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Cabelos azuis 
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Q uando 
as histórias 
de quadrinhos 

começaram a ser 
impressas a cores 
notou-se que seus 
heróis ou tinham 
cabelos loiros ou, 
estranhamente, cabelos 
azuis. Vez que outra 
aparecia alguém de 
cabelo preto nas 
historinhas coloridas, 
mas era raro. O comum 
era o azul. 
 
Não me lembro de, 
garoto, dar muita 
atenção ao fato. Era 
natural que, além 
dos seus poderes, os 
super heróis também 
pudessem escolher a 
cor dos seus cabelos, 
inclusive o azul, por que 
não? Só anos mais tarde 
me dei conta: cabelos 

pretos significavam que 
o personagem era negro 
ou latino , amarelo ou 
azul que o personagem 
era indiscutivelmente 
branco. Naquele tempo, 
na America, a distinção 
racial era importante. 
Continua sendo, mas 
confesso que sei pouco 
sobre o que os super-
heróis de hoje têm na 
cabeça, e de que cor. 
Talvez ainda seja o azul. 
 
Corte rápido. Li que 
no Ano Novo o céu 
de Trancoso, na Bahia, 
se encheu de aviões 
particulares querendo 
descer, a ponto de 
criar um problema 
para as autoridades 
da Aeronáutica. Que, 
sem entender de 
hierarquia social e 
da lista da Forbes, 
não sabia a quem 
dar prioridade para o 
pouso. Felizmente não 
houve uma tragédia, que 
eliminaria boa parte do 

PIB nacional. O pessoal 
chegava a Trancoso 
para se divertir em 
várias aglomerações e 
quem aparecia com 
máscara era vaiado e 
chamado de maricas. 
As festas atravessaram 
a noite de ano bom 
e qualquer um podia 
entrar, desde que 
mostrasse prova de ter 
sonegado impostos no 
ano que acabava e de 
saber a senha da elite 
brasileira. Que - isto 
pouca gente sabe – é 
“cabelos azuis”. 
 
A senha não 
significa que a elite 
brasileira tenha cabelos 
permanentemente azuis 
que a identificam 
e garantem seus 
privilégios. Os cabelos 
azuis do código dos 
ricos significam o 
mesmo que significavam 
nas histórias em 
quadrinhos: são 
fronteiras bem definidas 
e intransponíveis de 
classe. E se você 
protestar que estas 
fronteiras protegem 
uma elite criminosa na 
sua inconsciência, vai 
ver é por inveja das 
festas que eles dão. 
Sem falar nos aviões 
particulares. 

Aéreas retomam rotas 
canceladas em 2021 
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Depois de a pandemia 
derrubar a demanda por 
voos domésticos em até 
90%, as companhias aé-
reas começam 2021 re-
tomando rotas cancela-
das, reforçando os desti-
nos mais procurados no 
verão e inaugurando voos 
regionais. O pacote de so-
corro do governo para as 
aéreas não saiu e, se ain-
da não é possível reaver 
as perdas de 2020 - até o 
terceiro trimestre, o pre-
juízo acumulado das em-
presas era de R$ 19,7 bi-
lhões -, pelo menos é uma 
tentativa de recuperar o 
fôlego, embora exista a 
preocupação com a nova 
onda de Covid-19 e espe-
cialistas não recomendem 
viagens não essenciais  
neste momento. 

A Azul já retomou 70% 
das decolagens na compa-
ração com o período an-
tes da pandemia. A ocupa-
ção dos assentos é de 80%. 
Desde dezembro, vem fa-
zendo rotas turísticas como 

Bonito, no Mato Grosso do 
Sul, e Parnaíba, no Piauí. 
Por meio da Azul Conec-
ta, braço de aviação regio-
nal, passou a voar para Pa-
raty, Angra e Búzios, no Rio, 
e para Ubatuba e Itanhaém,  
em São Paulo. 

- Dependendo da de-
manda, usamos aviões de 
diferentes tamanhos. Es-
tamos conseguindo recu-
perar a malha de forma 
acelerada - diz Marcelo 
Bento Ribeiro, diretor de 
Relações Institucionais da 
Azul, que observa que o 
crescimento de casos de 
Covid-19 traz preocupa-
ção, embora ele veja resi-
liência na demanda. 

