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Governo amplia 
número de leitos 
para tratar covid
Definido no início da pandemia, plano de contingenciamento da Secretaria de Estado 
da Saúde prevê ampliação em hospitais que registrarem 70% de ocupação. Página 5

Cícero Lucena anuncia mais 
seis nomes para a equipe
Entre os indicados, José William para o Planejamento, Fábio 
Rocha para a Saúde e América Assis para Educação. Página 4

Alunos não poderão usar nota 
do Enem no Prouni e Fies

Justiça sequestra R$ 41 milhões 
de 74 prefeituras da Paraíba

Pontuação será divulgada em março, mas programas 
realizam matrícula antes, em janeiro. Página 3

Quantia é referente ao pagamento de parcelas atrasadas 
de precatórios devidas pelos municípios. Página 13

Últimas

Em Patos Vereadores aprovam aumento de 
salário do próximo prefeito em R$ 10 mil. Página 4
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Prédio evacuado Por causa de uma ruptura na estrutura, moradores 
de residencial, em João Pessoa, poderão ficar até 90 dias fora de casa. Página 7

‘A Hora de Clarice’ Produzida pela Funesc, minissérie que celebra 
o centenário da escritora Clarice Lispector estreia hoje na internet. Página 9
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Polícia indicia seis pela morte 
de João Alberto no Carrefour
Para as autoridades gaúchas, espancamento se deu 
por motivo torpe e por racismo estrutural. Página 14

Brasil-Mundo

Políticas

Seis jogos marcam o início 
da 25a rodada do Brasileirão
Destaque para a partida, neste sábado, entre o vice-líder 
Atlético Mineiro e o Athletico-PR. Página 15

Futebol feminino Última rodada da primeira 
fase do campeonato acontece neste domingo. Página 16

Foto: Instagram/Botafogo

Esportes

Cultura

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

152.962

6.836.313

70.025.535

3.420

180.453

1.590.323
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOSA cada dia que passa somos empurrados para 
uma cultura da pós-religião. Deus tem sido tirado da 

pauta do dia do homem moderno.  Página 2

Dom Manoel Delson

Colunas

Imaginei que 20 reais fossem dinheiro, e macaxeira e 
cará, comidas de pobre. Imaginei em voz alta: - É não, seu 

Luiz. Pobre hoje come macarrão.  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Com 100% das vagas ocupadas, 
Hospital das Clínicas de Campina 
Grande vai receber mais 15 leitos

Geral
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O Brasil precisa estabelecer uma série de pactos sociais 
para evitar que as pessoas de médio e baixo poder aquisitivo 
continuem arcando com custos muito altos pelos desacertos 
econômicos da nação, agravados, este ano, pela pandemia do 
novo coronavírus. Um desses acordos deveria ser feito na di-
reção do controle mais rigoroso do aumento de preços de bens 
e serviços.

No rol de produtos imprescindíveis, o ano em curso foi cruel 
com o bolso da freguesia menos abastada. Basta lembrar as cons-
tantes readequações que mandaram os preços da carne, do arroz 
e do botijão de gás de cozinha para as nuvens. Com o isolamento 
social, quem pôde cozinhou menos e optou pela comida entregue 
em domicílio, a preços promocionais.

Janeiro já bate à porta, trazendo com ele algumas promessas 
de reajustes, a exemplo dos planos de saúde. É só o começo. O setor 
produtivo, com poucas exceções, ressentiu-se da associação entre 
crise econômica e situação de emergência sanitária, e deverá sus-
pender tréguas estabelecidas em nome do combate à pandemia, 
para não penalizar ainda mais o consumidor.

Esse bom senso deve continuar imperando acima inclusi-
ve de necessidades reais de reajuste, pois quando todos per-
dem todos ganham ao mesmo tempo, de certo modo. Forçar 
a barra e impor correções de preço por cima de pau e pedra 
pode ser desastroso, com perda de clientela, tendo em vista 
que muitas pessoas se mantêm bastante cautelosas na hora 
de abrir a carteira.

Outra realidade que não pode ser absolutamente desconsidera-
da é a do desemprego. O Brasil ainda convive com uma legião esti-
mada em mais de 13 milhões de desempregados, e é fundamental 
que o país dê uma resposta urgente a esse contingente de desassis-
tidos da economia, na forma de geração de mais emprego e renda. 
Gente parada, dinheiro estagnado.

Esses, por enquanto, apresentam-se como os dois grandes de-
safios do ano que se anuncia: vencer a pandemia e recolocar o país 
nos trilhos do desenvolvimento, de preferência, na linha da susten-
tabilidade. Questões como essas não dependem necessariamente 
de governo, e sim da vontade popular, única força capaz de neutra-
lizar a insensatez política dominante.

Avenças
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A alegria cristã guarda um anúncio

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

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Estamos a poucos dias da celebração do 
Mistério da Encarnação de nosso Deus. O Na-
tal do Senhor se aproxima! A cidade se enche 
de luz, às crianças são contadas a grande his-
tória do amor de Deus pela humanidade. Con-
tudo, ainda estamos no tempo de preparação, 
ainda é advento, e neste domingo, celebramos 
o domingo alegria. Não uma alegria exces-
sivamente ostensiva, dispersa e fantasiosa, 
mas uma alegria que nasce da convicção de se 
estar unido ao verdadeiro Deus: o de Deus que 
está próximo e que Se fez Menino para nos 
salvar. Todos estamos acercados do marasmo 
provocado pela pandemia, quantos desafios 
estamos enfrentando! Mas reafirmamos nos-
so compromisso religioso com a celebração 
dessa alegria que vem com a 
chegada do Senhor. 

A cada dia que passa so-
mos empurrados para uma 
cultura da pós-religião. Deus 
tem sido tirado da pauta do 
dia do homem moderno. 
Estamos nos acostumando 
com ataques e zombarias 
dos que caricaturam a fé 
dos cristãos que habitam esta Terra de Santa 
Cruz. E o que fazer? Obviamente que devemos 
cultivar o bom convívio com quem pensa dife-
rente, com quem crê diferente, ou até mesmo, 
com quem vive convicto de um ateísmo práti-
co. Mas, não aceitamos que em nome de uma 
falsa convivência pluralista se desdenhe da fé 
e da alegria de quem crê em Jesus Cristo. 

Este tempo de preparação do Natal do 
Senhor também pode nos ajudar a melhorar 
nossas atitudes de cristãos. Como cristãos, 
será que anunciamos com a vida a prioridade 
de Deus? Será que o sentido de nossa alegria 
nasce da fé em Cristo? Ou será que estamos 
nos tornando adeptos dessa pós-religião que 
descarta Deus e coloca as falsas necessidades 
humanas no centro de tudo? São perguntas 
que devem ser interiorizadas e confrontadas, 

todo cristão deve fazê-las com o fim de anun-
ciar unicamente Jesus Cristo. 

O amor que nasce da manjedoura de Be-
lém lança fora o temor. A pandemia assusta-
-nos, mas não devemos deixar de pedir ao 
Senhor que continue nos dando força para 
superar este e tantos outros desafios. É tem-
po de fazer memória dos entes queridos que 
se foram, na certeza de que estão com Deus e 
não mais sofrem e nem choram. O tempo do 
Advento nos prepara para nos colocar diante 
do Deus que Se fez criança para nos dar a ale-
gria que não passa. Precisamos pedir a graça 
de Deus de nos encantar novamente com a 
simplicidade de quem contempla o presépio e 
vê ali o quanto Deus nos ama. 

A cultura pode se paga-
nizar, mas resistiremos e nos 
apoiaremos nas palavras em-
blemáticas do Papa Francis-
co: “A Alegria do Evangelho 
enche o coração e a vida in-
teira daqueles que se encon-
tram com Jesus (...) Com Jesus 
Cristo, renasce sem cessar a 
alegria”. O presépio de Natal, 

que apresentamos ao mundo, não é um aglo-
merado de imagens empoeiradas pelo tempo 
e nem é uma mensagem cansada e repetitiva 
da Igreja para doutrinar, como assiduamente 
nos acusam os que dizem não terem fé. O pre-
sépio diz sobre um amor e uma grande alegria 
que tem um rosto: o amor extremado do ver-
dadeiro Deus que desceu do céu para estar 
com os pecadores. Esse rosto é Jesus! 

Que Nossa Senhora, a Mãe da verdadei-
ra fé, nos auxilie neste tempo de advento. 
Que através do olhar Dela, nossas atitudes 
sejam fortalecidas para anunciar sempre que 
Deus não está no passado medieval e nem é 
uma crença dos tempos em que não havia o 
progresso da ciência. Deus é sim o sentido de 
quem crê, e essa convicção faz nascer a alegria 
que ninguém pode nos roubar.

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Variação em torno do cará
Esperei que levantassem as portas 

do mercado, aqui na Torre, e saí atrás da 
macaxeira e do inhame. Do cará, que é 
mais em conta e cozinha melhor. 

A mulherzinha, perdão, a senhora de 
quem sou fiel freguês, miúda de corpo e 
muito ativa, dava os últimos arranjos nas 
pilhas de sua revenda. Em seus 50 anos, 
ou mais, se a saia fosse azul e a blusa 
branca, o tempo a enquadraria saindo 
das Lourdinas ou das Neves. Até de meia 
branca estava. Reparava nisso, após fa-
zer meu pedido, quando ouço alguém do 
outro lado, por cima do abacaxi, a gritar 
furioso: “Precisava disso, precisava?” 
Perguntava e rodava a pergunta para o 
corredor inteiro.

