2016. Assessorou 
entidades sindicais, como o Sintego.

Marvin Hagler
13/3/2021 – Aos 66 anos, 
em New Hampshire (Esta-
dos Unidos). Pugilista que 
foi campeão mundial de 
boxe. Dominou a categoria 
dos meio-pesados de 1980 

Foto: Reprodução

a 1987, quando perdeu seu reinado para o 
icônico Sugar Ray Leonard. Em 14 anos como 
profissional, fez 67 lutas, com 62 vitórias, dois 
empates e três derrotas. Ele conquistou 52 
triunfos por nocaute e ganhou 12 combates em 
disputas pelo título mundial. Nessa sequência 
de 12 vitórias válidas pelo cinturão dos meio
-pesados, o destaque é o triunfo épico sobre 
Thomas Hearns, em 1985, considerada uma 
das grandes lutas da história do boxe.



ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/Outros Recur-
sos: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 10.301.0012.2066 COORD. DAS ATIV. DO PROG. DE 
ATENÇÃO BASICA–PAB–FIXO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 10.302.0012.2080 MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. PUBLIC. EM SAUDE COM FM – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 
10.302.0012.2086 MANUT. DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Araruna e: CT Nº 00006/2020 - 10.03.21 - COMERCIO DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO 
HUMANO LTDA - R$ 77.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, ÀS 08H30MIN DO DIA 07 DE ABRIL DE 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONSTRUÇÃO DO CENTRO 
DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 16 de março de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 07/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: ALCIONEIDE LOPES DINIZ, CPF nº 908.344.963-72.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 11.146,00 (Onze mil cento e quarenta e seis reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 06/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JOÃO BATISTA LUIZ, CPF nº 399.058.964-49.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 16.998,80 (Dezesseis mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta 
centavos).

FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 08/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JOZANIEL RIBEIRO DA SILVA, CPF nº 006.402.008-85.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 09/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: MARCO DA SILVA PAIVA, CPF nº 601.456.844-15.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 10/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: GERALDO JOSÉ JANUÁRIO, CPF nº 399.105.204-00.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 11/2021
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: KÊNIA MÉRCIA SOBRAL SANTOS, CPF nº 930.013.204-00.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 12/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: SEVERINO DO RAMO BARBOSA,CPF nº 715.372.104-59.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 13/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: IVANILDO PEDRO DA SILVA, CPF nº 839.250.404-63.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 14/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JOSÉ EDNALDO MARQUES DANTAS, CPF nº 991.543.584-34.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 15/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JOSIEL RODRIGUES SOARES, CPF nº 121.150.714-92.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 19.998,00 (Dezenove mil novecentos e noventa e oito reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 17/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: MARIA DO CARMO MELO DA SILVA, CPF nº 028.283.104-50.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 11.146,00 (Onze mil cento e quarenta e seis reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 16/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS, CPF nº 089.732,944-90.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 14.999,40 (Quatorze mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta 
centavos).

FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 18/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JOEDSON DOS SANTOS LUIZ, CPF nº 082.296.094-03.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 19.999,20 (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 19/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADO: JOSÉ MARTINS, CPF nº 010.540.517-55.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 19.999,20 (Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 20/2021

CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
CONTRATADA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA – CAPRI-

BOM, CNPJ nº 08.855.043/0001-60.
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural, para alimentação escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de 
Alagoa Grande.

VALOR TOTAL: R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais).
FONTE DE RECUROS: FNDE/PNAE/FPM/DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 09/03/2021 a 31/12/2021.

Alagoa Grande(PB), 9 de março de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA 
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 PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Fica retificado o Termo de Referência. A data de abertura do 
certame fica remarcada para o dia 29 de Março de 2021 às 09h00min horas. As demais disposições 
do Edital permanecem inalteradas. 

Alagoa Nova - PB, 16 de Março de 2021. 
TATIARA GOMES DE ALMEIDA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021

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: Aquisição Parcelada de material 
de limpeza para manutenção das atividades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Areia 
-PB . Abertura da sessão publica: 07:00 horas do dia 30 de Março de 2021. Início da fase de lances: 
08:00 horas do dia 30 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, 16 de Março de 2021
LUCAS DA COSTA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa ou pessoa física do ramo locação de máquinas para realizar 

a locação de máquina agrícola tipo trator de pneu 4x4 acoplado de grade aradora automática com 
mínimo 14 discos, para fazer o corte de terra na zona rural do Município de Assunção–PB.. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Conforme LOA e QDD do ano 
2021. VIGÊNCIA: até 04 01 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: 
CT Nº 00025/2021 - 04.03.21 – MONACI MARQUES DANTAS CENTRAL DE LOCAÇÕES CNPJ: 
17.950.324/0001-93.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 
nº 00006/2021, para o dia 02 de Abril de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Site: www.comprasnet.gov.br.

Assunção - PB, 17 de Março de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada em serviço de mão de obra mecânica de maquinas em geral, caminhões e ônibus, 
para atender as necessidades da frota pertencente ao município de Baia da Traição–PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 06/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 16 de Março de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de lubrificantes, 
filtros e demais derivados de petróleo, destinados aos atendimentos das frotas veiculares perten-
centes e/ou locadas a edilidade e aos fundos municipais de saúde e 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 06/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 16 de Março de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00017/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2021, para o dia 22 

de Março de 2021 às 08:30 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, 16 de Março de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, NÃO PERECÍVEIS E MATERIAIS 
DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS 
E DEPARTAMENTOS, INCLUSIVE A MERENDA ESCOLAR CONFORME DISCRIMINADO NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUSTERMO 
DE REFERÊNCIA ANEXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 05/13; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 16 de Março de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: JOSE DE SOUZA SA JUNIOR - R$ 482.241,75.

Bom Jesus - PB, 16 de Março de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICOS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS VIGENTES QDD 2021. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Bom Jesus e: CT Nº 00015/2021 - 16.03.21 - JOSE DE SOUZA SA JUNIOR - R$ 241.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO E REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para aquisição de urnas funerárias (adulto, especial e infantil), serviço de translado 
fúnebre e ornamentação fúnebre com coroa de flores, destinado à atender a população carente 
do município, através da Secretaria de Ação Social; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório: Licitação Deserta.

Bom Jesus - PB, 16 de Março de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Aquisição de material 
de expediente para as diversas secretarias e didático para alunos e professores e material de 
expediente destinados as diversas escolas, fornecidos de forma parcelada, conforme solicitação da 
Secretaria de Administração e Educação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 269.359,05.

Bom Jesus - PB, 10 de Março de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de expediente para as diversas secretarias e didático para 

alunos e professores e material de expediente destinados as diversas escolas, fornecidos de forma 
parcelada, conforme solicitação da Secretaria de Administração e Educação. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DO PREFEITO 04.122.2003.2002 
MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSU-
MO 02.03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.2003.2003 MANUT. DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.04 SE-
CRETARIA DE FINANCAS 04.123.2001.2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
FINANCAS 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.05 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.122.2003.2009 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 02.09 SECRETARIA DE EDUCACAO 12.122.2008.2018 MANUT. DAS 
ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.361.2008.2030 MANUTENCAO DO E DE-
SENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE 111.000000 Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Educação 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.10 SECRETARIA DE CULTURA 
13.122.2006.2034 MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE CULTURA 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 02.11 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 04.122.2003.2038 MANUT. DAS ATIV. 
DA SEC. DE ESPORTE E LAZER 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.13 SECRETARIA DE 
ACAO SOCIAL 08.122.2004.2043 MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. 
SOCIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.122.2004.2044 
MANUT. E ADM. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 001.000000 Recursos Ordinários 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2004.2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA – FNAS/ IGDBF 
311.000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT Nº 00013/2021 - 10.03.21 - ELIANE DO 
NASCIMENTO CAMPOS - R$ 135.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Aquisição de 
material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de saúde de Bom Jesus; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ELIANE DO NASCIMENTO 
CAMPOS - R$ 89.968,20.

Bom Jesus - PB, 10 de Março de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal 

de saúde de Bom Jesus. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS VIGENTES 2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00016/2021 - 10.03.21 - 
ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS - R$ 45.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão publica: 09h30min 
horas do dia 30 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09h31min horas do dia 30 de Março 
de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Funda-
mento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 
10.024/19; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 002/20; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3346–1066. E-
-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Barra de Santana - PB, 16 de Março de 2021
 ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.008/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.008/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA, com vistas a Contratação de 
Locação de Imóvel  situado a Rua Jiló Guedes, 39 – Santo Antônio, destinado ao funcionamento 
da Casa dos Conselhos Tutelares, até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da 
lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total 
de R$  60.000,00 (Sessenta mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.243.1029.2126 (Ações dos Conselhos Tutelares). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1001.