As companhias Gol e La-
tam reforçaram voos para 
o Nordeste. A Gol recom-
pôs 75% de sua oferta de 
assentos em relação ao ano 
passado. Segundo a em-
presa, serão cerca de 556 
voos por dia no verão, para 
62 destinos e 30 novas ro-
tas. Já a Latam adicionou 
quase três mil voos des-
de dezembro. São 44 des-
tinos no país, com mai-
or procura para cidades  
de praia e do Nordeste. 

A demanda por voos domésticos em até 90% na pandemia  
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Confira os direitos do 
consumidor nas liquidações 
Troca de produtos e checagem se o que você está comprando de fato está 
com preço abaixo do mercado são as dicas valiosas de especialistas 

zendo grandes negócios, 
com base apenas no va-
lor que o produto era an-
tes, comparando com o 
valor da liquidação. Para 
saber se realmente está fa-
zendo um bom negócio, é 
necessário pesquisar. Um 
mesmo produto pode ter 
grande variação de preço 
em diferentes lojas. 

Muitas lojas não trocam 
produtos de liquidação. 
É importante se informar 
da política de troca an-
tes de comprar, principal-
mente, se for um presen-
te. Lembre-se que a tro-

ca de produtos sem defei-
tos é uma mera liberalida-
de do fornecedor. 

No entanto, se a loja se 
compromete a trocar, isso 
se torna obrigatório, como 
cumprimento de oferta. 
Peça para que essa infor-
mação conste na nota fiscal 
ou na etiqueta do produto. 

Se o produto apresen-
tar defeito, a empresa é 
obrigada a efetuar a tro-
ca, mesmo que o produ-
to tenha sido comprado 
numa liquidação. Pela lei, 
o fornecedor tem um pra-
zo de 30 dias para soluci-

SEU BOLSO 
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Janeiro é o mês tra-
dicional de promo-
ções. No entanto, é 
preciso ficar atento 

para de fato fazer boas 
compras e não cair em 
armadilhas. Além dis-
so, durante a liquidação, 
muitas lojas proíbem tro-
cas, o que requer do 
consumidor uma aten-
ção adicional antes de fe-
char a compra. 

Os direitos do consumi-
dor, no entanto, não saem 
de cena quando os des-
contos entram no foco. 
Confira as orientações do 
Procon-RJ e do Institu-
to Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) antes 
de ir às compras. 

Antes de ir às compras, 
o Procon-RJ recomenda 
fazer uma lista dos produ-
tos que de fato a pessoa 
precisa, para evitar com-
pras por impulso. Nas lo-
jas, fique atento a quais 
produtos estão realmen-
te em liquidação para não 
ser surpreendido na hora 
do pagamento. 

Não se iluda com o va-
lor do desconto ofereci-
do. Em períodos de pro-
moção, muitos consumi-
dores efetuam compras 
achando que estão fa-

Em liquidações, para saber se realmente está fazendo um bom negócio, é necessário pesquisar 
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onar o problema. Se não 
houver solução, o consu-
midor tem direito a subs-
tituição por outro produto 
ou similar ou devolução do 
dinheiro a sua escolha. 

DIREITO BÁSICO 

  Se o produto apresentar 
defeito, a empresa é obrigada 
a efetuar a troca, mesmo que o 
produto tenha sido comprado 
numa liquidação. 

 PARA ENTENDER 

Bolsonaro convoca reunião com Guedes 
‘PAÍS QUEBRADO’ 
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Um dia depois de afirmar 
que o ‘Brasil está quebrado’ 
e que não consegue fazer 
nada, o presidente Jair Bol-
sonaro convocou uma reu-
nião com ministros. O ti-

tular da Economia, Paulo 
Guedes, interrompeu as fé-
rias para ir ao encontro no 
Palácio do Planalto, nesta 
quarta-feira. Outros 16 mi-
nistros também participa-
ram da reunião. 

Apesar da reunião ter sido 
realizada um dia depois da 
declaração, o encontro teve 

como um dos objetivos a 
atualização do primeiro es-
calão do governo sobre o 
planejamento para vacina-
ção da população. O minis-
tro da Saúde, Eduardo Pa-
zuello, fez uma apresenta-
ção sobre a situação do pla-
no de imunização. De acor-
do com fontes que acom-

panharam a reunião, Bolso-
naro também pediu para os 
ministros defenderem o go-
verno nessa questão. 