“Precisava de 
quê”, perguntei à mi-
nha amiga: 

- De eleição, seu 
Luiz, de eleição. Dessa 
vez ninguém tá mor-
rendo por descuido. 
Foi obrigado a sair 
pra morrer na fila, e 
está aí o tamanho do 
vermelho. E voltando 
a meu pedido: “O senhor quer na casca 
ou gelada?”. Falava da macaxeira.  

- A que a senhora achar melhor. Não 
esqueça do cará. 

Eu estava sendo o primeiro e úni-
co freguês do horário. Ninguém que me 
obrigasse a ajeitar a máscara ou a medir 
distância. Mas não me vi de todo livre. 
Freguês do tempo em que ali era uma rua 
de casinhas, sem mangar uma da outra; 
em que a grande referência era a venda 
de João Freire e o Cinema Torre, a voz de 
Paulo Rosendo abrindo e fechando a di-
fusora, não estou livre de ser abordado. 
Quando não é por avô, é por filho, neto. 
O freguês que acusava o fonético minis-
tro presidente do TSE pela aglomeração 

forçada das urnas pareceu-me da parte 
branca dos Troccolli. Sim, porque há os 
cobreados. 

Vi passar Manuel na outra calçada, 
exatamente onde começou com seu su-
permercado, egresso do Mercado Cen-
tral, ele e os quatro irmãos, depois divi-
didos cada qual com seu negócio. E vejo 
Manuel, hoje, mais um nome, uma refe-
rência, do que a empresa que o sucessor 
agigantou. 

Remanesce, ali, parte de mim. E bem 
mais que isso: variações de vida que as 
estruturas e superestruturas do pro-
gresso não conseguem anular. A moeda 
de 1 cruzeiro cunhada em 1954, eu na 
Maroquinha Ramos, ainda retine e libera 

o azinhavre no sedi-
mento de sentidos de 
quem chegara para 
o almoço de mãe e fi-
lho e não encontrando 
mistura para o feijão, 
saíra à caça de ovos, 
difíceis de achar, três 
por 1 cruzeiro. Por 
mais bodega que ti-
vesse a Torre, nenhu-

ma tinha ovos. Enfim, os achei. Na que-
bra, o primeiro goro, o segundo goro, o 
terceiro minha mãe já não querendo que-
brar. Tomei a colher, assumi o comando 
e, afinal, logramos uma divisão, mínima 
que fosse, que ainda hoje celebro.   

Agora, de sacola na mão, puxo do 
bolso, sem fazer conta, uma nota amare-
lona de 20 reais, da cor do ovo de 1954. 

- Tá faltando R$ 3,70, seu Luiz. 
Descuidei-me, imaginei que 20 reais 

fossem dinheiro, e macaxeira e cará co-
midas de pobre. Imaginei em voz alta: 

- É não, seu Luiz. Pobre hoje come 
macarrão. Come cará e macaxeira quan-
do planta. Aqui é pão, macarrão e cuscuz, 
para ser feliz. 

 Eu estava sendo o primeiro e 
único freguês do horário. Ninguém 

que me obrigasse a ajeitar a 
máscara ou a medir distância. 

Mas não me vi de todo livre.   

 O tempo do Advento 
nos prepara para nos colocar 

diante do Deus que Se fez 
criança para nos dar a 

alegria que não passa.   
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Pontuação do Exame será divulgada em março e programas de acesso à universidade realizam matrícula em janeiro

Estudantes que fizerem 
o próximo Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) não po-
derão se inscrever na primeira 
seleção do Programa Univer-
sidade para Todos (Prouni) e 
no Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). As matrícu-
las dos dois programas vão 
acontecer em janeiro, antes do 
fim do exame, que terá notas 
divulgadas em março.

O calendário do Minis-
tério da Educação (MEC), 
anunciado ontem traz as da-
tas das inscrições no Prouni, 
Fies e do Sistema de Seleção 
Unificado (SiSU) de 2021. De 
acordo com cronograma, o 
Prouni 2021 terá inscrições 
abertas de 12 a 15 de janeiro. 
Já o SiSU abrirá de 19 a 23 de 
janeiro. Por fim, o Fies 2021 
receberá os interessados en-
tre 26 a 29 de janeiro. Já a 
prova do Enem será realiza-
da no dia 17 de janeiro, com 
divulgação dos resultados no 
dia 29 março de 2021. A nota 

Agência Estado

Alunos não poderão usar nota 
do Enem no Prouni e no Fies

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto

Do ponto de vista de gestão 
pública e, sobretudo, por causa 
do momento de pandemia em 
que vivemos, as pastas de Pla-
nejamento, responsável, entre 
outras coisas, pelo acompanha-
mento orçamentário do municí-
pio, e as de Saúde e Educação, 
que estão relacionadas aos en-
caminhamentos para conter a 
covid-19, estão entre as mais 
importantes da gestão.  

As mAis importAntes 
Dos nomes anunciados por 
Cícero Lucena para com-
por o seu secretariado, três 
já despontavam como fa-
voritos para ocupar os car-
gos, porque integravam a 
comissão de transição do 
prefeito eleito de João Pes-
soa: José William Montene-
gro (Planejamento), Améri-
ca Assis Castro (Educação) 
e Fábio Rocha (Saúde). 

Como está se dando o processo de 
transição na secretaria de Saúde, 
com o secretário Adalberto Fulgên-
cio?, perguntou-se a Fábio Rocha. 
“Independentemente de questões 
políticas, ele tem sido um gentle-
man. Ele tomou atitudes sérias e 
responsáveis para comigo e com 
a minha equipe. Senti firmeza em 
suas atitudes”, afirmou.  

trAnsição trAnquilA 

Futuro secretário de sAúde dA cApitAl AFirmA que 

A gestão será pAutAdA pelA “buscA de resultAdos”  

nenhumA surpresA 

Em sua primeira entrevista após ser anunciado como futuro secretário de Saúde de 
João Pessoa, o médico Fábio Rocha (foto) disse que sua gestão à frente da pasta vai 
evitar “essa parte que chamam de política”. Referia-se ao fato de que as suas deci-
sões – notadamente por estarmos em tempo de pandemia – serão técnicas.  “Que-
remos saber de resultados”, disse. Isso, certamente, diz respeito também ao quadro 
de auxiliares que ele quer ter à sua disposição para responder as demandas que 

se apresentarão em 2021, ano que também será marcado pelo início da campanha 
de vacinação contra a covid-19. Ou seja, quer aplicar o princípio da meritocracia. 

Aliás, foi ele quem anunciou, numa emissora de rádio, o nome da secretaria 
adjunta da pasta, a médica Rossana Sá, que, de acordo com ele, “tem muita 
experiência em lidar com a covid”. E afirmou que “não podemos jogar um 
talento fora”, referindo-se a pessoas que estão na atual gestão e que, even-
tualmente, poderão contribuir com a que se iniciará. Como dissemos, o novo 
secretário quer menos política e mais resultados na secretaria, que será uma 
das mais demandadas no próximo ano, por motivos aqui já expostos.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Líder do governo na ALPB, o deputado Ricardo 
Barbosa ainda não é, de fato, filiado ao Cidada-
nia, porém, assim já se sente. No início de 2022, 
quando for aberta a janela partidária – que per-
mite mudar de partido sem o risco de perder o 
mandato – ele sairá do PSB e migrará para a 
legenda pela qual pretende disputar cadeira na 
Câmara dos Deputados.  

AindA não é de FAto, mAs se 
sente FiliAdo Ao cidAdAniA

ArmAzenAmento e distribuição 

plAno estAbelecido 

A logística de armazenamento e distribuição de 
vacinas contra a covid-19 é tarefa que deman-
dará a adoção de procedimentos para evitar que 
o produto se deteriore. A da pfizer, por exemplo, 
precisa ser mantida a -70 graus, portanto requer 
refrigeração especial. Já a vacina do Butantan 
– que produzirá a chinesa CoronaVac, pode ser 
acondicionada em geladeira comum.  

“Estamos preparados para este momento”. Do secre-
tário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltram-
mi, referindo-se ao plano de vacinação que o estado 
já estabeleceu para quando a vacina contra a covid-19 
for liberada pela Anvisa. “[Basicamente trata] de como 
armazenaremos, como distribuiremos, como faremos 
para a vacina chegar aos municípios”, explicou.
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Edição digital

32o Salão do Artesanato inscreve até amanhã
Os artesãos paraibanos 

têm até amanhã para se ins-
creverem no 32° Salão do 
Artesanato da Paraíba que, 
por conta da pandemia, será 
realizado em um formato to-
talmente virtual de janeiro a 
fevereiro de 2021. As inscri-
ções devem ser feitas pelo 
site www.pap.gov.pb.br.

Ao todo, serão selecio-
nados 400 profissionais, 
contemplando as mais di-
versas tipologias. Os arte-
sãos, graças a uma parceria 
firmada entre o Governo 

do Estado e o Sebrae, terão 
à disposição uma grande 
plataforma de marketplace 
para a comercialização dos 
produtos.