Campina Grande, 10 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.009/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.009/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA. OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JILÓ GUEDES, 39 – SANTO ANTÔNIO, DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS TUTELARES PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.008/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.243.1029.2126. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1001. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ARRUDA. VALOR GLOBAL: R$ 
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 10/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Assistência Social

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de março de 2021 

Publicidades
25



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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

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 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, PARÁGRAFO 4º, DA LEI 8666/93. ASSINAM: CAR-
LOS MARQUES DUNGA JÚNIOR/ VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIA VIÁRIAS S.A.06/03/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 

º 2.05.009/2021/CSL/SEMAS/PMCG
A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 

Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa 
nº 2.05.009/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contrata-
ção com a pessoa física: ANTÔNIO DA CUNHA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Deputado Raimundo Asfora, 14 A – Serrotão - São Januario, destinado ao 
funcionamento do CRAS  Mutirão, até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da 
lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total 
de R$  13.000,00 (Treze mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: 
Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. 
Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 09 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.010/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.010/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO DA CUNHA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO A RUA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, 14 A – SERROTÃO - SÃO JANUA-
RIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS MUTIRÃO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.009/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E ANTÔNIO DA CUNHA SILVA. VALOR GLOBAL: R$ 13.000,00 (TREZE 
MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.010/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.010/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: VICENTE EUGÊNIO DOS SANTOS, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Gaston de Oliveira Gonzaga, 335 – Três Irmãs, destinado ao funcionamento 
do CRAS – Três Irmãs, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao 
disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), cujas 
despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 
(Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 09 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS 

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.011/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.011/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E VICENTE EUGÊNIO DOS SANTOS.  OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA GASTON DE OLIVEIRA GONZAGA, 335– TRÊS IRMÃS, DESTI-
NADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – TRÊS IRMÃS. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.010/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS e VICENTE EUGÊNIO DOS SANTOS. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 
(VINTE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA nº 2.05.011/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.011/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: REGINALDO ARAÚJO DA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Jesuíno Alves Correia, Nº 303 – Cruzeiro - Campina Grande, PB – destinado 
ao funcionamento do CRAS BORBOREMA – até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, 
inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no 
valor total de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 09 d Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.012/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.012/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E REGINALDO ARAÚJO DA SILVA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA JESUÍNO ALVES CORREIA, Nº 303 – CRUZEIRO DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – BORBOREMA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. 
FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.011/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X 
DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS 
SANTOS E REGINALDO ARAÚJO DA SILVA VALOR GLOBAL: R$ 14.500,00 (QUARTOZE MIL E 
QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.012/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.012/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUSA, com vistas a Contratação de Locação 
de Imóvel situado a Rua Francisco Antônio do Nascimento, 750 – Santo Antônio, destinado ao 
funcionamento do CRAS GLÓRIA, até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da 
lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total 
de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação 
Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 09 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.013/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.013/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUSA OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO ANTÔNIO DO NASCIMENTO, 750 – SANTO ANTÔNIO, 
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GLÓRIA. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 
2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.012/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E ANA LUCIA CORDEIRO DE SOUSA. VALOR GLOBAL: R$ 19.500,00 
(DEZENOVE MIL E QUINHENTOS REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.013/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.013/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: VALDEMIR MENDES DA SILVA, com vistas a Contratação de Locação de 
Imóvel situado a Rua Maria da Salete de Castro Brasileiro, 98 AB – Distrito de São José da Mata, 
destinado ao funcionamento do CRAS – São José da Mata até 31 de dezembro de 2021, emba-
sada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei 
de Licitações, no valor total de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), cujas despesas correrão á conta da 
Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento 
da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

 Campina Grande, 09 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.014/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.014/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E VALDEMIR MENDES DA SILVA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA 
PROCURADORA EDJANE MENDES DA SILVA. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO A RUA MARIA DA SALETE DE CASTRO BRASILEIRO, 98 AB– DISTRITO DE SÃO JOSÉ 
DA MATA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS – SÃO JOSÉ DA MATA. PRAZO: ATÉ 
31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.013/2021/
CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
08.244.1018.2123. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIG-
NATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E VALDEMIR MENDES DA SILVA, NESTE ATO 
REPRESENTADO POR SUA PROCURADORA EDJANE MENDES DA SILVA       VALOR GLOBAL: 
R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.014/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.014/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO, com vistas a Contratação de 
Locação de Imóvel situado a Rua Maria da Costa Agra, 22, Centro Distrito de Galante, Campina 
Grande, destinado ao funcionamento do CRAS GALANTE, até 31 de dezembro de 2021, emba-
sada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei 
de Licitações, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), cujas despesas correrão á conta 
da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 08.244.1018.2123. Elemento da Despesa: 
3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 09 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO 
Nº 2.05.015/2021/CSL/SEMAS/PMCG

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.015/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 
FMAS/SEMAS/PMCG E MARCONI RONNIE MENEZES DE MELO OBJETO CONTRATUAL: 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DA COSTA AGRA, 22, CENTRO – DISTRITO DE 
GALANTE, CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS GALANTE. 
PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 
2.05.014/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PRO-
GRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 
1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS SANTOS E MARCONI RONNIE MENEZES DE 
MELO. VALOR GLOBAL: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS 
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.015/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.015/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação com 
a pessoa física: ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO com vistas a Contratação de Locação de Imóvel 
situado a Rua Oscar Guedes de Moura, 35 – Bodocongó, destinado ao funcionamento do CRAS – 
PEDREGAL até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93, alterada, 
em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 15.000,00 (Quinze 
mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Funcional Programática: 
08.244.1018.2123 (Ações dos CRAS). Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 09 de março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 – BODOCONGÓ, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUN-
DAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.015/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS 
SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO 

Nº 2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO A RUA OSCAR GUEDES DE MOURA, 35 – BODOCONGÓ, DESTINADO 
AO FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDREGAL. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021. FUN-
DAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.015/2021/CSL/SEMAS/PMCG, ART. 24, X DA  
LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2123. ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA MARTINS DOS 
SANTOS E ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO. VALOR GLOBAL: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). 
DATA DE ASSINATURA: 09/03/2021. 

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
nº 2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG

A Titular da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura de Campina 
Grande, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas pela lei complementar do município nº 
029/05, considerando o incomensurável interesse público, Autoriza e Ratifica o ato de Dispensa nº 
2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG, praticado por esta municipalidade, com vistas à contratação 
com a pessoa física: SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI, com vistas à contratação de Locação 
de Imóvel situado na Rua Rodrigues Alves, 661 – Prata, destinado ao funcionamento do Programa 
Bolsa Família e Cadastro único – até 31 de dezembro de 2021, embasada no art. 24, inciso X, da lei 
nº 8.666/93, alterada, em especial ao disposto no artigo 26 da Lei de Licitações, no valor total de R$ 
50.000,00 (Cinqüenta mil reais), cujas despesas correrão á conta da Dotação Orçamentária: Fun-
cional Programática: 08.244.1018.2127 Elemento da Despesa: 3390.36. Fonte de Recursos: 1311.

Campina Grande, 10 de Março de 2021.
JOELMA MARTINS DOS SANTOS

Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.017/2021/CSL/SEMAS/PMCG
INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 2.05.017/2021/CSL/SEMAS/PMCG. PARTES: 

FMAS/SEMAS/PMCG E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. OBJETO CONTRATUAL: LOCAÇÃO 
DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGUES ALVES, 661 – PRATA, DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. PRAZO: ATÉ 31 DE DEZEMBRO 
DE 2021. FUNDAMENTAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2.05.016/2021/CSL/SEMAS/PMCG, 
ART. 24, X LEI Nº 8.666/93, ALTERADA. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.244.1018.2127. 
ELEMENTO DE DESPESA: 3390.36. FONTE DE RECURSOS: 1311. SIGNATÁRIOS: JOELMA 
MARTINS DOS SANTOS E SAULO DE ALMEIDA CAVALCANTI. VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 
(CINQUENTA MIL REAIS), DATA DE ASSINATURA: 10/03/2021.

JOELMA MARTINS DOS SANTOS
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00001/2021, 
para o dia 29 de Março de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Capitão 
Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@
hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

A pregoeira oficial do Município de Cacimba de Dentro/PB, torna público a quem interessar 
possa, que será realizada NOVA sessão pública para a continuidade dos trabalhos da licitação em 
epígrafe, às 11:00 horas do dia 29/03/2021, no mesmo local da primeira reunião. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. 
E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE CONTINUIDADE DOS TRABALHOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

A pregoeira oficial do Município de Cacimba de Dentro/PB, torna público a quem interessar 
possa, que será realizada NOVA sessão pública para a continuidade dos trabalhos da licitação em 
epígrafe, às 09:00 horas do dia 31/03/2021, no mesmo local da primeira reunião. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. 
E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00011/2021
A pregoeira oficial do Município de Cacimba de Dentro/PB, torna público a quem interessar 

possa, que será realizada NOVA sessão pública para a continuidade dos trabalhos da licitação em 
epígrafe, às 11:00 horas do dia 30/03/2021, no mesmo local da primeira reunião. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. 
E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Março de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

 Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE COXIXOLA

EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
Nº 20501/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA – PB / CONTRATADA: F V DOS 
SANTOS EIRELI–ME / CNPJ Nº 33.665.164/0001-97. A Prefeitura Municipal de Coxixola/PB, no uso 
de suas atribuições legais, com fulcro no art. 65, I, ‘a’ da Lei 8.666/93, determina o apostilamento 
ao Contrato nº 20501/2020, de alteração do prazo de execução, constante na Cláusula Sétima do 
Contrato original. Objeto: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍDOS EM RUAS DO MUNICÍPIO DE 
COXIXOLA/PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 889155/2019/MDR/CAIXA.

CLÁUSULA SÉTIMA: O prazo de execução e conclusão da Obra, descrita na Cláusula Primeira 
do presente contrato, será de 04 (QUATRO) MESES, contado em dias consecutivos a partir do dia 
da expedição de Ordem de Início dos Serviços pelo Prefeito do Município.