O Brasil ainda não come-
çou a vacinar, atrás de ou-
tros países. A declaração de 
Bolsonaro sobre o Brasil es-
tar “quebrado” foi feita em 
conversa com apoiadores. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO Eletiva
ELEIÇÃO DOS PODERES 

A Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas - CBBC, por seu presidente, vem res-

e membros do Conselho Fiscal, em observância aos artigos 16, Incisos I e II, Letra “a”, § único e 17 Inciso 
II e §3º; 18, 19, § 1º e 2º, 21, 22 do Estatuto Social, na forma do art. 3º, Inciso XIII, Letra “c”, art. 21 e 22 da 
Portaria 115/2018, do §3º do art. 1.152 da Lei 10.406/2002, assegurado no processo eleitoral e observado 
na integra os Incisos I ao VII do art. 22 da Lei 9.615/98, pela constituição de pleito eleitoral por Comissão 
Eleitoral apartada da diretoria eleita da CBBC, formada pelo Sr. José Antônio Soares Silva - presidente 
da CE; Sr. Rodolfo José Ferreira Cirino da Silva - Relator e Sra. Andreia Lima da Cruz - Revisora, na 
forma que prevê o § Único do art. 12, combinado como o art. 76, art. 24, art. 57, Incisos, III, XIII, XV e 
art. 101, Inciso III do Estatuto social e do que determina a lei de hierarquia superior segundo o art. 10 da 
Lei 14.073/2020 que altera o Inciso VI do art. 22 da Lei 9.615/98, para de fato e de direito participarem 
da Assembleia Geral Ordinária Eletiva, conforme Edital de Convocação a ser encaminhado no prazo 

a previsão legal contida no art.10 da Lei 14.073/2020 que acrescentou no Inciso IV do art. 22 da Lei 
9.615/98, de forma segura e inume a fraude, para deliberarem a seguinte pauta: 

e o parágrafo único do art. 25 e demais dispositivos referente ao processo eletivo da CBBC, assegurado 

dos respectivos candidatos, assim consignados em ata, segundo o que prevê os artigos 28, 29, 30, 31, 
parágrafo único e caput do art. 32 e 34 do Estatuto Social da CBBC; 

-

do voto propriedade no processo eletivo; 

estatutariamente, para a disputa do processo eletivo, de cada nome dos componentes que concorrem ao 

-

para votação, de forma segura e imune a fraude, trabalho da CE no processo, do respectivo secretário, 

e seguintes do Estatuto Social da CBBC, observado o art. 22 da Lei 9.615/98; 
-

lho e gestão administrativa e técnica da chapa que encabeça em prazo não superior a 15 minutos cada, 
em seguida realizar a Eleição dos poderes para o quadriênio, mandatos 2021/2024, para os cargos de: 

-
ção, apuração e registro seguro dos votos válidos, brancos e nulos, programação do resultado, conforme 

os membros do Conselho Fiscal, na ordem dos seis mais votados, apuração e registro seguro dos votos 
de cada delegado em até 3 candidatos, dos votos válidos, brancos e nulos, programação do resultado, 
dos três membros eleitos na condição de titulares e três suplentes, conforme o Estatuto Social comanda, 
no art. 43, Incisos I, II, III, IV, V e VI do parágrafo 1º; 

comanda o parágrafo 1º, Inciso II, Letra “a” do art. 17, art. 38, 46 e 50 do Estatuto Social. 
Valdir Soares de Moura

Presidente da CBBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de 
Carta Contrato n° 20200440. Dispensa nº 7-363/2019. Contratante: 
Secretaria Municipal de Saúde. Contratado: João de Deus Ferreira 
Pereira. Objeto: Locação de imóvel localizado na Travessa Santo 
Antônio, nº 238, Barcarena/Pa, para o funcionamento do Centro 
de Testagem e Aconselhamento - CTA. Fundamento Legal: com 
base no Art. 51, inciso I da Lei nº 8.245/91 e Orientação Normativa 
AGU Nº 06, de 01 de abril de 2009. Valor total: R$ 45.634,80.  
Dotação Orçamentaria: 10; 10.15; 10.302.0061.2.107; 3.3.90.36.00; 
3.3.90.36.15. Vigência do Contrato de 04/01/2021 a 03/01/2022. 
Assinatura do contrato: 18/12/2020.
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Carta ao Contrato n° 20200441. 
Dispensa nº 7-361/2019. Contratante: Secretaria Municipal de 
Saúde. Contratado: Eraldo Veiga Teles. Objeto: Locação de imóvel 
localizado na Rua Cronge da Silveira, nº 12, Centro, Barcarena/Pa, 
para o funcionamento da base de serviço de atendimento móvel de 
urgência - SAMU. Fundamento Legal: com base no Art. 51, inciso I 
da Lei nº 8.245/91 e Orientação Normativa AGU Nº 06, de 01 de 
abril de 2009. Valor total: R$ 34.986,60.  Dotação Orçamentaria: 
10; 10.15; 10.302.0061.2.108; 3.3.90.36.00; 3.3.90.36.15. Vigência 
Do Contrato De 04/01/2021 a 03/01/2022. Assinatura do contrato: 
18/12/2020.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
9-037/2020-SEMUSB. Após análise conjunta da Secretária 
Municipal de Saúde e da Pregoeira da CPL-SEMUSB, responsável 
pelo PREGÃO ELETRÔNICO N° 9-037/2020, e considerando a 
publicidade dada ao processo licitatório, o qual foi devidamente 
publicado no quadro de aviso Secretaria Municipal de Saúde, no 

dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano XII, n°. 2626, pág. 
16, Diário do Pará, e Portal da Transparência Municipal, todos de 02 
de dezembro de 2020, em conformidade com o Art. 21 da Lei nº. 
8.666/93, Art. 4º, inciso I da Lei n°. 10.520/2002 e Art. 11, inciso IX 
do Decreto Municipal nº. 1216/2017 –GPMB. Sendo assim, decido 
pela HOMOLOGAÇÃO do resultado do pregão em destaque, tendo 
por objeto o registro de preços para aquisição de materiais técnicos, 
equipamentos e veículos para atender as necessidades da vigilância 
epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena, 
estado do Pará, conforme termo de referência e demais anexos. 
Empresa vencedora e valor: 1. Protection Serviços Agroinsumos 
Ltda – R$ 28.044,00 (Vinte e oito mil e quarenta e quatro reais); 2. 
D. F. Ferreira Comércio E Serviços Ltda – R$ 46.660,00 (Quarenta 
e seis mil e seiscentos e sessenta reais); 3. V P Silva Brinquedos 
Ltda– R$ 643,00 (Seiscentos e quarenta e três reais); 4. Dispara 
Hospitalar Comercial E Serviços Ltda – R$ 11.400,00 (Onze mil e 
quatrocentos reais); 5. CCK Comercial Ltda – R$ 2.878,91 (Dois 
mil e oitocentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos); 6. 
Maria Consuelo Soares Da Mata – R$ 3.101,00 (Três mil e cento e 
um reais); 7. Formis Instrumentos De Medicação Ltda – R$ 213,84 
(Duzentos e treze reais e oitenta e quatro reais); 8. Bidden Comercial 
Ltda – R$ 20.884,01 (Vinte mil e oitocentos e oitenta e quatro reais 
e um centavo); 9. Marte Equipamentos Para Laboratório Eireli – R$ 
2.394,66 (Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e 
seis centavos). Eugênia Janis Chagas Teles - Secretária de Saúde.
*Esta publicação deixou de circular na edição do dia 06/01/2021, 
por problemas técnicos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS. ESPÉCIE: 1º Termo 
Aditivo ao Contrato n° 20200527. Credenciamento nº 001/2020 
Por Inexigibilidade. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado: Raimundo Nazaré Da Silva. Objeto: Locação de veículo 
marítimo, para atender as necessidades de transporte da equipe 
técnica das unidades básicas de saúde das comunidades Arapari e 
cafezal. Fundamento Legal: com base no Art. 57, inciso II da Lei nº 
8666/93. Valor total: R$ 20.000,00.  Dotação Orçamentaria: 10; 10.15; 
10.301.0058.2.093; 3.3.90.36.00. Vigência do Contrato de 05/01/2021 
a 05/11/2021. Assinatura do contrato: 21/12/2020.
ESPÉCIE: 14º Termo Aditivo ao Contrato n° 20160293. Pregão 
Presencial nº 9-020/2016. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado: Centro de Diagnostico de Barcarena Ltda - Me; CNPJ: 
09.268.313/0001-08. Objeto: Contratação de empresa especializada 
de serviços de exames de alta e média complexidade e diagnóstico 
por imagem. Fundamento Legal: com base no Art. 57, inciso I da Lei 
nº 8666/93. Valor total: R$ 1.225.561,16.  Dotação Orçamentaria: 
10; 10.15; 10.302.0061.2.102; 3.3.90.39.00. Vigência do Contrato de 
08/01/2021 a 08/05/2021. Assinatura do contrato: 21/12/2020.
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Contrato n° 20181214. Pregão 
Presencial nº 9-074/2018. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. 
Contratado: P J D Almeida Eireli; CNPJ: 04.457.169/0001-26. Objeto: 
Contratação de empresa para locação de veículo tipo van, para 
atender as necessidades de transporte dos agentes de combate às 
endemias. Fundamento Legal: com base no Art. 57, inciso II da Lei nº 
8666/93. Valor total: R$ 90.000,00.  Dotação Orçamentaria: 10; 10.15; 
10.305.0062.2.109; 3.3.90.39.14. Vigência do Contrato de 03/12/2020 