“Essa edição totalmen-
te virtual do 32° Salão do 
Artesanato da Paraíba vem 
confirmar todos os esforços 
do governador João Azevê-
do, da presidente de Honra 
do Programa do Artesana-
to (PAP), Ana Maria Lins, 
de todos nós que fazemos 
o PAP, mas também o reco-
nhecimento da importância 

do evento para o artesão pa-
raibano”, disse a gestora do 
PAP, Marielza Rodriguez.

A plataforma de mar-
ketplace abrigará 400 expo-
sitores. Cada um deles terá 
direito de cadastrar 100 pro-
dutos, com cinco fotos para 
cada um deles. Nesta versão 
digital, o Salão vai homena-
gear artesãos que trabalham 
com retalhos nas técnicas de 
fuxico e patchwork, criando 
uma identidade visual colo-
rida e alegre para atrair ain-
da mais o público visitante 

da loja on-line. 
O gerente comercial 

do Sebrae, Franco Fred Ta-
vares, ressaltou a parceria 
com o Governo do Estado 
na realização do evento. “A 
pandemia tem trazido mui-
tas tristezas, mas também a 
possibilidade de se reinven-
tar. E essa edição totalmente 
digital do Salão do Artesa-
nato demonstra isso. Não 
tenho dúvidas que a experti-
se do Governo do Estado na 
divulgação, que com a nossa 
expertise em vendas criarão 

grandes oportunidades para 
o artesão paraibano”, acres-
centou.

Inscrições
Para se inscrever no 32° 

Salão do Artesanato da Pa-
raíba é necessário ser maior 
de 18 anos. Caso o artesão 
não seja paraibano, precisa 
ser radicado no estado há 
mais de dois anos. 

Outro requisito é ter a 
Carteira Nacional de Arte-
são válida (Sicab) ou ser tra-
balhador manual inscrito no 

Microempreendedor Indivi-
dual (MEI) com CNPJ válido. 

Na hora da inscrição, o 
artesão deve preencher to-
dos os campos do formulá-
rio de inscrição - disponibi-
lizado no site do PAP - com 
informações corretas e váli-
das.

Após a seleção, o arte-
são deverá fornecer os da-
dos e fotos para a exposição 
dos produtos, além de parti-
cipar de um curso de capaci-
tação oferecido aos exposi-
tores pelo Sebrae.

Calendário divulgado ontem pelo MEC para o Enem, Prouni e Fies inviabiliza o uso das notas do exame

Foto: USP ImagemFotos Públicas

do Enem é um dos critérios 
de seleção para os programas 
que viabilizam uma vaga no 
ensino superior (universida-
des públicas e privadas).

Isso significa que só vai 
conseguir se inscrever no iní-

cio de 2021 quem tiver a nota 
do Enem dos anos anteriores. 
Os alunos que fizerem a pro-
va pela primeira vez só vão 
poder contar com os progra-
mas para vagas em institui-
ções públicas e privadas no 

segundo semestre.
A mudança gerou críti-

cas dos estudantes. “O grande 
espanto, para secundaristas 
que sonham com a universi-
dade, é a incompatibilidade 
entre as datas do Enem e dos 

outros programas”, diz nota 
da União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas (Ubes).

A decisão do MEC pro-
cura adequar o calendário 
do Prouni e do Fies ao ano 
letivo das universidades. Em 

função do adiamento causa-
do pela pandemia, o Enem só 
vai liberar as notas em mar-
ço. Especialistas apontam 
ainda o risco de sobrarem 
vagas no Prouni no primeiro 
semestre de 2021.

ConFiRA o CAlEnDáRio Do EnEm, PRoUni E FiES:

n 12 a 15 de janeiro - Inscrição do Prouni

n 17 de janeiro - 1º dia do Enem impresso

n 19 de janeiro - Resultado da 1ª chamada do Prouni

n 24 de janeiro - 2º dia do Enem impresso

n 26 a 29 de janeiro - Inscrição do Fies

n 31 de janeiro - 1º dia do Enem digital

n 1º de fevereiro - Resultado da 2ª chamada do Prou-

ni

n 2 de fevereiro - Resultado do Fies

n 7 de fevereiro - 2º dia do Enem digital

n 18 e 19 de fevereiro - Inscrição na lista de espera 

do Prouni

n 22 de fevereiro - Resultado da lista de espera do 

Prouni

n 29 de março - Divulgação das notas da prova do 

Enem.



No boletim divulgado ontem pela SES foram 889 confirmações de infecções, sendo 265 só em João Pessoa

Novos 889 casos de con-
taminação pelo novo coronaví-
rus e 13 óbitos em decorrência 
do agravamento da doença fo-
ram confirmados ontem pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). O número de casos diá-
rios é o mais alto registrado 
no período de setembro a de-
zembro, confirmando o cresci-
mento de casos de covid-19 na 
Paraíba. Com o novo montante, 
o estado tem 152.962 casos 
da doença, sendo 3.420 fale-
cimentos e 119.971 pacientes 
considerados recuperados.

Desde a queda no registro 
de novos casos mensais, desde 
o pico observado em agosto 
com 1.549 confirmação de ca-
sos por dia. O mais próximo do 
total de casos dessa sexta-feira 
foi notado no dia 27 de agosto 
quando o estado confirmou 
883 casos da doença.

De domingo a sexta-feira, 
a Paraíba acumula novos 3.577 
casos de contaminação pela 
covid-19 e 61 óbitos. Os novos 
números mostram um cresci-

mento elevado em comparati-
vo com as semanas anteriores. 
De 22 a 28 de novembro foram 
registrados 2.653 casos e 40 
óbitos, enquanto isso, de 29 de 
novembro a 5 de dezembro fo-
ram confirmados 3.500 casos 
e 53 falecimentos. Os números 
da semana atual superam as 
semanas anteriores mesmo 
desconsiderando o registro de 
casos deste sábado.

Entre os 13 óbitos ocor-
ridos entre 11 de novembro e 
10 de dezembro, cinco acon-
teceram entre a quinta-feira 
e ontem. Quatro pacientes 
não possuíam comorbidades, 
os demais registraram car-
diopatia e hipertensão como 
fatores de risco associados 
com maior frequência. A faixa 
etária entre os pacientes foi de 
48 a 103 anos. Um total de 187 
cidades, das 223 do estado, 
possuem mortes entre seus 
residentes. 

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o estado 
é de 57% e 43% nas enfer-
marias. Fazendo um recorte 
apenas dos leitos de UTI para 

adultos na Região Metropoli-
tana de João Pessoa, a taxa de 
ocupação chega a 57% e 50% 
nas enfermarias. Em Campina 
Grande estão ocupados 59% 
dos leitos de UTI adulto e 19% 
nas enfermarias. A situação 
mais preocupante, durante a 
semana, segue sendo no Sertão 
que registra 93% dos leitos de 
UTI e 76% de enfermarias para 
adultos. 

Dez municípios concen-
tram 485 casos, o que re-
presenta 54,55% dos casos 
diários. São eles: João Pessoa 
com 265 novos casos; Campina 
Grande com 63 novos casos; 
Santa Rita teve um aumento 
de 24 casos; Cruz do Espírito 
Santo registraram 22 novos ca-
sos; Cabedelo bem em seguida 
com 21 novos casos; Cajazeiras 
registrou 20 casos; Monteiro e 
Patos tiveram o aumento de 19 
novos casos cada; Sumé tem 
17 casos; e, por fim, Esperança 
com 15 novos casos.

Os três municípios com 
concentração de casos são: 
João Pessoa (38.660), Campi-
na Grande (14.715) e Patos 
(5.917).

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.com.br

Casos de covid em um único dia 
na PB é o maior desde agosto
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Vereadores de Patos aumentam 
salário de prefeito em R$ 10 mil

Maranhão: médicos querem 
remover ventilação mecânica

Cícero Lucena anuncia mais 
seis nomes do secretariado

Com 11 votos a favor e 
duas abstenções, os verea-
dores de Patos, interior da 
Paraíba, aprovaram em pri-
meira fase, durante sessão 
online realizada na noite da 
quinta-feira, 10, o Projeto 
de Lei 180/2020, de autoria 
da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal, que trata sobre 
a revisão geral e anual dos 
subsídios do prefeito, vice-
-prefeito, e dos secretários 
do município, a partir da 
próxima gestão. 

A matéria agora segue 
para análise do Poder Legis-
lativo em segunda votação, 
na sessão online da próxima 
terça-feira, 15 de novembro. 
Se aprovado, o prefeito terá 
um aumento de R$ 10 mil no 
subsídio e passaria a valer 
a partir de 1o de janeiro de 
2022. 

Com o aumento, o salá-
rio do prefeito salta de R$ 17 
mil para R$ 27 mil. Com isso, 
o prefeito de Patos passará a 
ganhar mais do que o prefei-
to de João Pessoa e também 

o de Campina Grande, cujos 
salários são R$ 22 mil e R$ 
20 mil respectivamente.

Além do prefeito, o re-
ajuste salarial também in-
cluem o vice-prefeito e os 
secretários. Com o aumento 
o salário do vice-prefeito 
saltaria de R$ 7 mil para R$ 
13,5 mil e os secretários pas-
sariam de R$ 9.660,00 para 
R$ 11.429,00 (equivalentes 
a 11 salários mínimos). A 
justificativa da comissão é 
de que esses cargos não ti-
veram reajustes desde o ano 
de 2009.