Coxixola – PB, 15 de Março de 2021.
 NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

- Prefeito Municipal -

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 00002/2021
O Pregoeira Oficial do Prefeitura Municipal de Caraúbas – PB, TORNA PÚBLICO que, após 

análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa WALLISON BRAZ DA 
ROCHA SILVA. (CNPJ nº 18.421.341/0001-04), contra ato do pregoeiro no Pregão Presencial nº. 
00002/2021, decidiu conhecê-lo e julgá-lo IMPROCEDENTE. As informações a respeito da decisão 
foram remetidas ao Gestor da Prefeitura Municipal, que, amparado no Parecer da Procuradoria 
Jurídica, confirmou a decisão do Pregoeiro Oficial. Os atos das decisões do Pregoeiro e do Gestor 
da Prefeitura Municipal de Caraúbas/PB, assim como parecer jurídico, encontram-se a disposição 
na sala da CPL situada na Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, n° 699, Centro, Caraúbas –Pa-
raíba. Maiores informações através dos Telefones: (83) 3307-1031 / 3307-1069 ou pelo e-mail: 
licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas - PB, 16 de março de 2021.
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 10001/2021

O Pregoeira Oficial do Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas – PB, TORNA PÚBLICO que, 
após análise e julgamento do Recurso Administrativo interposto pela empresa WALLISON BRAZ 
DA ROCHA SILVA. (CNPJ nº 18.421.341/0001-04), contra ato do pregoeiro no Pregão Presencial 
nº. 10001/2021, decidiu conhecê-lo e julgá-lo IMPROCEDENTE. As informações a respeito da 
decisão foram remetidas ao Gestor do Fundo Municipal de Saúde, que, amparado no Parecer da 
Procuradoria Jurídica, confirmou a decisão do Pregoeiro Oficial. Os atos das decisões do Pregoeiro e 
do Gestor do Fundo Municipal de Saúde de Caraúbas/PB, assim como parecer jurídico, encontram-
-se a disposição na sala da CPL situada na Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, n° 699, Centro, 
Caraúbas –Paraíba. Maiores informações através dos Telefones: (83) 3307-1031 / 3307-1069 ou 
pelo e-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas - PB, 16 de março de 2021.
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE ELÉTRICO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 02 de Abril 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 sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://
www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 16 de Março de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 
Expedicionário Luís Tenório Leão, S/N - Centro - Caraúbas - PB, às 10:30 horas do dia 30 de Mar-
ço de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 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 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 16 de Março de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00002/2021, onde 
se lê: “Data de abertura da sessão pública : 24/03/2021 às 09:00.”; leia-se: “Data de abertura da 
sessão pública: 25/03/2021 às 09:00”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua 
José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@
gmail.com. Site: portaldecompraspublicas.

Cubatí.. - PB, 15 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI

 AVISO DE ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00003/2021, 
onde se lê: “Data da abertura da sessão pública: 24/03/2021 às 14:00.”; leia-se: “Data da abertura 
da sessão pública : 25/03/2021 às 14:00.”. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
na Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. Telefone: (083) 33851110. E-mail: licita-
caocubati@gmail.com. Site: portaldecompraspublicas.

Cubatí.. - PB, 15 de Março de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rodovia Pb 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, às 14:00 horas do dia 30 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de refeição tipo 
quentinha mediante requisição diária e conforme cardápio definido. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: conde.cpl.2021@gmail.com. Edital: www.conde.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Conde - PB, 16 de Março de 2021
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
DE INFORMÁTICA. Abertura da sessão publica: 08:15 horas do dia 31 de Março de 2021. Início 
da fase de lances: 08:30 horas do dia 31 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 16 de Março de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial
  

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Ministro José Américo, S/N - Centro - Congo - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ODONTOLÓGICOS. Abertura da sessão publica: 13:30 horas do dia 31 de Março de 2021. Início 
da fase de lances: 14:00 horas do dia 31 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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) 3359–1100. E-mail: licitacao@congo.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Congo - PB, 16 de Março de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 0001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 0018/2021
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 30 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contração de empresa 
especializada nos serviços de distribuição de combustível de forma fracionada, de acordo com as 
necessidades desta municipalidade. 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, 16 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 0008/2021
PROCESSO ADMINSTRATIVO 

Nº 0040/2021
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 10:00 horas do dia 24 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição gás de cozinha GLP para atender as 
demandas operacionais das Secretarias desta municipalidade. 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, 16 de Março de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

Pregoeira Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 29 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
CAMINHÃO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supra-
citado. Telefone: (083) 3635-1013.

Email: damiaoprefeitura@gmail.com
Damião - PB, 16 de Março de  2021

JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:30 horas do dia 29 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de parcelada de materiais de 
construção e diversos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3635-1013. E-mail: pmdamiaolicitacao@
gmail.com. 

Damião - PB, 16 de Março de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00003/2021, que objetiva: Prestação de serviços profissionais especializados de Assessoria e 
Consultoria Jurídica para atender as necessidades desta Prefeitura; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ELYENE DE CARVALHO COSTA - R$ 36.000,00.

Damião - PB, 15 de Março de 2021
SIMONE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

EXTRATO DE ADITIVO
3º (TERCEIRO) ADITIVO AO CONTRATO 

Nº 00127/2020
Contratante:PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada:CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA NA VILA 

OLÍMPICA DE ESPERANÇA/PB.
Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 03 (três) meses, cuja vigência fica estendida até 

o dia 13/06/2021.
Regime de execução: Empreitada por preço unitário.
Processo administrativo: 2020.795.2-011.05/01
Processo licitatório: CONCORRÊNCIA 00001/2020.
Regime jurídico: Lei Federal 8.666/1993 e alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais 

legislação pertinente.
Recursos: PRÓPRIOS
Fundamento legal: Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/1993.
Assinatura: 16/03/2021

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 

Nº 00003/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E 
ELABORAÇÃO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 ª REGIÃO, CORRESPONDENTES 
A OS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 10.500,00

Gado Bravo - PB, 08 de Fevereiro de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

DE ASSESSORIA JURÍDICA, COMPREENDENDO: ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ELA-
BORAÇÃO DE DEFESAS JUNTO AOS TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 ª REGIÃO, CORRESPONDENTES 
A OS INTERRESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 02.002 – 
GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANTER AS ATIVIDADE DO GABINETE 
DO PREFEITO 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02003.04.122.2001.2003 – COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
08/04/2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: CT 
Nº 00004/2021 - 08.02.21 - PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 
ADVOCACIA - R$ 10.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00022/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – 
Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por objeto: Contratação / Locação de 
veículos diversos para o exercício de 2021, fica adiada a sessão pública devido ao fato de que, 
a sede da licitação não comporta a quantidade de licitantes que possam vir a participar , devido 
a pandemia e para maior segurança de todos. A nova data da sessão para abertura da licitação 
será dia 30.03.2021 as 08h00min, o certame será realizado na Rua Sabiniano Maia, auditório da 
secretaria de saúde, informamos ainda que os autos do processo administrativo correspondente 
continuam com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitação. O novo edital 
será disponibilizado nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

 Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 15 de Março  de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Pedras ( Paralelepípedo e meio fio) para atender as deman-

das da administração Municipal até dezembro de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada 
no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo Recursos 
Próprios do Município de Guarabira:. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00108/2021 - 05.03.21 - LIGIA 
CARLA MEDEIROS DE FREITAS - ME - R$ 798.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO
PP 00005/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB, através da Comissão Permanente de 
Licitações, TORNA PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO PRESEN-
CIAL nº 00005/2021, tempestivamente interposto pela empresa VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E 
COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA, inscrita com o CNPL: 26.619.975/0001-96, 
foi analisada e julgada tendo em vista a sua tempestividade para o MÉRITO, NEGA O PROVIMEN-
TO TOTAL do recorrente quanto a mudança do TERMO DE REFERÊNCIA, conforme mostramos 
anteriormente, não será alterado o edital conforme entendimento já  exposto na forma da lei. 
Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gado Bravo – PB, 16 de Março de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA 

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Igaracy PB
AVISO DE CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

Prefeitura municipal através de seu pregoeiro tornar sem efeito a publicação do AVISO DE 
LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 00016/2021 publicado no Diário Oficial da Estado, página 26 
em 05/03/2021.

Igaracy  - PB, 15 Março de 2021
George Carlos Vieira Lopes

 
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, CAPACIDADE PARA 5 (CINCO) 
PASSAGEIROS, QUATRO PORTAS, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, KIT MULTIMÍDIA, 
ANO A PARTIR DE 2018, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA EVI-
GILÂNCIA EM SAÚDE NO COMBATE AO VIRUS COVID19 (CORONA VIRUS) NA CIDADE DE 
IGARACY–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00009/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Igaracy: 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE – FUS, 090 3.3.90.39 00 211.0000 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 
122 1011 2091 – MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO CO-
VID–19, 3.3.902.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00019/2021 - 16.03.21 - ALISON DE SOUZA LEITE - CNPJ 29.526.569/0001-77 - R$ 22.800,00. 
LOCAL DE EXECUÇÃO: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEICULO/CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA COM NO MINIMO 

CAPACIDADE DE GARCA DE 3.90T, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO 
DESLOGAMENTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS E SERVIÇOS GERIAS PERTENCENTES AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARACY – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:06.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS 08903.3.90.36 00 
211.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FISICA. 06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 10 301 1011 2088 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS 153 3.3.90.36 
00 214.000 OUTROS SERVIÇOS TERCERIZADOS – PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00020/2021 - 16.03.21 - JOCELIA ALMEIDA SILVA - R$ 16.500,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00010/2021. OBJETO: LOCAÇÃO DE UM VEICULO/CAMINHAO/

CARROCERIA ABERTA COM NO MINIMO CAPACIDADE DE GARCA DE 3.90T, PARA ATENDER 
AS DEMANDAS DE SERVIÇOS COMO DESLOGAMENTOS DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS E 
SERVIÇOS GERIAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARACY – PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jocelia Almeida Silva - CPF 
700523584-37. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Iga-
racy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (0..) ...

Igaracy - PB, 16 de Março de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2021
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 29 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de construção 
diversos - requisição diária e periódica - pronta entrega. 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, 12 de Março de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00006/2021
  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 PRE-
ÇOS Nº 00006/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para realizações 
dos serviços de propositura de análise e procedimentos para identificar junto a Receita Federal do 
Brasil – RFB , o encontro de contas previdenciário necessários a estabilidade fiscal do município, 
cuja abertura será no dia 06.04.2021 às 14:00 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.

Ibiara - PB, 16 de Março de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de medicamentos, de acordo com o  Pregão Pre-
sencial  nº  00003/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: TALLES WIKLEY VIEIRA DE LIRA – ME, cadastrada no CNPJ n° 

24.885.182/0001-74
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 16 de Março de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para prestação de serviços, de acordo com o Pregão Presencial 
nº  00008/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADA: JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA - ME
OBJETO: Serviços de confecção de próteses dentária, especializado no Laboratório Regional de 

Próteses Dentária, juntamente com o odontológico para moldagem das próteses, com as quantidades 
e especificações abaixo, atendendo a Portaria nº 1825/2012 e nota Técnica do Ministério da Saúde 
que regulamentam o Programa de Saúde Bucal, no Município de Ibiara.     