a 03/12/2021. Assinatura do contrato: 25/11/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
AVISOS DE LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA Nº 3-001/2021. Tipo de 
Licitação: Menor Preço. Objeto: Execução de obras: construção da 
nova EMEIF Checralla Salim Khayat, no Bairro Novo, na cidade de 
Barcarena, PA, com dezoito salas de aula, conforme projeto básico, 
planilha orçamentária e demais documentos técnicos anexos ao 
edital. Abertura: 10/03/2021 às 10:00h. O edital estará disponível 
para acesso dos interessados a partir do dia 05 de fevereiro de 
2021. O edital poderá ser adquirido na sala da CPL, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, sito à 
avenida Cronge da Silveira, nº 438 - altos - PC. Conego B. Campos, 
bairro Comercial, CEP: 68.445-000. O edital também poderá ser 
adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da prefeitura no 
seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao ou no 
portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”). Demais 
informações no departamento de licitações e contratos, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: cplpmb2013@
gmail.com; ou ainda pelo telefone: (91) 99393-6685. Ivana Ramos do 
Nascimento - Secretária de Educação.
TOMADA DE PREÇOS Nº 2-001/2021. Tipo de Licitação: Menor 
Preço. Objeto: Execução de obras: construção de uma escola 
de porte médio, no bairro Cafezal, na cidade de Barcarena, PA, 
conforme projeto básico, planilha orçamentária e demais documentos 
técnicos anexos ao edital. Abertura: 03/02/2021 às 09:00h. O edital 
estará disponível para acesso dos interessados a partir do dia 18 de 
janeiro de 2021. O edital poderá ser adquirido na sala da CPL, em 
dia de expediente das 08:00 às 17:00h, no prédio da prefeitura, sito à 
avenida Cronge da Silveira, nº 438 - altos - PC. Conego B. Campos, 
bairro Comercial, CEP: 68.445-000. O edital também poderá ser 
adquirido, gratuitamente, no portal da transparência da prefeitura no 
seguinte endereço: www.barcarena.pa.gov.br/portal/licitacao ou no 
portal do jurisdicionado do TCM/PA (sistema “Geo-Obras”). Demais 
informações no departamento de licitações e contratos, em dia de 
expediente das 08:00 às 17:00h, ou através do e-mail: cplpmb2013@
gmail.com; ou ainda pelo telefone: (91) 99393-6685. Ivana Ramos do 
Nascimento - Secretária de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
002/2021-SEMINFRA – UASG 9276444. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para aquisição de gêneros alimentícios 
para atender as necessidades da SEMINFRA. Total de itens 
licitados 52. Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. Abertura 
das propostas: 20/01/2021 às 10h00 no site www.comprasnet.
gov.br. Informações gerais: O edital está disponível na página 
eletrônica www.santarem.pa.gov.br. Antonio Eder John de Sousa 
Coelho - Pregoeiro Municipal/SEMINFRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo de prazo 
ao contrato nº 006/2020 referente à Tomada de Preços 002/2020. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ: 04.873.618/0001-17. 
Contratado: Construtora Gomes da Silva Ltda, CNPJ: 09.526.366/0001-
73. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de 
recuperação das estradas vicinais, nos seguintes trechos: trecho 
01 – Neobarros e Boca da Cibrasa em uma extensão de 32 KM e no 
trecho 02 – Curupaiti e Itambá, em uma extensão de 26 KM; totalizando 
58,0 KM de extensão do município de Viseu/Pa. Conforme convênio 
nº 068/2019 com a Secretaria de Estado de Transportes (SETRANS). 
Data de assinatura: 24/12/2020. Vigência de 27/12/2020 a 27/03/2021, 
consoante com o art. 57, § 1º, inciso VI da lei 8.666/93.