O vereador Edson Hugo 
(PSL), foi o único que se 
mostrou contrário ao au-
mento. Conforme o capitão 
o projeto está sendo apre-
sentado em um momento 
inapropriado para a reali-
dade política do município. 
O parlamentar explicou que 
algumas secretarias sairão 
perdendo, com a elevação 
dos salários, porque segun-
do ele, “terão que buscar de 
outras pastas para efetuar 
os pagamentos dos valores”.

“Estamos em um mo-
mento onde todos nós temos 

de nos sacrificado. Não é o 
momento de dar aumento”, 
finalizou Capitão Hugo. 

Na última segunda-
-feira, 7, o vereador eleito 
pelo Patriota, Josmá Oliveira 
entrou com uma ação civil 
na Justiça contra o aumento 
na remuneração do prefeito, 
vice-prefeito e secretários. 
De acordo com Josmá a ação 
foi movida porque o projeto 
viola a Lei Orgânica do Mu-
nicípio, a Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e a Constituição 
Federal. 

“É inaceitável diante do 
momento a qual vivemos de 
pandemia o poder público 
vir com a ideia de aumento 
de salários de prefeitos e se-
cretários. Isso é uma tapa na 
cara da sociedade patoense”, 
desabafou Josmá Oliveira.

No entanto, o juiz da 5ª 
Vara Mista da Comarca de 
Patos, Luiz Gonzaga Perei-
ra de Melo Filho, indeferiu 
o pedido protocolado pelo 
vereador eleito. Na decisão, 
o magistrado concluiu que 
a parte autora não possui 
legitimidade para figurar no 
polo ativo da ação.

A equipe médica que 
acompanha o senador José 
Maranhão (MDB) no Hospital 
Vila Nova Star, em São Paulo, 
informou ontem que preten-
de retirar a ventilação mecâ-
nica invasiva do parlamentar 
até amanhã. O paraibano, de 
87 anos, permanece interna-
do na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) em tratamento 
de insuficiência respiratória 
devido a covid-19.

Maranhão descobriu a 
infecção pelo novo corona-
vírus no dia 29 de novembro 
após apresentar sintomas 
leves da doença. Ele recebeu 
atendimento em João Pessoa, 
no Hospital Alberto Urquiza 
Wanderley (Unimed), onde 
permaneceu internado até 
o último dia 3, quando foi 
transferido para São Paulo. 
Na ocasião da transferência, 
o emedebista foi sedado e in-
tubado, seguindo protocolos 
de segurança para a remoção 
aeromédica.

A transferência foi so-
licitada pela família após o 
senador apresentar febre e 
dispneia (falta de ar), preci-
sando ser intubado. A esposa 
do emedebista, a desembar-
gadora Fátima Bezerra Caval-
canti, também foi diagnosti-
cada com a covid-19, mas seu 
quadro clínico é estável.

Apesar da pandemia, 
José Maranhão participou 
ativamente da campanha do 
candidato do MDB à prefei-
tura de João Pessoa nas elei-
ções, Nilvan Ferreira.

O prefeito eleito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (Pro-
gressistas), definiu outros 
seis nomes que vão compor 
sua equipe de secretariado 
a partir do dia 1º de janeiro 
de 2021. Por meio de suas 
redes sociais, ontem, o novo 
gestor da capital anunciou 
os ocupantes das pastas da 
Prefeitura Municipal.

Os indicados vão assu-
mir as Secretarias de Plane-
jamento, Saúde, Educação, 
Procuradoria, Instituto de 
Previdência do Município 
(IPM) e Controladoria Geral 
do Município. No Planeja-
mento, o prefeito eleito anun-
ciou o engenheiro civil, José 
William Montenegro Leal. 
Empresário dos setores da 
construção civil e hotelaria, 
é o atual presidente do Sindi-
cato da Indústria da Constru-
ção Civil de João Pessoa (Sin-
duscon-JP), vice-presidente 
da Federação das Indústrias 

do Estado da Paraíba (FIEP) e 
conselheiro do SICOOB-PB. Já 
integra a equipe de transição 
do novo gestor.

Para a Saúde, foi anun-
ciado o nome do médico e 
proprietário da rede de labo-
ratórios Maurílio de Almeida, 
Fábio Rocha, que também 
compõe a equipe de transi-
ção do progressista. Fábio foi 
diretor da Unimed João Pes-
soa e é estudioso na área da 
gestão em saúde e hospitalar.

Na Educação, outro 
membro da equipe de tran-
sição, a professora América 
Assis Castro, será a titular a 
partir do próximo mês. Amé-
rica tem em seu currículo al-
gumas passagens na gestão 
pública. No governo estadual, 
foi secretária executiva na 
gestão do então secretário 
Neroaldo Pontes, chegando 
a ocupar a titularidade do 
cargo. No Município de João 
Pessoa atuou como secretá-
ria adjunta.

A advogada Caroline 
Ferreira Agra será a presi-

dente do Instituto de Previ-
dência do Município (IPM). 
Empresária e especialista 
no desenvolvimento de So-
luções Governamentais (e-
-gov), possui projetos de 
gestão para importantes en-
tidades do setor público. Já a 
Controladoria-Geral do Mu-
nicípio vai ser assumida pelo 
auditor de contas públicas 
da Controladoria-Geral do 
Estado, Eudes Moacir Tos-
cano, que já foi assessor no 
Tribunal de Justiça da Para-
íba, juiz Leigo dos Juizados 
Especiais, e procurador jurí-
dico do Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis da Pa-
raíba e do Conselho Regional 
de Contabilidade da Paraíba.

No início do mês, Cícero 
Lucena já havia anunciado a 
titular da Secretaria de Habi-
tação, Socorro Gadelha, que 
já ocupou o cargo em diver-
sas passagens no estado e 
no município, e também foi 
secretária nacional de Habi-
tação no governo de Michel 
Temer, retorna ao posto.

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

Vereadores também reajustaram a partir de 1o de janeiro os salários do vice-prefeito e dos secretários municipais

Foto: Ascom Câmara de Vereadores de Patos
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Com o aumento no número de casos nas últimas semanas, Hospital das Clínicas de Campina Grande está com 100% de ocupação

Estado anuncia novos leitos 
para atendimento de covid

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Emmanuel Noronha

PB apoia o 
inquérito da 
cobertura 
vacinal

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) vai apoiar a 
realização de um inquérito 
no território paraibano 
para avaliar a cobertura 
vacinal na população de 
crianças nascidas em 2017 
proposto pelo Programa 
Nacional de Imunização 
(PNI). A pesquisa é reali-
zada nas regiões urbanas 
de 19 capitais brasileiras 
e no Distrito Federal, in-
cluindo os municípios de 
João Pessoa e Campina 
Grande. As visitas terão 
início nesta segunda-feira 
(14), na capital paraibana, 
seguindo um cronograma 
de 45 dias.  

O PNI é a referência 
mundial para o calendá-
rio de vacinas do Siste-
ma Único de Saúde (SUS), 
com oferta universal. A 
pesquisa é motivada pela 
queda na cobertura vaci-
nal nos últimos anos em 
todo o país. A proposta 
do Inquérito de Cobertura 
Vacinal nas Capitais do 
Brasil tem o objetivo de 
avaliar essa cobertura em 
estratos socioeconômicos, 
permitindo uma análise 
mais detalhada sobre o 
que levou estas crianças a 
não serem vacinadas.

O projeto do Ministé-
rio da Saúde irá verificar 
a vacinação de BCG-ID, 
Hepatite B, Pentavalente, 
Meningococo C, Pneumo-
cócica, Rotavírus humano, 
Febre amarela, vacina ina-
tiva e oral para Poliomie-
lite, Tríplice viral, Tríplice 
bacteriana, Varicela e He-
patite A, em três momen-
tos da vida, aos 12, 18 e 24 
meses de idade. Só em João 
Pessoa há o registro de 
12.147 crianças que pre-
cisam cumprir este calen-
dário vacinal. A projeção 
da pesquisa é de que sejam 
visitadas 900 crianças, que 
foram selecionadas por 
geolocalização.

Os entrevistadores es-
tarão devidamente treina-
dos, identificados, fazendo 
uso de equipamentos de 
proteção individual e co-
letivo (máscara, protetor 
facial), além de manter 
uma distância segura dos 
entrevistados. 

No município de Cabede-
lo está proibida a realização 
de eventos e festas, os super-
mercados, bares e similares só 
poderão funcionar com apenas 
70% da capacidade, e as igre-
jas com apenas 50%. Para os 
salões de festas, foi autorizado 
o funcionamento com apenas 
30% da capacidade e, nos su-
permercados, os idosos terão 
atendimento exclusivo das 7h 
às 8h. Estes foram alguns dos 

principais pontos do decreto 
anunciado ontem pelo prefeito 
Vitor Hugo, com o objetivo de 
combater o avanço do novo co-
ronavírus na cidade portuária, 
situada na Região Metropolita-
na de João Pessoa.

Mesmo com as novas me-
didas, a prefeitura não anun-
ciou o fechamento de nenhum 
estabelecimento comercial. O 
prefeito disse que o decreto 
atende as recomendações do 
Ministério Público da Paraíba. 
Pelo anúncio, todos os estabe-
lecimentos devem medir a tem-

peratura dos clientes, oferecer 
álcool em gel e proibir a entra-
da de pessoas sem máscaras. 