VALOR GLOBAL DE: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 16 de Março de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71006/2020 

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 05 de setembro 
de 2020, torna público que fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71006/2020, por meio da 
utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.compras-
governamentais.org.br (Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO (POR 
ITEM), com recursos próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada 
no dia 29/03/2021, às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE SONDAGENS, ENSAIOS GEOTÉCNICOS E 
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, COM O OBJETIVO DE FORNECER ELEMENTOS TÉCNICOS 
E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE OBRA DE 
ENGENHARIA DO CONJUNTO HABITACIONAL INSERIDO NO COMPLEXO BEIRA RIO – CBR, 
FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 
1421), FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO – BID. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 
na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br (Comprasnet) – UASG 982051 e no 
Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.
pb.gov.br/#/licitacoes?id=5225. Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 16 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 GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS TÉCNICAS E FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO 
PARCIAL

LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 81001/2020
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, conjuntamente com a Comissão de Avaliação, instituída através da portaria interna nº 
815/2021 UEP/SEGOV, publicada em 22 de janeiro de 2021 em edição especial do Semanário 
Oficial do município de João Pessoa, torna público, para conhecimento dos interessados, que após 
a  análise  das  Propostas Técnicas e Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme Edital 
e Termo de Referência, chegou à seguinte conclusão:

Licitante Nota Técnica Nota Financeira Nota Final

Consórcio Demacamp / Ânima 76 100 88

Consórcio Colméia /Engeconsult / Tecgeo 89 76 82,5

DESCLASSIFICADA:
ISTITUTO TRAVESSIA, por ter apresentado proposta financeira que não atende o escopo do 

Termo de Referência - TDR, conforme Relatório de Avaliação de Propostas.
Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  

e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  co-
merciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br 
até  às  23:59h  do  dia  24/03/2021. As  eventuais  respostas  aos  pedidos  serão divulgadas no 
Portal  da  Transparência  de  João  Pessoa,  no  link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=5154,  na  aba “arquivos  da  licitação”. Qualquer informação referente ao certame 
será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 16 de março de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO 
DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DA RUA HONDURAS, LOCALIZADA 
NO BAIRRO MUMBABA DE JOÃO PESSOA/PB – LOTE 02.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2018/SEINFRA
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.006/2019/SEINFRA – Contratação de Empresa Especializada 

para Execução de Serviços de Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas  - Lote 6 na Cidade 
de João Pessoa – PB.

CONTRATADA: ENGEMEC Construtora e Incorporadora Ltda., - ME, CNPJ 05.475.046/0001-80
OBJETO: É objeto do presente aditivo a Prorrogação de Prazo por mais 04 (QUATRO) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto/PMJP e o Sr. José José Teotônio Dantas 

Leite/ ENGEMEC.
Data da Assinatura: 12/03/2021.

João Pessoa, 12 de março de 2021.
Sr. Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário de Infra-Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:30 horas do dia 30 de 
Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um 
veículo tipo Pick–Up, destinado a atender as necessidades do gabinete do prefeito do município 
de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 16 de Março de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00006/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a locação de equipamentos de informática, para atender as necessi-
dades das diversas Secretarias do Município de Juarez Távora, no dia 30/03/2021 às 08:30 horas, na 
Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 29/03/2021.

 Juarez Távora(PB), 16 de março de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N.º 003/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município e 
outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso II do Art. 24 da Lei n.º 8.666/93 
e alterações posteriores, em favor da empresa: INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA, CNPJ nº 09.378.742/0001-20.

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para prestação de serviços na formação 
continuada em rede para os profissionais da educação, professores, coordenadores e gestores 
escolares da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 17.460,00 (Dezessete mil quatrocentos e sessenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB e MDE. 

Juarez Távora(PB), 9 de março de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 19/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nº 003/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: INNOVARE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 09.378.742/0001-20.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada, para prestação de serviços na formação 

continuada em rede para os profissionais da educação, professores, coordenadores e gestores 
escolares da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 17.460,00 (Dezessete mil quatrocentos e sessenta reais).
FONTES DE RECURSOS: FUNDEB e MDE.
VIGÊNCIA: 90 dias.

Juarez Távora(PB), 9 de março de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00004/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00004/2021, para o dia 19 

de Março de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Benevonuto 
do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLUANFABRICIO@GMAIL.COM. 

Marcação - PB, 16 de Março de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

RESULTADO FASE PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil, para aplicação de piso 
granilite em 03 (três) quadras poliesportivas do tipo padrão, nas seguintes localidades: E.M.I.E.F. 
Teodolino Soares Lima – Aldeia Camurupim; E.M.I.E.F. Índio José Gomes dos Santos – Aldeia 
Lagoa Grande; E.M.I.E.F. Cacique João Francisco Bernardo – Aldeia Estiva Velha, neste município. 
LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: NATHALIA FARIAS 
DANTAS DE FIGUEIREDO EIRELI - Valor: R$ 151.353,21. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Manoel 
Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3625-1111. E-mail: lfluanfabricio@gmail.com. 

Marcação - PB, 15 de Março de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
JULGAMENTO RECURSO – FRACASSO DE PREGÃO

Pregão Presencial nº 03/2021
Empresa Recorrente: ROCHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ N° 

30.532.067/0001-38, Empresa impugnante a recurso: POSTO DE COMBUSTÍVEL FERREIRA 
EIRELI, CNPJ Nº 17.215.270/0001-12.

O pregoeiro, equipe de apoio, e assessora jurídica, tornam público a impetração de recurso e 
contrarrazão, ao passo que julga nos termos art. 41lei 8.666/93. Julga-se pelo DEFERIMENTO 
EM PARTE DOS PEDIDOS. Cancela o pregão acima citado, pelos preços ofertados estarem 
aquém do praticado no mercado, declarado pelos próprios participantes, findando o mesmo por 
FRACASSADO. Informações e autos disponíveis 7:30 às 11:30 horas na sede da Prefeitura, Rua 
Antônio Vieira, 01, Centro.

Nazarezinho-PB, 16 de março de 2021
Francisco José de Santana

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de convocação para abertura de envelopes

Pregão Presencial nº 00008/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o aviso de convocação para abertura de 

envelopes de proposta de preços e oferta de lances verbais do Pregão Presencial Nº 00008/2021.  
Convocamos as empresasMARIA LIANI LEONARDO-ME, SEBASTIÃO SILVA DOS SANTOS 
-ME, HC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA-ME, CATINGUEIRA MULTIMARCAS COMERCIO DE 
VEICULOS E LOCADORA LTDA-ME, PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME e FR 
TRANSPORTES EIRELI-ME para se fazer presentes no dia 19/03/2021, as 14:00 horas. Todas as 
empresas estão credenciadas e aptas a participarem deste pregão.

Olho D’agua-PB, 16 de Marçode 2021
Jaaziel Araújo de Morais 

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Olho D’água 
Aviso de Resultado de Julgamento de habilitação

Pregão Presencial 
nº 00006/2021

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de habili-
tação do Pregão Presencial Nº 00006/2021.  A empresa E. G. DAVID & CIA LTDA – ME- CNPJ nº 
05.694.497/0001-09, foi declarada INABILITADA, por descumprir as exigências do item 9.2.2 “b” 
e “f”’,item 9.2.3 “b” e item 9.5 do edital. As empresas: LUCIEUDO MARIA DA SILVA-ME, NIVALDO 
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR-MEI, EDJANE MARIA ALVES BATISTA-ME e JOANA DARC 
COSTA AFREU – ME   estão declaradas HABILITADAS. Concede prazo de 03 (três) dias úteis 
para recursos.

Olho D’agua-PB, 16 de Março de 2021
Jaaziel Araújo de Morais

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 00001/2021
Objeto: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de patrulha mecanizada 

para o município de Olho D´AGUA-PB, conforme convenio MAPA nº 892102/2019
VENCEDORA: TLM COMERCIAL EIRELI EPP – CNPJ:24.758.964/0001-61, com valor global 

R$: 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
VENCEDORA: KÖHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI – CNPJ: 92.264.472/0001-70 

com valor global R$: 64.230,00 (sessenta e quatro mil e duzentos e trinta reais) Resolve: Adjudicar 
e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 16 de Março de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

 Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021

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, : Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados 
a secretaria de saúde deste município, a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 21.596.736/0001-44, com o valor Global de R$ 15.342,90 (quinze 
mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Olho D´água-PB, em 16 de Março de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita Municipal
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Prefeitura Municipal de Olho D’água
Resultado de Julgamento de habilitação 

Tomada de Preçosnº 0001/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água torna público, através da comissão de licitação, julga-

mento da Fase de Habilitação. As empresasAMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI, MG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, LIMA SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI, RANULFO TOMAZ DA SILVA-ME,TEBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI e SUPERJET SERVIÇOS DE EN-
GENHARIA EITELIestão declaradas inabilitadas. Asempresas BRICKS CONSTRUTORA EIRELI, 
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA e MENDES & FERREIRA CONS-
TRUÇÕES LTDA estão declaradas habilitadas. Concede-se prazo de 5 dias úteis para recursos.

Olho D’água-PB, 16 de Marçode 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021

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:Aquisição de medicamentos psicotrópicos destinados a secretaria de saúde deste 

município, a empresa ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 21.596.736/0001-44, com o valor Global de R$ 15.342,90 (quinze mil trezentos e quarenta e 
dois reais, n noventa centavos).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
Olho D´água - PB, em 16 de março de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita Municipal

Republicado por incorreção

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato
Pregão Eletrônico 

nº 00007/2020
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- ME - CNPJ Nº  09.210.219/0001-90.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material médico para 

atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Piancó-PB, durante o exercício 
de 2021.

Valor global:R$ 30.752,79 (trinta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove 
centavos).

Piancó-PB, 16 de Marçode 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Piancó
Aviso de Convocação para assinar contrato  

Pregão Eletrônico 
nº 0003/2021

A Prefeitura Municipal de Piancó convoca a empresa I E S DA ROCHA EIRELI – EPP – CNPJ 
nº 04.189.240/0001-37, classificada em segundo lugar nos itens 01, 02 e 03  do Pregão Eletrônico 
nº 00003/2021, cujo objeto é: Contratação de empresa e/ou pessoa física para prestar serviços 
de locação de veículos destinados a Secretária de Infra Estrutura e Meio Ambiente e Secretaria 
de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Agronegócio do Município de Piancó-PB. A convocada 
deverá comparecer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias para assinar termo contratual. A não 
aceitação ou omissão acarretará a perda do diretor e na manutenção do licitante subsequente.    

Piancó-PB, 15 de março de 2021.
João Serafim Lemos
Gestor de Contratos 

UNIÃO  A
Esportes
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Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00008/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME– CNPJ Nº 30.273.846/0001-66
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecer aditivos, óleos, graxa, filtros e 

serviços de vulcanização e troca de pneus para o Município de Piancó-PB.
Valor global:R$ 9.720,00 (nove mil e setecentos reais).

Piancó-PB, 15 de Março de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.0001/2021, em 14.01.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL:Contratação de empresa (posto de combustível) para fornecer com-

bustíveis com o abastecimento na região do município de Campina Grande-PB, atendendo neces-
sidades de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Piancó -PB, durante o exercício de 2021.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 16 de março de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00022/2021, em favor da empresa CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA; CNPJ nº 10.833.520/0001-39, tendo como objeto a 
Contratação direta para Aquisição de Material Médico hospitalar utilizado em diversos setores da 
saúde no combate à Covid-19 no Município de Piancó.Com o valor global estimado de R$ 17.792,00 
(dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais), em consequência fica amesma convocada a 
assinar o termo contratual, conforme o Art. 4º, estabelece a Lei federal nº 13.979/2020, com a 
redação dada pela Medida Provisória nº 926/2020art. 64, caput, e da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em16 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00022/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO:CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES 

LTDA;CNPJ nº 10.833.520/0001-39.
OBJETIVO: Contratação direta para Aquisição de Material Médico hospitalar utilizado em diversos 

setores da saúde no combate à Covid-19 no Município de Piancó.
Valor Global Estimado:R$ 17.792,00 (dezessete mil, setecentos e noventa e dois reais)

Piancó-PB, em16 de março de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU 
SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em conformidade com 
as Resoluções nº 26/2013, n° 4/2015 e nº 02/2020, e em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 
11.947/2009. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva 
propositura até as 09:00 horas do dia 07 de abril de 2021, na sala da referida comissão, sediada na 
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 16 de março de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU 
SUAS ORGANIZAÇÕES, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, em conformidade com 
as Resoluções nº 26/2013, n° 4/2015 e nº 02/2020, e em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 
11.947/2009. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva 
propositura até as 09:00 horas do dia 07 de abril de 2021, na sala da referida comissão, sediada na 
Rua Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. Neste mesmo local, 
data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.
cpl@picui.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 16 de março de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 29 
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 ARTIGOS 
FUNERÁRIOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFE-
RÊNCIA. 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 
005/06; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.
picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 16 de março de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 05 de 
abril de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DAS RUAS JOSÉ PEREIRA DANTAS E 
TERTULIANO HENRIQUES DA COSTA, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 16 de março de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.bll.
org.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO-
DOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 08:35 horas do dia 30 de março de 2021. Início 
da fase de lances: 09:00 horas do dia 30 de março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; 
www.tce.pb.gov.br; www.bll.org.br. 

Picuí - PB, 16 de março de 2021
Olivânio Dantas Remígio 
Prefeito Constitucional

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Pregão n.º. 00017/2021
Objeto: Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e graxa.
Vencedora: TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ EIRELI – CNPJ Nº 05.821.353/0001-76 

com o valor global de R$ 1.349.867,50 (um milhão trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito 
resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei 10.520/2002. Estando 
convocadas para assinar termo contratual.

Pedra Branca-PB, 16 de março de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Constituicional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2021). 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 00011/2021, homologo a  dis-
pensa de Licitação, visando à Constitui objeto da respectiva Contratação de pessoa jurídica para 
aquisição de 350 ampolas de enoxaparina 40mg e 250 ampolas de  enoxaparina 60mg, para suprir 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca na prevenção ao COVID-19 
A empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA endereço RUA DOM 
ANSELMO de PIETRULA, Nº 63- LIBERDADE CAMPINA GRANDE-PB CNPJ nº 31.187.918/0001-
15, com o valor global de R$ 42.435,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

 Pedra Branca -  PB, em 12 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com 

a Lei COVID-19 (art.4º da Lei 13.979/(2021). 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 00011/2021

, homologo a  dispensa de Licitação, visando à Constitui objeto da respectiva Contratação de 
pessoa jurídica para aquisição de 350 ampolas de enoxaparina 40mg e 250 ampolas de  enoxapa-
rina 60mg, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Pedra Branca na 
prevenção ao COVID-19 A empresa ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS 
LTDA endereço RUA DOM ANSELMO de PIETRULA, Nº 63- LIBERDADE CAMPINA GRANDE-PB 
CNPJ nº 31.187.918/0001-15, com o valor global de R$ 42.435,00 (quarenta e dois mil quatrocentos 
e trinta e cinco reais).

 Pedra Branca -  PB, em 12 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00011/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00011/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA  CNPJ nº 

31.187.918/0001-15
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 350 ampolas de enoxaparina 40mg 

e 250 ampolas de  enoxaparina 60mg, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Pedra Branca na prevenção ao COVID-19.

VALOR GLOBAL  R$ 42.435,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 15 de Março de 2021.
Josemario Bastos de Souza-Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE ENVELOPES 

PREGAO PRESENCIAL Nº 00014/2021
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca através de Pregoeiro convoca os licitantes: MAURICELIO 

COSTA - EPP - CNPJ Nº 41.203.555/0001-18, FRANCISCO NICOLAU DA SILVA EIRELI-ME – CNPJ 
Nº 31.988.049/0001-28, AGROSERV COMERCIO E SERVIÇOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ Nº 
01.202.874/0001-94, DIEGO PEREIRA FECHINE - ME – CNPJ nº 33.634.178/0001-43 e NIKOLAS 
MIKAEL ANDRADE DE OLIVEIRA - ME – CNPJ nº 40.377.791/0001-98, para reunião de abertura dos 
envelopes de proposta de preços e envelopes de  habilitação do Pregão Presencial nº 00014/2021, 
que se realizará as 08:30 do dia 30.03.2021. O não comparecimento de todos os licitantes, de parte 
dos licitantes ou de nenhum dos licitantes a comissão abrira os envelopes e publicara o resultado.

Pedra Branca-PB, 16 de Março de 2021.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Presidente  da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
AVISO DE CANCELAMENTO DE EDITAL

A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, Estado da Paraíba, torna publico o aviso de CAN-
CELAMENTO do Edital do Pregão Presencial nº 00019/2021, publicado no dia 06.03/2021, que 
tem como objeto a aquisição de material médico. O cancelamento se deu por motivos de vícios 
materiais no ANEXO I do edital.  

Pedra Branca - PB, 15 de Maço de 2021
Severino Luiz de Caldas

Pregoeiro

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00010/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: JOSE NERGINO SOBREIRA – DEMAIS CNPJ Nº 63.478.895/0001-94
Objeto: aquisição de material odontológico.
Valor global: R$ 15.051,80 (quinze mil, novecentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos)

Pedra Branca –PB, 15 de maço de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 00010/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E 

HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ Nº 08.160.290/0001-42
Objeto: aquisição de material odontológico.
Valor global: R$ 14.214,40 (quatorze mil duzentos e quatorze reais e quarenta centavos)

Pedra Branca –PB, 15 de maço de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 10004/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMEN-
TOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALAR; ADJUDICO o seu objeto a: ROBERTO DIOGO 
FERREIRA DA COSTA EIRELI – ME - R$ 72.000,00.

Pocinhos - PB, 16 de Março de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO 

Nº 10002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-

blica de Serviço objetivando: Serviços de exames laboratoriais diversos. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:30 horas do dia 
30 de Março de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Cônego João Coutinho, 
19 - Centro - Pocinhos - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 15 de Março de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 10001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: Serviços especializados na área de saúde pública (profissionais médicos 
com comprovada experiência, para atendimento especializado, em regime de atendimento ambu-
latorial presencial e pareceres médicos. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 30 de Março de 2021, na sala da 
referida comissão, sediada na Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB. Neste 
mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: 
licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 11 de Março de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO 

DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALAR. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 10004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Pocinhos:03.011 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS – 
03.011.10.122.1009.2032 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS – 03.011.10.302.1009.2040 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO – 03.011.10.302.1009.2041 – MANUTENÇÃO DO 
HOSPITAL, LABORATÓRIO E POLICLÍNICA – 3390.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 16/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo 
Municipal de Saúde de Pocinhos e: CT Nº 10011/2021 - 16.03.21 - ROBERTO DIOGO FERREIRA 
DA COSTA EIRELI - ME - R$ 72.000,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 10004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 10004/2021, que objetiva: SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALAR; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI – ME - R$ 72.000,00.

Pocinhos - PB, 16 de Março de 2021
SÓSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA

Secretário 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 30 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 de construção. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 11 de Março de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 14:30 horas do dia 29 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços para contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária de Material de Construção 
destinados as diversas secretarias deste município/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: 
paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br.

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 13:30 horas do dia 29 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALI-
ZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ELABORAÇÃO DE PLANOS, 
PROJETOS E GESTÃO DE SISTEMAS NO MUNICIPIO DE PAULISTA/PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de 
Equipamentos e Suprimentos de Informática destinada a diversas secretarias deste município de 
Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 11:30 horas do dia 29 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para serviço de coleta, 
transporte e destinação final de lixo hospitalar das Unidades de Saúde ligadas a Secretaria de 
Saúde do Município de Paulista. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 10:30 horas do dia 29 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Serviço de Locação 
mensal de programas destinados as secretarias de administração, Fazenda Publicar e Tributos do 
Município de Paulista/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 29 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Empresa especializada 
em assessoria na área de educação junto a secretaria de Educação do Município de Paulista – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 009/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. 