Idosos das 7h às 8h
Nos supermercados no 

horário das 7h às 8h só será 
permitida a entrada de pessoas 
com idade acima de 60 anos, 
mas o horário para o público 
em geral continua estendido 
até as 22h.

As restrições segundo o 
prefeito, foram maiores que 
as anteriores por causa do au-
mento dos casos do novo coro-

navírus na Paraíba. Catamarãs, 
padarias e docerias, também 
foram inseridos no decreto que 
proibiu ainda eventos com mú-
sica e danças em catamarãs. 
Nos bares com música ao vivo 
ficou mantida a atividade com 
capacidade reduzida.

As igrejas deverão funcio-
nar com apenas 50% da capa-
cidade, com os fiéis utilizando 
máscaras e álcool em gel. Já nos 
eventos que ocorrem em espa-
ços públicos e pontos turísticos, 
foram proibidos o uso de pare-
dões de som.

Com o aumento no núme-
ro de novos casos de contami-
nação pelo novo coronavírus, a 
ocupação dos leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) em 
todo o estado acompanha a 
alta. Em Campina Grande, os 
leitos de UTI no Hospital de Clí-
nicas, unidade específica para 
o tratamento de pacientes com 
covid-19, atingiu a marca de 
100% de ocupação. De acor-
do com o secretário de Saúde 
do Estado, Geraldo Medeiros, 
os leitos serão ampliados nos 
próximos dias.

“Temos o plano de contin-
genciamento, elaborado des-
de o início da pandemia, que 
contempla leitos de UTI e de 
enfermarias no sentido de que 
quando 70% dos leitos de UTI 
adulto estiverem ocupados, se-
rão disparadas as zonas com 
a criação de leitos e é isso que 
está sendo feito. À medida que 
for precisando, nós estaremos 
ampliando esses leitos até o 
limite. Lógico que o número de 
leitos não é infinito e por isso 
precisaremos de medidas res-
tritivas, que é o que não que-
remos”, declarou o secretário.

No início da noite de on-
tem, Geraldo Medeiros anun-
ciou novos 15 leitos no Hos-
pital das Clínicas, em Campina 
Grande, 10 leitos de UTI adulto 
no Hospital Metropolitano, em 
Santa Rita, e quatro leitos no 
Hospital Regional de Cajazei-
ras. Na próxima semana serão 
implementados novos seis lei-
tos de UTI adulto no Hospital 
Janduí Carneiro, em Patos.

Além da ocupação máxi-
ma na UTI, o Hospital das Clí-
nicas tem uma ocupação de 
45% nos leitos de enfermaria. 
A cidade de Campina Grande 
assiste, neste momento, a um 
aumento rápido do número de 
novos casos. Segundo a SES, 
a Rainha da Borborema tem 

Decisão do STF ameaça reitor da UFPB

Os advogados de Terezi-
nha Domiciano, nome mais 
votado na lista tríplice para 
a Reitoria da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), 
podem acionar a OAB na-
cional pedindo para fazer 
valer a decisão do ministro 
do STF Edson Fachin que, na 
última quinta-feira (10), de-
terminou ao presidente da 
República para seguir a lista 
tríplice das universidades 
na escolha de reitores. Outra 
medida que também poderá 
ser tomada pelos advogados 
é dar entrada em uma ação 
popular com pedido de li-
minar para que a decisão do 
ministro passe a vigorar, re-
tirando o reitor nomeado e 
obedecendo a regra da lista 
tríplice. 

Terezinha Domicia-
no garantiu estar otimista 
quanto ao cumprimento da 
decisão. “A nossa expectati-

va é muito boa.Nós estamos 
conversando. O advogado da 
Adufpb entrou com um pe-
dido semana passada para a 
universidade se pronunciar 
com relação a esse caso de 
ter nomeado um reitor que 
não teve votos nos conselhos 
máximos da universidade. O 
juiz federal tinha dado cinco 
dias para a universidade se 
pronunciar, e está tramitan-
do”, disse. 

Existe ainda um movi-
mento de articulação nacio-
nal com relação às institui-
ções federais, entre elas, 15 
universidades, dois institu-
tos e um Cefet, o do Rio de 
Janeiro. Essas instituições, 
segundo Terezinha, não tive-
ram suas eleições respeita-
das no sentido de nomear o 
primeiro lugar da lista, como 
ocorreu na UFPB. “Apesar de 
ter, cada uma, a sua especifi-
cidade, a do nosso caso tem 
um detalhe que se adequa 
muito bem a esse pedido do 
ministro Fachin, com rela-

ção à decisão que diz que o 
presidente deve respeitar a 
lista e retirar aqueles que não 
tiveram votos. O reitor que 
foi nomeado teve zero voto, 
ou seja, não foi votado pelos 
conselhos (Consuni, Consepe 
e Conselho Curador da Uni-
versidade)”, constatou. 

Terezinha destacou que 
houve discussão na frente 
nacional na quinta e sexta 
sobre a possibilidade. “O que 
os advogados dizem é que 
talvez fosse mais interessan-
te, nesse momento, acionar 
a própria OAB nacional para 
que, a partir dessa definição 
ela já peça para fazer valer a 
decisão que o ministro Fa-
chin tomou. Esse é o caminho 
preferido pelos advogados, 
mas existe uma possibilidade 
também de entrarmos com 
uma ação popular com pedi-
do de liminar para já começar 
a valer aqui na UFPB, retiran-
do o reitor que foi nomeado e 
que seja estabelecida a regra 
da lista tríplice”, ressaltou.  

Foto: Roberto Guedes

Secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, garantiu ontem novos leitos no Hospital das Clínicas, no Metropolitano, no Regional de Cajazeiras e no Hospital de Patos
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Novas medidas de prevenção em Cabedelo

14.715 casos de contaminação 
pela doença e 423 falecimentos 
em decorrência do agravamen-
to da covid-19. A ocupação de 
leitos de UTI em todas as uni-
dades do município é de 59%.

A taxa de transmissibili-
dade da cidade está acima de 
1, número considerado com 
alta propagação do vírus. Ainda 
segundo Geraldo Medeiros, a 

cada 100 pessoas contamina-
das, outras 130 serão atingidas 
pela doença na cidade.

“Esse indicador demons-
tra a capacidade de propaga-
ção desse vírus e que se as pes-
soas não tomarem o cuidado 
de não realizar festas de natal 
e ano novo com os familiares, 
as festas devem ser realizadas 
só com as pessoas da mesma 

casa. Indicamos também a 
não realização de batizados, 
casamentos e qualquer tipo 
de aglomeração. Indicamos 
ainda o uso de máscara e ál-
cool em gel. São essas medidas 
que vão nortear a ocupação de 
leitos e, consequentemente, 
as medidas de isolamento se 
chegarmos a um colapso da 
rede pública estadual”, ressal-

tou Geraldo Medeiros.
Os pacientes de Campina 

Grande podem buscar aten-
dimento também no Hospital 
Municipal Pedro I, referência 
para o tratamento da covid-19 
no município que tem, no mo-
mento, 40% dos leitos de UTI 
ocupados, com aproximada-
mente 18 pacientes hospita-
lizados.

Sobre a decisão do mi-
nistro, o relator enviou a ação 
para análise do plenário vir-
tual - com voto no sistema 
eletrônico e sem necessidade 
de sessão - para que os de-
mais ministros do STF pos-
sam decidir se referendam a 
decisão. Em caso positivo, al-
gumas das nomeações feitas 
pelo presidente Bolsonaro 

ao longo deste ano podem 
ser desfeitas. “Para as nossas 
assessorias jurídicas e vários 
juristas que consultamos, 
esse é um caso que se aplica à 
nossa UFPB”, afirmou o presi-
dente da ADUFPB, professor 
Fernando Cunha. “Fachin diz 
claramente que os membros 
da lista tríplice, para serem 
indicados, devem ter tido 
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PM utilizou helicóptero Acauã para localizar e prender os ladrões antes deles realizarem a ação, no Cristo Redentor

A Polícia Militar pren-
deu dois integrantes de uma 
quadrilha especializada em 
roubar caminhões para usar 
os veículos em ataques a pos-
tos de combustíveis, em João 
Pessoa. A prisão aconteceu 
na madrugada dessa sexta-
feira (11), após o Grupamen-
to de Ações Táticas Especiais 
(GATE), do Batalhão de Ope-
rações Especiais (BOPE) da 
PM frustrar uma ação que 
eles planejavam cometer 
contra um posto no bairro 
do Rangel. Os presos têm 26 
e 25 anos.

A dupla faz parte de uma 
quadrilha formada por qua-
tro acusados que, por volta 
das 2h dessa sexta-feira so-
licitou os serviços de uma 
empresa de caminhão rebo-
que para buscar o carro que 
estava com eles, na Avenida 
Ranieri Mazilli, no bairro do 
Cristo Redentor, na capital. 

Quando o caminhão che-
gou, o grupo fez o motorista 
de refém e em seguida saiu 
com o veículo até um posto 
de combustíveis do bairro 
do Rangel, onde os bandidos 

pretendiam, com o caminhão 
em marcha à ré, destruir a 
estrutura que guarda o co-
fre do estabelecimento, mas 
perceberam a presença da 
PM no bairro e tiveram que 
desistir do crime. Nas buscas, 
a dupla foi presa e um carro 
foi apreendido.