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, por meio do site https://www.portal-
decompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada e diária 
de Gêneros Alimentícios, destinado a merenda escolar do programa PNAE, deste município de 
Paulista/PB. Abertura da sessão publica: 15:30 horas do dia 30 de Março de 2021. Início da fase 
de lances: 15:31 horas do dia 30 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; Decreto Federal 
nº 009/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
34451011. E-mail: paulistalicitacao@gmail.com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 16 de Março de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DV00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RE-
LEVO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS ROBERTO 
BATISTA COSTA (DESENHARTE) - R$ 9.208,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALTO RE-

LEVO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE PUXINANÃ: 02.002 - CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ - 01 
031 2001 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL - 33.90.39 - OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PAR-
TES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Puxinanã e: CT Nº 00101/2021 - 10.03.21 - CARLOS 
ROBERTO BATISTA COSTA (DESENHARTE) - R$ 9.208,00.

Puxinanã - PB, 10 de Março de 2021.
PAULO CESAR DE SOUZA

 Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO, para CRE-
DENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU 
SEM FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPICAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOSMÉDICOS 
DE ENDOSCOPIA E GINECOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE QUEIMADAS – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I, DO EDITAL, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na 
sala da Comissão de Licitação, localizada à Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário de 
expediente das 08:00 as 12:00 hrs. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, a 
partir da data de 06 de ABRIL de 2021, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo 
período de 12 (doze) meses no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente 
adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo 
Telefone (83) 33922276.

Queimadas, 16 de março de 2021.
JOSÉ CARLOS DE SOUSA RÊGO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 RATIFICAÇÃO 
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O MU-
NICIPIO DE REMIGIO; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: L G PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA – ME - R$ 719.764,81.

Remígio - PB, 11 de Março de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O MUNICIPIO DE REMIGIO. 

FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2021 - Ata de Registro de Preços 
nº 10005/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 10005/2020, 
realizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Remígio: 02.110 Fundo Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção 
do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde– Atenção Primária 02110 10 302 1002 2038 
Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 
3390.30 material de consumo FONTE DE RECURSO: 1211 Receitas de Impostos e de Transferência 
de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do 
Governo Federal – Bloco de custeio 1213 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
Provenientes do Governo Estadual. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00050/2021 - 11.03.21 - L G PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA - ME - R$ 719.764,81.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, às 09:00 horas do dia 29 de 
Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS. 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 001461/11; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@
GMAIL.COM . Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br. 

Remígio - PB, 16 de Março de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de três veículos, 
sendo um tipo SUV 4X4 e dois tipo passeio, destinado as Secretarias 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 025/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291–2222. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 16 de Março de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00013/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, por motivo 

do decreto municipal da pandemia, para o dia 30 de Março de 2021 às 09:00 horas, no mesmo 
local inicialmente divulgado: Avenida Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: 
(083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM . 

Remígio - PB, 16 de Março de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 07h30min HORAS DO DIA 29 DE MARÇO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, PARA SUPRIR AS NECES-
SIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@
gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 08h30min HORAS DO DIA 29 DE MARÇO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. 
E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 10h30min HORAS DO DIA 29 DE 
MARÇO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DE 
FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021 - SRP

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 14h30min HORAS DO DIA 29 DE 
MARÇO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 16h00min HORAS DO DIA 29 DE MARÇO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA O FORNECIMETO DE REFEIÇÕES DO TIPO (Café da Ma-
nhã, Almoço, Jantar e Lanches), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. 
Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 16 de Março de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Domingos de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE MATERIAL DIDATICO E EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DETODAS AS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO. 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 097/08; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3545–1003. E-mail: prefeiturasaofrancisco@
yahoo.com.br. Edital: http://www.saofrancisco.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Francisco - PB, 15 de Março de 2021
FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para realização de serviços mecânicos em geral nos veículos e maquinas pertencentes a Prefeitura 
municipal e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BERNARDINO DE CARVALHO CAMARA NETO 
- R$ 23.750,00; MAGNUBIA SILVA SALES 06190420443 - R$ 6.525,00; RETIFICA DE MOTORES 
GIPAGEL LTDA - R$ 4.749,50; RILMARA BRILHANTE FERREIRA 07503107405 - R$ 12.700,00.

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Francisco Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de 
materiais de expediente e didático destinados a manutenção de diversas secretarias do município 
e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 05 de Abril de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 05 de Abril de 2021. Referên-
cia: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 83 9. 9877–9500. E-mail: 
saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

São Bentinho - PB, 16 de Março de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA. Abertura da sessão 
publica: 08:30 horas do dia 29 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: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 16 de Março de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Março de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE 
CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS CLASE II A, DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DO 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO. 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 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com, http://
santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 16de Março de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2021

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 DV00006/2021, que 
objetiva: AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A COVID–19 
DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 14.900,00.

Santa Helena - PB, 16 de Março de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A CO-

VID–19 DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.500 SECRETARIA 
DE SAÚDE 4490.52 99 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 21.100 FUNDO MUNICI-
PAL DE SAUDE 0040 2895 AÇOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID–19) 
4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até 15/05/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00012/2021 - 16.03.21 - 
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 14.900,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo Jose Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE MATERIAIS ELETRICOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SECRETA-
RIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 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 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com, http://santahelena.
pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 16de Março de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE FORMA 

PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 
20 500 SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA 
DE SAUDE 33.90.39 – SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa 
Helena e: CT Nº 00010/2021 - 16.03.21 - LACIL - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. 
ISAAC LORDAO LT - R$ 276.568,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

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 09:30 horas do dia 05 de Abril de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. 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 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail:cplsantahelena.pb@gmail.com, http://
santahelena.pb.gov.br/. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Santa Helena - PB, 16de Março de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES DO EDITAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SANTA HELENA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: LACIL – LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. ISAAC LORDAO LT - R$ 276.568,00.

Santa Helena - PB, 15 de Março de 2021
FABIO LISBOA MACHADO

Secretário de Saúde
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

ADITIVO DE VALOR
Termo aditivo nº 05 do Contrato de nº 00023/2018. Partes Prefeitura Municipal e Humberto 

Ramalho Trigueiro Mendes, Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de 
serviços de pavimentação e drenagem das vias Municipais conforme CONTRATO DE REPASSE 
1038954-23/2017 MCIDADES, adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de 
Lagoa de Roça/PB. Conforme termo de referência, adicionados de contrapartida do Município. 
Fundamento legal: TP nº 00002/2018. Dotação: Recursos Próprios CT 1038954-23/2017 MCIDA-
DES.02.070 02070.15.451.2009.1022 - 4490.51.00.00 - 001/940 Objeto do Aditivo: Refere-se ao 
aditivo de valor de R$ 34.482,34 Equivalente A 10.23%, Ficando um valor global R$ 387.050,89 
Mantendo As Demais Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 65.I, § XXI, da Lei 8666/93.Assinam: 
Severo Luís do Nascimento Neto e Humberto Ramalho Trigueiro Mendes, 15 de Março de 2021. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

Reequilíbrio Financeiro
Termo aditivo nº 04 do Contrato de nº 00024/2018. Partes Prefeitura Municipal e Humberto 

Ramalho Trigueiro Mendes, Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para execução de 
serviços de pavimentação e drenagem das vias Municipais conforme CONTRATO DE REPASSE 
1038954-23/2017 MCIDADES, adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça/PB. Conforme termo de referência, adicionados de contrapartida do Município. Fundamento 
legal: TP nº 00002/2018. Dotação: Recursos Próprios CT 1038867-80/2017 MCIDADES.02.070 
02070.15.451.2009.1022 - 4490.51.00.00 - 001/940 Objeto do Aditivo: Refere-se ao acréscimo R$ 
18.563,24 equivalente a 8,18%, ficando um valor global de R$ 252.393,019 - Mantendo As Demais 
Cláusulas Inalteradas, Com Fulcro No Art. 65.I, § XXI, da Lei 8666/93.ASS Severo Luís do Nasci-
mento Neto e Humberto Ramalho Trigueiro Mendes, 15 de março de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

OBJETO: Locação de veículo automotor, ano/modelo no mínimo 2020, tipo passeio, para atender 
as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA ABERTURA: 29/03/2021 - HORÁRIO: 09:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 

019/2020, Lei Nº 8.666/1993, e subsidiárias.
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br.
Modo de Disputa: Aberto
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 

08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 16 de março de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
Pregão Eletrônico Nº 031/2021

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21 de 
Julho de 2020, ás 08:30 horas, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 
procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico. Objeto:Contratação de empresa espe-
cializada para o fornecimento de material para Laboratório de Matemática para a rede municipal 
de ensino, a cargo da Secretaria de Educação de Sousa Pb, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência no Anexo I deste Edital, os quais são partes integrantes do mesmo, que 
encontra-se disponível no site do Portal de compras públicas, no portal de transparência em www.
sousa.pb.gov.br e na sala da CPL no horário de expediente das 08:00 ás 12:00 horas, em todos 
os dias úteis no endereço supracitado ou pelo portal da transparência em www.sousa.pb.gov.br.

Sousa, PB 16 de março de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 030/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 30de 

marçode 2021, às 09:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em:Aquisição parcelada de estrutura pré 
moldados junto à Secretaria de Infra Estrutura do município de Sousa-PB.Interessados poderão 
baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no 
horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado 
com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no 
setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 16demarçode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Março 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 
(SOFTWARE) ABRANGENDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS 
DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, TE-
SOURARIA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO PÚBLICA, ALMOXARIFADO E COMBUSTÍVEL/FROTA DE 
VEÍCULOS DO MUNICIPIO DE SOLEDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 16 de Março de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição de peixe 
congelado – gênero alimentício perecível –, para distribuição gratuita à população comprovadamente 
carente, na Semana Santa; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - R$ 111.930,00.