Os outros dois suspei-
tos abandonaram o cami-
nhão reboque com o moto-
rista no bairro do Valentina 
de Figueiredo e fugiram. A 
mesma quadrilha, conforme 
as informações, teria agido 
contra outros dois postos, em 
Oitizeiro e Castelo Branco, 
também este ano, na capital.

Os presos foram apre-
sentados na Central de Fla-
grantes, no Geisel.

Dupla rouba caminhão para 
atacar postos de combustíveis

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Cardoso Filho

Perseguição

PM prende suspeitos de arrombar 
loja e furtar perfumes e cosméticos 

Após uma persegui-
ção de mais de 45 km, a 
Polícia Militar recuperou 
todos os produtos levados 
de uma loja de perfumes 
e cosméticos que foi alvo 
de um arrombamento, na 
madrugada dessa sexta-
-feira (11), na cidade de 
Ingá. A apreensão do ma-
terial levado no crime 
aconteceu entre os muni-
cípios de Massaranduba e 
Lagoa Seca.

A ação foi resultado 
de um trabalho conjunto 
entre os policiais do 8º Ba-
talhão e Força Regional, 
que fizeram o acompanha-
mento do veículo desde 
a cidade de Ingá e foram 
cercando todas as rotas 
de fuga possíveis. Os acu-

sados abandonaram o veí-
culo com os produtos após 
caírem em um barranco e 

depois fugiram. Eles se-
guem sendo procurados.

O material apreendi-

do foi levado para a Cen-
tral de Polícia Civil, em 
Campina Grande.

Grupo teria agido contra 
outros dois postos, 

em Oitizeiro e Castelo 
Branco, também este 

ano, na capital

Todo o material roubado da loja na cidade de Ingá foi recuperado pela PM após perseguição por mais de 45 km

Foto: PMPB

A justiça da Paraíba 
decidiu manter o paga-
mento de indenizações 
por parte do Manaíra Sho-
pping, de João Pessoa, e do 
Hipermercado Extra, de 
Campina Grande. Em rela-
ção ao estabelecimento lo-
calizado na Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho (retão 
de Manaíra) a Primeira Câ-
mara Especializada Cível 
decidiu elevar a indeni-
zação por danos morais 
no valor de R$ 150 mil em 
razão de um assalto se-
guido de morte ocorrido 
dentro do estacionamento 
do Manaíra Shopping. 

O relator da apelação 
cível, desembargador Le-

andro dos Santos, também 
decidido que a Seguradora 
Bradesco Auto/RE deverá 
realizar o pagamento da 
indenização, ao qual foi 
condenado o estabeleci-
mento. 

De acordo com os 
autos, o fato ocorreu por 
volta das 2h40 do dia 
10 de outubro de 2010, 
quando a autora da ação, 
que estava acompanha-
da com seu namorado e 
outros dois ocupantes do 
veículo, após terem assis-
tido a um show na casa de 
espetáculos Domus Hall, 
sofreu um assalto na saída 
do estacionamento, que 
acarretou a morte do seu 

companheiro. A perícia re-
alizada no âmbito do in-
quérito policial apontou 
que o projétil que atingiu 
a vítima partiu da arma do 
segurança do shopping.

Pa ra  o  re l a to r  d o 
processo, não prospera 
a alegação do estabeleci-
mento de que o fato teria 
ocorrido em via pública 
fora das dependências do 
Shopping. E cita na sua 
decisão que o Código de 
Defesa do Consumidor 
dispõe, em seu artigo 6º, 
que é direito do consumi-
dor a reparação dos danos 
patrimoniais e morais por 
este experimentado. Ele 
entendeu que a indeniza-

ção fixada na sentença no 
valor de R$ 25 mil deve ser 
majorada para R$150 mil. 

Extra
Em relação ao Hiper-

mercado Extra, de Campi-
na Grande, a Quarta Câma-
ra Cível do TJ paraibano 
manteve em todos os ter-
mos a sentença oriunda 
do Juízo da 6ª Vara Cível 
da Comarca de Campina 
Grande, que condenou 
aquela empresa a pagar 
indenização por danos 
materiais no valor de R$ 
4.380,00 e por danos mo-
rais no valor de R$ 2 mil, 
em decorrência do furto 
de motocicleta no esta-

cionamento do estabele-
cimento.

A empresa pediu a re-
forma da sentença, alegan-
do, em resumo: excludente 
de responsabilidade civil, 
seja por culpa exclusiva 
da vítima ou falta de se-
gurança pública; ausência 
de responsabilidade ob-
jetiva; inexistência de da-
nos morais, diante da falta 
de violação aos direitos 
da personalidade. Subsi-
diariamente, requereu a 
minoração do valor inde-
nizatório. Já os autores da 
ação interpuseram recur-
so, pugnando pela majo-
ração da quantia fixada a 
título de danos morais.

O  d e s e m b a r g a d o r 
Fred Coutinho, relator da 
ação, destacou a respon-
sabilidade da empresa, 
adiantando que no tocante 
ao dano moral, disse que o 
furto de um veículo dentro 
do estacionamento do su-
permercado não se trata de 
um mero aborrecimento, 
mas, sim, de um ilícito ci-
vil, que enseja dano moral, 
pois, como mencionado, 
a autora confiou a guarda 
do veículo e de seus bens, 
tendo expectativa de, ao 
retornar, encontrá-lo nas 
mesmas condições em que 
o deixou. Ele entendeu que 
o valor fixado na sentença 
não merece reparo. 

Shopping e Extra são condenados pela justiça

Homens são flagrados com 
armas e drogas após assalto

Grupo usa carro para invadir 
loja em Barra de Santa Rosa

Uma ação conjunta en-
tre as Polícias Civil, Militar 
e o Corpo de Bombeiros re-
sultou na prisão de três ho-
mens na manhã dessa sex-
ta-feira, 11 de dezembro, na 
cidade de Caldas Brandão, 
no Conjunto Boa Esperança, 
Vila do Cajá. 

Durante a ação, os po-
liciais apreenderam duas 
espingardas compatíveis 
com calibre 12 e um revól-
ver calibre 38 e diversas 
munições de calibre 38 e ca-
libre 12. Porções de maco-
nha e cerca de 200 gramas 
de cocaína também foram 
apreendidas.

O trabalho da polícia 
teve o objetivo de cum-
prir mandados de busca e 
apreensão e prisão. Um dos 
homens presos tinha um 
mandado de prisão em aber-
to, pelo crime de tráfico de 

A Polícia Civil prendeu, em 
menos de 48 horas, três suspei-
tos de participarem do roubo 
ocorrido contra uma loja de ele-
trodomésticos na cidade de Bar-
ra de Santa Rosa, no Curimataú 
paraibano. Um adolescente de 
16 anos, um jovem de 19 e uma 
mulher de 28 anos foram con-
duzidos para a Central de Polícia 
de Campina Grande, onde foram 
autuados em flagrante.

O assalto ocorreu na ma-
drugada de quarta-feira (9) e foi 
filmado por câmera de seguran-
ça instalada no estabelecimen-
to comercial localizado ao lado 
do local assaltado. Passava das 
2h45m quando um automóvel 
invade a loja de ré danificando 
a porta.

O grupo de bandidos, que 
estava no canteiro central da 
rua invadiu o estabelecimento 
e levaram vários aparelhos ele-
trônicos e, em seguida fugiram. 

drogas. Outro detido havia 
saído do sistema penitenciá-
rio há cerca de três meses.

Os presos têm 21, 24 e 
34 anos de idade. Eles foram 
encaminhados à Delegacia 
de Repressão Qualificada 
da Seccional de Itabaiana, 
onde serão ouvidos pela 
autoridade policial acerca 
dos fatos.

Em seguida, os presos 

serão encaminhados para 
Cadeia Pública de Pilar, 
onde ficarão à disposição 
do Juízo da Comarca de Gu-
rinhém. 

“A parceria das forças 
de segurança com o Minis-
tério Público e o Judiciário 
resulta sempre em bons 
resultados para a socieda-
de”, disse a delegada Flavia 
Assad.

Na fuga, os assaltantes utiliza-
ram uma potente caixa de som, 
dentro do carro, e passaram a 
ouvir música e comemorar a 
ação. 

Tráfico 
Em outra ação, também na 

cidade de Barra de Santa Rosa, 
policiais civis prenderam um 
homem de 38 anos de idade 
suspeito de tráfico de drogas, 

em cumprimento a mandado 
de prisão condenatória. 

De acordo com o delega-
do seccional Iasley Almeida, o 
homem procurado da justiça 
já responde a outros processos 
por tráfico e também por recep-
tação. “Nossas equipes locali-
zaram seu paradeiro e foram à 
sua captura, cumprindo, assim, 
o mandado judicial”, disse o de-
legado. 

O trio foi preso após 
ação integrada dos 

órgãos de segurança

Foto: Divulgação Foto: Reprodução

Assalto foi gravado por 
câmera de segurança
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Edifício foi evacuado na quinta-feira depois de sofrer uma ruptura estrutural durante obras de manutenção e reparo dos pilares

Moradores de prédio interditado 
podem ficar 90 dias fora de casa

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha
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Os moradores do Edifício 
Brisa do Mar, localizado na Ave-
nida Sapé, em Manaíra, inter-
ditado e evacuado pela Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros no 
último dia 10, podem ficar de 
60 a 90 dias fora de casa. Este 
é o tempo estimado para que o 
processo de análise da estru-
tura e retomada das obras de 
manutenção sejam concluídas 
de forma segura. Na manhã de 
ontem os moradores, auxilia-
dos pelo Corpo de Bombeiros, 
começaram a ter acesso aos 
apartamentos para a retirada 
de alguns pertences, pois mui-
tos haviam saído de casa apenas 
com a roupa do corpo. Segundo 
a Defesa Civil, a edificação não 
oferece risco à vizinhança. 

O empresário Wagner Ro-
cha foi um deles. Chegou cedo 
no local e conseguiu pegar rou-
pas e medicamentos da mãe, 
recém operada. Ele conta que 
mora no edifício desde 98 e que 
foi pego de surpresa com toda 
a situação. “Nunca percebemos 
nem nunca houve nada diferen-
te e de repente estamos nessas 
condições”, lamenta. Wagner e a 
mãe estão na casa de parentes.

Um casal, que optou por 
não se identificar, criticou o 
serviço assinado pela empre-
sa responsável pelos reparos 
e falou dos prejuízos causados 
aos moradores, que passarão as 
festas de final de ano longe de 
casa. “Era um serviço preventivo 
e não optou-se pelo mais barato 
e sim pela empresa mais capaci-
tada e hoje estamos nessas con-
dições, em uma casa cedida por 
parentes e sem saber quando 
voltaremos para a nossa”. 

Na manhã de ontem, moradores do Edifício Brisa do Mar, auxiliados pelo Corpo de Bombeiros, começaram a ter acesso aos apartamentos para retirar pertences, pois muitos haviam saído de casa com a roupa do corpo

Defesa Civil vai monitorar o trabalho da empresa
A Defesa Civil de 

João Pessoa irá moni-
torar o trabalho da em-
presa contratada pelo 
condomínio, como ex-
plicou Alberto Sabino 
diretor de Minimização 
de Desastres da Defesa 
Civil Municipal. “Estamos 
solicitando projetos, lau-
dos para sabermos qual 
a metodologia utilizada 
para o serviço de recu-
peração e posterior a 
essas informações vamos 
elaborar um laudo com 
as possíveis causas da 
flambagem (encurvadura 
decorrente de fortes car-
gas) do pilar e os danos 
que podem ocorrer à 
estrutura”. Sabino disse 
ainda que a parte afeta-

da foi escorada e estabi-
lizada, não oferecendo 
riscos às construções 
vizinhas. “Até porque 
estaremos junto ao Cor-
po de Bombeiros e ao 
próprio Crea (Conselho 
Regional de Engenharia 
e Agronomia) fazendo 
o monitoramento e, em 
caso de qualquer situa-
ção de anormalidade, 
tomaremos as medidas 
cabíveis, mas reforço que 
a situação é estável”. 

O edifício de oito an-
dares e 40 apartamentos 
sofreu uma ruptura es-
trutural durante as obras 
de manutenção e reparo 
dos pilares. A PHM Enge-
nharia, responsável pelo 
serviço, disse à repor-

tagem que o problema 
se deu em um elemen-
to estrutural do prédio 
que a empresa ainda 
não havia mexido, sendo 
portanto de responsa-
bilidade da construtora. 
Ainda segundo a direção 
administrativa da PHM, 
a empresa segue focada 
em minimizar os riscos e 
resolver a situação o mais 
breve possível. 

Defesa Civil
Segundo Alberto Sa-

bino, durante este ano 
a Defesa Civil recebeu 
cerca de 120 denúncias 
relatando problemas es-
truturais em prédios da 
capital. Do total, aproxi-
madamente 50% apre-

sentaram problemas rele-
vantes. “Muitos também 
confundem e por vezes 
solicitam vistoria, mas 
ao chegar constatamos 
que não há problema”.  
O entrevistado disse ain-
da que não existe uma 
fiscalização rotineira em 
prédios de João Pessoa, 
cabendo aos moradores  
entrar em contato com a 
Defesa Civil em caso de 
problemas relacionados à 
estrutura das edificações. 
“Nós enviamos equipe 
ao local e a depender do 
caso, entramos em con-
tato com outros órgãos 
no sentido de resolver 
o problema e preservar 
a vida e integridade dos 
moradores”. 

Corpo de Bombeiros
Oficiais do Corpo 

de Bombeiros estiveram 
o dia todo no prédio 
fazendo o acompanha-
mento dos moradores 
que a todo instante 
chegavam em busca 
dos pertences, como 
explicou o capitão Thia-
go Henrique. “Estamos 
auxiliando esses mora-
dores na retirada dos 
pertences de emergên-
cia como documentos, 
remédios, roupas… e 
também dando o apoio 
e o suporte emocional, 
mesmo que de maneira 
indireta. Os morado-
res acabam se sentindo 
mais seguros quando 
estamos por perto”.

Papai Noel dos Correios Digital

Mais da metade das cartas 
ainda esperam adoção na PB

Uma das ações natali-
nas mais queridas do país 
está entrando em sua reta 
final. Em todo Brasil, 68% 
das cartinhas foram adota-
das até o momento. Na Pa-
raíba, as adoções precisam 
de um reforço: 46% das 
cartinhas já foram adota-
das e muitos sonhos ainda 
esperam um padrinho ou 
madrinha para sair do pa-
pel. Ao longo dos mais de 
trinta anos da campanha, 
mais de 6 milhões de car-
tinhas foram atendidas em 
todo o Brasil.

Para adotar uma car-
tinha, basta acessar o blog 
da campanha <https://blog.
correios.com.br/papaino-
eldoscorreios/>, clicar em 
“Seja você Noel” e seguir 
os passos indicados. Com 
base na localidade informa-
da, serão disponibilizadas 
as cartinhas e as sugestões 
de locais para entrega dos 
presentes.

A operação de recebi-
mento, tratamento e entre-
ga dos presentes pelos Cor-
reios também já começou. 
Muitas bolas, bonecas, cal-

çados e até material escolar 
estão sendo recebidos nos 
pontos de entrega espalha-
dos pelo Brasil. Os Correios 
estão recebendo os presen-
tes presencialmente, sem-
pre com atenção aos proto-
colos de segurança – uso de 
máscaras e distanciamento 
–, para evitar aglomerações.

Na Paraíba, o prazo 
final para adoção das car-
tinhas e entrega dos presen-
tes é até sexta-feira (18), na 
semana que vem. Os padri-
nhos devem ficar atentos 
pois cada estado possui 
prazos, locais e horários de 
funcionamento dos pontos 
de entrega diferenciados. 
Todas essas informações 
estão disponíveis no blog 
da campanha <https://blog.
correios.com.br/papainoel-
doscorreios/>.

Solidariedade 
Incentivar a escrita por 

meio das cartinhas – pro-
pagando, entre as crianças, 
valores como solidarieda-
de e esperança-, e, sempre 
que possível, atender aos 
pedidos de presentes da-

quelas que se encontram 
em situação de vulnerabi-
lidade social. Estes são os 
principais objetivos desta 
ação, que possui mais de 30 
anos de história.

A iniciativa contempla 
cartas enviadas por crian-
ças de até 10 anos de idade 
matriculadas em escolas da 
rede pública ou em situação 
de vulnerabilidade social. 
Além destas, a campanha 
também recebeu cartinhas 
enviadas por alunos da 
rede municipal de ensino 
de João Pessoa (até o 5º ano 
do Ensino Fundamental) 
previamente selecionadas 
pela Secretaria Municipal 
de Educação da capital.

Os Correios contam, 
mais uma vez, com a par-
ticipação voluntária dos 
brasileiros nessa grande 
corrente do bem, mesmo 
no contexto tão peculiar 
que estamos vivenciando 
neste ano de 2020.

Mais  informações 
sobre a campanha Papai 
Noel dos Correios também 
podem ser acessadas nas 
redes sociais da empresa.

Famílias de 15 assentamentos 
recebem os títulos provisórios 

Esta semana, 362 famílias 
de agricultores de 15 assenta-
mentos da reforma agrária em 
nove municípios na região do 
Sertão da Paraíba receberam 
os títulos provisórios, como são 
chamados os Contratos de Con-
cessão de Uso (CCUs), dos lotes 
onde vivem e produzem. A en-
trega dos CCUs, que transferem 
o imóvel rural ao beneficiário da 
reforma agrária em caráter pro-
visório, é mais uma etapa para 
o processo final de titulação das 
áreas de reforma agrária.

Até o final do mês, devem 
ser entregues cerca de 400 
CCUs a assentados paraibanos. 
O documento assegura às famí-
lias beneficiárias do Programa 
Nacional de Reforma Agrária 
(PNRA) o acesso a terra, a crédi-
tos disponibilizados pelo Incra e 
a outros programas do Governo 
Federal de apoio à agricultura 
familiar. 

Na quarta-feira (9), uma 
equipe do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) na Paraíba, acompa-
nhada pelo superintendente 
regional da Autarquia, Kleyber 
Nóbrega, esteve na região do 
Sertão do Estado, onde realizou 
a entrega de 160 CCUs. Recebe-
ram os documentos 51 famílias 
do assentamento Nossa Senhora 
Aparecida, 26 do assentamen-

Foto: Divulgação/Incra

Até o final do mês, devem ser entregues cerca de 400 CCUs a assentados paraibanos

to São Sebastião e outras 22 do 
assentamento Padre Luciano, 
áreas no município de Catin-
gueira; e ainda 15 famílias de 
Aroeira e 19 famílias assentadas 
em Nego Fuba, no município de 
Santa Terezinha. Também foram 
entregues CCUs a 27 famílias dos 
assentamentos Mundo Novo e 
Saco do Belmonte, em São Ma-
mede. 