Sertãozinho - PB, 16 de Março de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO

 Avisode Convocação para apresentação dos  catálogos
PREGÃO PRESENCIAL N 15/2021

Objeto: Aquisição parcelada de materiais elétricos e de iluminação, destinados a atender as 
necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação pública deste Município, 
mediante requisição diária e/ou periódica, devendo a entrega ocorrer nos locais determinados pelo 
Setor Competente.

Torna-se público que,
Convoca-se os licitantes: 
- CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 26.474.579/0001-18.
Item(s): 8 - 44 - 46.
Valor: R$ 17.832,00.
- ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI.
CNPJ: 00.226.324/0001-42.
Item(s): 31 - 37 - 52 - 53 - 57 - 58 - 61 - 62 - 63 - 64.
Valor: R$ 12.416,20.
- MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA.
CNPJ: 18.100.267/0001-16.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 - 27 

- 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 45 - 51 - 54 - 55 - 59.
Valor: R$ 113.502,40.
- TACIEL DA SILVA SANTOS.
CNPJ: 37.639.423/0001-66.
Item(s): 4 - 5 - 6 - 21 - 24 - 35 - 36 - 56 - 60.
Valor: R$ 10.732,80.
para dentro de 3 dias úteis apresentar os catálogos dos respectivos itens vencidos por cada 

um,  por meio presencial (impresso) ou por meio eletrônico, através do e-mail abaixo, no intuito de  
aferir  as marcas presentes nas suas propostas, comparando-as com as discriminações do edital.

Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 16de março de 2021.
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transportes 
diversos: cidadãos, feirantes, profissionais. 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 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.
com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 16 de Março de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Largo 

da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços técnicos espe-
cializados, destinados a Elaboração de projetos a serem executados neste 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 04/11; 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. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.
com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 16 de Março de 2021.
ADRIANO DE MELO FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, destinados à 
Merenda Escolar das escolas municipais, creche, CRAS, outros tipos de programas e demais secre-
tarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB.

 O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base nos elementos constantes do processo correspon-
dente, a: FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME – CNPJ Nº 08.966.895/0001-25 - Valor: R$ 
98.239,00. J J DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ Nº 19.502.091/0001-91 – Valor: R$ 27.360,00. 
Valor Total: R$ 125.599,00.

São José do Bonfim/PB, 09 de março de 2021. 
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021 

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, 
destinados à Merenda Escolar das escolas municipais, creche, CRAS, outros tipos de programas 
e demais secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São 
José do Bonfim/PB.

  O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, 
modalidade Pregão Eletrônico nº 00003/2021, com base nos elementos constantes do processo 
correspondente, a: FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME – CNPJ Nº 08.966.895/0001-
25- Valor: R$ 98.239,00. J J DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ Nº 19.502.091/0001-91 – Valor: R$ 
27.360,00. Valor Total: R$ 125.599,00.

 São José do Bonfim/PB, 08 de março de 2021. 
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro
EsauRauel Araújo da Silva Nobrega

Autoridade Competente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
 PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. OBJETO: Contratação de empresa para for-

necimento de Gêneros Alimentícios parceladamente, destinados à Merenda Escolar das escolas 
municipais, creche, CRAS, outros tipos de programas e demais secretarias e do Fundo Municipal 
de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. NOTIFICAÇÃO: Convo-
camos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta 
publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do 
respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - ME – CNPJ Nº 
08.966.895/0001-25- Valor: R$ 98.239,00. J J DISTRIBUIDORA EIRELI – CNPJ Nº 19.502.091/0001-
91 – Valor: R$ 27.360,00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Ferreira, 05 - Centro - São 
José do Bonfim - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 

São José do Bonfim- PB, 15 de março de 2021
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

 Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021 
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Inês, através do seu Presidente, 

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para implantação em pavimentação (asfáltica) em vias públicas urbanas 
no município de Santa Inês-PB, conforme Contrato de Repasse nº 893293/2019. Considerações 
da Comissão: Licitante Habilitado por cumprir as exigências do edital: NIEMAIA CONSTRUCOES 
EIRELI - CNPJ: 10.641.065/0001-70. Para encerrar a comissão de licitação informa aos interessados 
que a documentação está a disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste 
julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 
8.666/93. O Presidente da Comissão ainda informa que em não havendo interposição de recursos 
a sessão de abertura do envelope de Proposta de Preços fica agendada para o dia 26 de Março 
de 2021, ás 10:30hs. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, 
no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 16 de março de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
O município de Santa Inês-PB, através do Presidente da Comissão de Licitação,torna pú-

blica a RETIFICAÇÃO do Extrato do resultado do julgamento de habilitação tomada de Preços 
nº 00002/2021, publicada no Diário Oficial do município de Santa Inês, no dia 12 de março de 
2021;publicada no Diário Oficial do Estado da Paraíba, nº 17.322, pág. 45-46, publicada no Jornal 
a União, ano CXXVIII nº 35, pág. 37, ambos em 13 de março de 21, publicada no Diário Oficial da 
União, seção 3, nº 49, pág. 233, no dia 15 de março de 2021, conformesegue: ONDE SE LÊ:O 
Presidente da Comissão ainda informa que em não havendo interposição de recursos a sessão de 
abertura do envelope de Proposta de Preços fica agendada para o dia 18 de Março de 2021, ás 
13:00hs. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 
08:00 às 13:00hs dos dias úteis. LEIA-SE:O Presidente da Comissão ainda informa que em não 
havendo interposição de recursos a sessão de abertura do envelope de Proposta de Preços fica 
agendada para o dia 26 de Março de 2021, ás 10:00hs. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal, situada na Av. Vinte e Nove de 
Abril, 96 - Centro - Santa Inês - PB, no horário 08:00 às 13:00hs dos dias úteis. 

Santa Inês, PB, 16 de março de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JUNIOR

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Março de 2021, lici-
tação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA 
DE AR E PROTETORES. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://
www.pmtacima.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 16 de Março de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA - Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICON° 03/2021
Objeto: que tem. como objetivo a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE 

PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 
Nº 11907.806000/1200–02.

Torna público que, através do(a)Pregoeira, a Sessão Pública será  RETOMADA PARA DAR 
CONTINUIDADE AOS TRABALHOS no dia 19 de março de 2021 as 10h00m na mesma plataforma: 
https://bnccompras.com/Home/ local de realização. Fundamento legal:Decreto 10.024 de 2019 e 
disciplina do art. 35 e 47, parágrafo único do mesmo dispositivo.

Para Maiores informações:.
Telefone: (083) 991765042 WHATSAPP.
Email: prefeituradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 15de marçode 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de março de 2021  29
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 17 de março de 2021         30
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-
ça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO 
TIPO HATCH, 0 KM; VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE 
OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 26 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: Decreto Federal nº 
10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-
-mail indicado. 

Tacima - PB, 15 de Março de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021

A Pregoeira Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00006/2021, para o dia 31 de Março de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 07:30 as 11:30 
horas dos dias úteis, na Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB. Telefone: (083) 
33781029/91765042 W. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Site: http://bnc.org.br/sistema/.

Tacima - PB, 16 de Março de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento da sessão pública das 09:00 
hs do dia 18 de Março de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas a Tomada de 
Preços nº 00001/2021, que objetiva: Contratação de empresa de construção civil, para execução 
dos serviços de ampliação no Prédio (Anexo III) do posto de saúde de Matinadas no município 
de Umbuzeiro – PB; Para atender a demanda da população referente ao COVID–19. Justificativa: 
Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Telefone: (83) 33951478. 
E-mail: umbuzeirocpl@gmail.com. 

Umbuzeiro - PB, 16 de Março de 2021
ALBERTO RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Comissão

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2021

REGISTRO Nº 21-00358-2
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 150 KVA, DESTINADA A ESCOLA E.E.F. 

GOVERNADOR ANTÔNIO MARIZ, EM JOÃO PESSOA - PB. 
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282/98647-4578: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 05 de abril de 
2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 16 de março de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021
PROCESSO Nº 19.000.029601.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, destinado a 
DIVERSOS ÓRGÃOS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00350-6
João Pessoa, 16 de março de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021
PROCESSO Nº 19.000.006209.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
DOSIMETRIA DE RADIAÇÕES E CONCESSÃO DE DIREITO DE PORTA DOSÍMETRO, destinado 
ao HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA - HE-
ETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00349-1
João Pessoa, 16 de março de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
 PROCESSO Nº 30.000.075225.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO PARA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSIGNADOS 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DA PARAÍBA, JUNTO AOS 
SERVIDORES ESTADUAIS E ÀS CONSIGNATÁRIAS CONTRATANTES DO SISTEMA, COMPRE-
ENDENDO A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CORRELATOS: 
INSTALAÇÃO DO SOFTWARE, IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA; SERVIÇOS 
DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES E DE USUÁRIOS; SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E 
PRODUÇÃO, EXECUÇÃO DO CÁLCULO DAS MARGENS CONSIGNÁVEIS SEM ÔNUS PARA A 
CONTRATANTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO - SEAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 30/03/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 

Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-00359-0

João Pessoa, 16 de março de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA
CNPJ 09.123.654/0001-87

NIRE 25300002034
AVISO AOS ACIONISTAS

A Companhia de Água e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, com Sede Social na cidade de João 
Pessoa, Estado da Paraíba, na Av. Feliciano Cirne, n° 220 – Bairro de Jaguaribe, inscrita no 
CNPJ 09.123.654/0001-87, comunica que se encontram à disposição dos senhores acionistas a 
partir desta data, na sede da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 
6.404, de 15/12/76, com as alterações da Lei 11.638 de 28/12/2007, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2020.

                 João Pessoa, 12 de março de 2021
 LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA 

Presidente do Conselho de Administração

CNPJ (MF) Nº 09.189.499/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DA CODATA
Ficam convidados os Senhores acionistas da Companhia de Processamento de Dados da Pa-

raíba – CODATA, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 18/03/2021, às 15h30min 
(quinze horas e trinta minutos), através de videoconferência, para deliberar sobre os seguintes itens:

1. Eleição do Conselho de Administração da CODATA referente ao biênio 2021/2023;
2. Eleição do Conselho Fiscal referente ao Exercício 2021;
3. Outros assuntos de interesse Social.                                                   

João Pessoa, 09 de março de 2021.
Jacqueline Fernandes de Gusmão

Presidente do Conselho de Administração

COMARCA DE REMIGIO, VARA ÚNICA. EDITAL DE INTIMACAO. PRAZO: 20 DIAS Processo: 
0000.126-33.2015.8.15.0551 Ação: MONITÓRIA. A MM. Juíza de Direito da vara supra, em virtude 
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele noticia tiverem que por 
este Juízo e Cartórios se processaram os autos da ação MONITÓRIA que tem como parte autora 
BANCO DO NORDESTE e parte promovida CLAUDECIRA PEREIRA DIAS DE QUEIROZ, CPF 
500.747.844-04, cite-se esta para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar integralmente a dívida ou 
oferecer embargos, advertindo-o que o não oferecimento dos embargos constituira de pleno direito, 
o título executivo judicial convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos termos dos 
arts. 701 e 702 do CPC. Advirta-o que se efetuar o pagamento, ficará o promovido isento de custas 
e honorários advocatícios, a teor do § 1º, do art. 701, do CPC, fixados, entretanto, estes para o 
caso de não pagamento, 15% do valor da causa. Salienta-se que será nomeado curador especial, 
em caso de revelia. E para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado neste Fórum, em local de costume. Dado e passado nesta Cidade de Remígio, 
aos 14 de agosto de 2020, Eu, Patrícia Rocha, analista judiciária, digitei. Juliana Dantas de Almeida 
Borges, Juíza de direito nesta Vara única de Remígio.

COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA SOLAR
Av. Esperança, 117, 1º Andar, Sala 101, Manaíra, João Pessoa-PB

CNPJ nº 32.337.440/0001-25      NIRE 25400010209
EDITAL CONVOCAÇÃO 

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL
O presidente do Conselho de Administração da COOPSOLAR - COOPERATIVA DE ENERGIA 

SOLAR, no uso das suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu artigo 34, parágrafo 
segundo, CONVOCA os seus cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reuni-
rem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se, por meio de ambiente digital, 
conforme indicações abaixo, no dia 26 de Março de 2021, na Av. Esperança, nº 117, Sala 101, 
Manaíra, João Pessoa-PB, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: 
às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 
18 horas, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos cooperados e às 19 
horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõe a ordem do dia:

Pauta da Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de Contas do Exercício 2020;
2. Definição ou rateio das perdas apuradas no exercício de 2020; 
3. Eleição e posse do conselho fiscal; 
4. Outros assuntos de interesse gerais. 
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:
1. Alterações nos Artigos 5, 7 e 18º do estatuto social da cooperativa.
NOTAS: 
1. Para efeito de verificação quórum, consideram-se 23 (vinte três) cooperados em pleno gozo 

de seus direitos sociais.
2. Os cooperados poderão participar digitalmente através da plataforma Google, com o link 

sendo enviado por email. 
3. Os cooperados interessados em participar do processo eleitoral para o Conselho Fiscal, 

deverão apresentar suas candidaturas sob a forma de chapas. As chapas deverão ser protocoladas 
na secretaria da Cooperativa até o dia 23 de março de 2021.

João Pessoa, 12 de Março de 2021.
Eduardo José de Araújo Braz

Presidente Conselho de Administração

Edital – publicação uma única vez
CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GURINHÉM/PB. Edital 

de Notificação. Prazo: 15 dias. Pedido de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial.  A Tabeliã 
Pública do Cartório de Notas e Registro deImóveis da  Comarca de Gurinhém/PB, em virtude da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital oudele conhecimento tiverem que por 
este Cartório Extrajudicial, Se processa o Pedido de Reconhecimento da Usucapião Extrajudicial, 
solicitado por MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA  e s/m, LUIZ DE ARAÚJO FERREIRA, 
brasileiros, casados, agropecuaristas,  residentese domiciliados à Rua Dr. Anselmo Gomes da Silva, 
19 – Apto 202,  Bairro: Parque Verde – Município de Cabedelo – PB, CEP. 58.102-820, Onde os 
Solicitantes alegam que, por mais de 15 (Quinze) anos são possuidores mansa, pacífica, contínua e 
incontestada durante este lapso temporal, com a consciência de senhores da coisa “animus domini” 
de um imóvel urbano comercial, situado à Rua Largo do Mercado, S/N – Centro – Gurinhém – PB, 
CEP. 58.356-000, com os seguintes limites e confrontações, a saber: Pela frente com a Rua Largo 
do Mercado; pelo lado direito com o compartimento pertencente a VIVIANE PEREIRA DE PAIVA 
SANTANA, pelo lado esquerdo com o prédio de propriedade de JOSÉ HAMILTON FERREIRA DA 
SILVA e pelos fundos com o prédio que pertence a TEOBERTO SÁVIO DE PAIVA; ficando pelo 
presente  notificados os terceiros interessados, ausentes e desconhecidos  Para manifestarem 
eventuais interesses no presente pedido  No prazo de 15 (quinze) dias. E, para que mais tarde não 
seja Alegada ignorância sobre o presente feito, mandou a ILMª.  Tabeliã Pública expedir o presente 
Edital que fica fixado neste  tabelionato em local de costume e publicado uma vez em jornal que circule 
no município de localização do imóvelusucapiendo.  Dado e passado nesta cidade de Gurinhém/PB,  
aos 16(Dezesseis) dias do mês de março do ano de dois mil  e vinte um (2021). Eu, André Valber 
Silvano Coutinho, Escrevente Autorizado, digitei-o. (a) Vera Lúcia Silvano Coutinho,  Tabeliã Pública.

 
 Av. Rui Barbosa, 783 – Centro – Guarabira- Paraíba 

CNPJ Nº 26.856.837/0001-20
NIRE nº 25400009961

    EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE OVINOCULTORES DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os associados, atualmente em número 
de 67 (sessenta e sete) em condições de votar, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária 
e Ordinária - Digital, a realizar-se no dia 29 de março de 2021, às 08:00, por meio de ambiente 
virtual (videoconferência) obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: a) 
às 08:00 horas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) do número de associados aptos 
a votar; b) às 09:00 horas, em segunda convocação, com metade mais um dos seus associados 
aptos e, c) 10:00 horas, em terceira convocação com a presença de no mínimo de 10 associados 
aptos, para deliberar os seguintes assuntos da pauta da Ordem do Dia: ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA (Quorum 2/3 dos associados presentes)Reforma e consolidação do Estatuto 
Social. (ampliação dos objetivos nas atividades secundarias).NOTAS: São necessários os votos 
de 2/3(dois terço) dos associados atos a votarem presentes na sessão, para tornar validas as 
deliberações que traga esse artigo. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Prestação de contas do 
exercício de 2020, compreendendo: a) Resumo financeiro, b) Demonstrações financeiras, c) Parecer 
do Conselho Fiscal;Destituição do Diretor de Produção, com indicação de novo cooperado, a ser 
homologada em substituição para compor a Diretoria Administrativa; Deliberação sobre o plano 
de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o exercício de 2021. Cria a Gerência 
do departamento de Administração e publicidade, logística/vendas e de contabilidade na estrutura 
organizacional da cooperativa. Outros assuntos de interesse social. INFORMAÇÕES DE ACESSO 
AO AMBIENTE DIGITAL:Os cooperados poderão participar das assembleares acessando o link 
disponibilizado, por e-mail e outros aplicativos das redes sociais, na plataforma virtual do Google 
Meet que dará acesso para o ambiente da AGE-AGO VIRTUAL 27MAR2021. Guarabira, Estado da 
Paraíba, em 16 de março 2021. EDINALDO MOURA RODRIGUES  Diretor Presidente

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

EXTRATO DE CONTRATO 
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

CONTRATO n. 001/2021  – ORIGEM: Processo MP Virtual n. 001.2020.034794 – Licitação: 
Tomada de Preço nº 001/2021 - PARTES:  Ministério Público do Estado da Paraíba-PGJ  e  S ã o 
Bento Instalações e Manutenção Eireli. OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 
de engenharia civil para  executar obra de reforma e ampliação de imóvel pertencente ao Poder 
Judiciário cedido ao Ministério Público do Estado da Paraíba para implantação da Promotoria de 
Justiça no Município de Itabaiana/PB, Estado da Paraíba, sito à Rua Zacarias Rodrigues Neto, s/n, 
Centro, Itabaiana/PB, conforme quantitativos e especificações constantes no Projeto Básico do 
Edital.   PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias corridos. VIGÊNCIA: 240 (duzentos 
e quarenta) dias corridos, a partir da data de assinatura do contrato. VALOR  TOTAL CONTRATADO: 
R$ 465.847,76. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06902.03.122.5046.4194.0000287.339039.270 e 06
903.03.122.5056.1211.0000287.449051.270. DATA DA  ASSINATURA:  16/03/2021.

João Pessoa,  16/março/2021.
Francisco de Assis Martins Junior

Presidente COPLI/MPPB

A P.S CONSTRUÇÕES E INCOPORAÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.228.947/0001-73, VEM POR MEIO 
DESTA TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) AS 
LICENÇA PRÉVIA, DE INSTALÇÃO E DE OPERAÇÃO DO EMPREENDMENTO LOCALIZADO 
NA RUA FRANCA LEITE, S/N, ST.29, QD.145, LT.0289, BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS, NESTA 
CAPITAL

ALLIANCE SELETTO E RESERVA CONSTRUCOES SPE LTDA– CNPJ: 14.009.178/0001-08, torna 
público que recebeuda SEMAM - Secretaria de Meio ambiente, a Licença Previa nº  021/2021 para o 
empreendimentosituado a Rua Orlando Di Cavalvanti Villar, Altiplano Cabo Branco, João Pessoa-PB.
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