Na quinta-feira (10) e on-
tem, 202 CCUs foram entregues 
a 34 famílias assentadas em Jacú, 
no município de Pombal; a 31 no 
Patativa do Assaré, no Município 
de Patos; a 35 em Nova Conquis-
ta I, no Município de Condado; 
a 20 no assentamento Lampião, 
a 41 no assentamento Cabano 
e a 9 em Mata Verde, todos no 

Município de Diamante; a 15 no 
assentamento Ananias Pereira, 
no Município de Conceição; e a 
17 no assentamento Padre Acá-
cio Rolim, no Município de Malta.

De acordo com o superin-
tendente do Incra/PB, Kleyber 
Nóbrega, mais de mil CCUs já 
estão impressos e devem ser 
entregues, nos próximos meses, 
a famílias assentadas em áreas 
da reforma agrária no estado.

Títulos
A Constituição Federal de 

1988 estabelece que os bene-
ficiários da reforma agrária re-
ceberão títulos de Concessão de 
Uso (CCUs) ou de Domíno (TDs), 
instrumentos que asseguram o 
acesso à terra.

Fotos: Roberto Guedes
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Além de águas calmas e transparentes, bairro da Zona Leste de João Pessoa conta com entretenimento e gastronomia 

Jardim Oceania: aqui está 
o mar do caribe paraibano

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

Sara Gomes
saragomesilva@gmail.com

Além de ser conhecido 
por abrigar o Caribessa, uma 
das praias mais belas e de 
águas cristalinas de João 
Pessoa que encanta parai-
banos e turistas de todo o 
Brasil, o Jardim Oceania é 
considerado um dos bairros 
mais nobres de João Pessoa, 
onde é possível encontrar 
boas opções de restaurantes 
e entretenimento.

De acordo com o Censo 
de 2010 do IBGE, o bairro 
possui 15.283 mil habitan-
tes, que em sua maioria são 
mulheres, correspondendo a 
55,49% da população. A fai-
xa etária predominante é de 
pessoas entre 15 e 64 anos. 
O Jardim Oceania localiza-se 
ao sul do bairro de Manaíra, 
a oeste do Aeroclube, ao nor-
te do Bessa e a leste com o 
Oceano Atlântico.

O bairro é bem servido 
com shopping, supermerca-
dos, pizzarias, lojas, restau-
rantes, churrascarias, gale-
rias, academias, farmácias, 
o Parque Linear Parahyba, 
sorveterias, padarias, barzi-
nhos, escolas públicas e pri-
vadas. Apesar da tendência à 
verticalização e ser um dos 
metros quadrados mais cobi-
çados, observa-se muitas re-
sidências no Jardim Oceania.

Para a presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, o Jardim 
Oceania tem despertado bas-
tante o interesse dos turistas 
por causa dos bares, restau-
rantes e pousadas que vêm 
crescendo no local, princi-
palmente, na Av. Governador 
Argemiro Figueiredo. “Os tu-
ristas se encantam bastante 
com as belezas naturais da 
Paraíba e aqui não seria di-
ferente. Tenho observado um 
crescimento considerável 
de barzinhos de praia que 
atraem tanto os pessoenses 
quanto os turistas. Aqui há 
também muitas pousadas e 
estão começando a instalar 
uma rede hoteleira, a exem-
plo do Atlântico Bessa, anti-
go Iate Clube, que irá inau-
gurar em breve”, disse.

Antiga moradora dos 
Bancários, a professora de 
Biologia e Ciências, Karina 
dos Anjos, se mudou para o 
Jardim Oceania, na Av. Arge-
miro Figueiredo, há três anos 
porque seu filho mais novo 
tem uma doença pulmonar 
crônica desde os primeiros 
anos de vida que se agrava-
va com o excesso de gases 
poluentes e o acúmulo de 
poeira. O pneumologista de 
seu filho sugeriu ‘brincando’ 
que sua família deveria mo-
rar próximo à praia pois o ar 
da praia funciona como um 
nebulizador natural.

Foto: Divulgação/PBTur

Seja paraibano ou turista, é impossível não se encantar com o trecho de praia que se localiza no Jardim Oceania, batizado de ‘Caribessa’ por conta da proximidade com o bairro vizinho, Bessa

Moradores falam sobre suas experiências
 “Meu filho nasceu com 1/3 

do pulmão paralisado. No pe-
ríodo de seis meses teve nove 
crises pulmonares graves. Eu não 
pensei duas vezes e aluguei o 
apartamento em que moro hoje. 
Em três anos que estou aqui, meu 
filho não teve mais nenhuma 
crise, todo ano faço os exames 
de imagem e a doença está es-
tagnada. Foi a melhor escolha 
que fiz, melhorou muito a nossa 
qualidade de vida. Aqui tem tudo 
perto farmácia, padaria, labora-
tório de análises clínicas, escolas 
próximas, shopping”, revelou 
Karina dos Anjos.

A funcionária pública apo-
sentada, Márcia Medeiros, 52 
anos, fala sobre como é morar 
no Jardim Oceania. Ela morava 
em Manaíra, mas mudou-se para 
a Av. Fernando Luiz Henriques, 

pois considerava o bairro muito 
verticalizado e empresarial.

“Eu precisava de automóvel 
para tudo. Queria um local de mo-
radia que ficasse próximo a tudo e 
de boa mobilidade urbana. Como 
tenho três cachorros sentia necessi-
dade de passear a pé. Gosto muito 
de caminhar no Parque Parahyba I 
e andar pela praia”, disse.

Apesar do bairro ter muitas 
opções de restaurantes e lazer, 
Márcia critica a pouca iluminação 
pública, mesmo morando numa 
avenida principal. “Considero mal 
iluminada. Imagina as ruas sem 
calçamento que não transitam 
muito veículos e costumam ter 
muitas árvores?”, reclamou.

Parque Linear Parahyba
Inaugurado em 2017, o Par-

que Linear Parahyba é uma obra 

de lazer e infraestrutura que tem o 
objetivo de urbanizar áreas inabi-
tadas pelos moradores. Segundo 
informações do portal do Governo 
da Paraíba, o empreendimento-
possui 150 mil metros quadrados, 
com calçadas de contorno em 
todo seu perímetro, áreas com 
playground e academias ao ar 
livre, bancos, ciclovia, estacio-
namentos, jogos, iluminação, 
ambiente sensitivo, entre outros.

História 
A partir da década de 1960, 

o governo da época começou 
a melhorar a infraestrutura e 
expandir a cidade em direção à 
Zona Leste, sentido praia. A elite 
paraibana que morava nos bair-
ros Trincheiras e Tambiá começou 
a investir em casas à beira-mar 
para veraneio, no entanto, os 

primeiros moradores da região 
foram os pescadores.

De acordo com a dissertação 
de mestrado “Planejamento, Ges-
tão e (Re)Ordenamento Territorial 
da Orla: O Caso do Projeto Orla 
em João Pessoa-PB nos bairros 
do Bessa e Jardim Oceania”, a 
Lei Municipal nº1574/98 alterou 
a divisão de bairros da capital. 

Uma parte do Bessa foi des-
membrada dando origem aos 
bairros Jardim Oceania e Aero-
clube, que mesmo com a divisão 
é muito valorizada. 

“É fundamental destacar 
que para os sujeitos (moradores, 
usuários, comerciantes, agentes 
imobiliários, entre outros) que 
fazem parte do contexto histó-
rico-territorial do Bessa, muitos 
não assimilam ou conhecem essa 
divisão”, avaliou a dissertação.

Para Ruth Avelino, o 
bairro tem despertado 
bastante o interesse 

dos turistas por causa 
dos bares, restaurantes 

e pousadas que vêm 
crescendo no local

A avenida principal do logradouro mostra o quanto o bairro vem se desenvolvendo ao longo do tempo e como opções de lazer e diversão também se incorporaram a este crescimento

Muitos bares, restaurantes e quiosques se instalaram no local, garantindo um dia animado; acima, a Praça Wanda Braga Lucena sempre recebe cuidados para preservar o verde

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira

Foto: Evandro Pereira Foto: Evandro Pereira



‘Todas as Melodias’
Documentário sobre o músico Luiz Melodia (1951-2017) é 
um dos destaques do dia na programação da 15ª edição do 
Fest Aruanda Página 11
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Projeto que homenageia o centenário de nascimento da escritora Clarice Lispector terá seis episódios semanais

Funesc lança de forma virtual 
a minissérie ‘A Hora de Clarice’

Em homenagem ao cen-
tenário de Clarice Lispector 
(1920-1977) celebrado nes-
ta semana, hoje a Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) estreia o projeto 
A Hora de Clarice, uma mi-
nissérie com seis episódios 
realizada pela equipe da ins-
tituição em suas diferentes 
coordenações. A novidade 
foi criada a partir de textos 
da escritora e será exibida no 
canal da Fundação no You-
tube (/funescgovpb) em pe-
riodicidade semanal, a partir 
das 17h. O primeiro episódio, 
Mulher Delírio, conta com a 
atriz Suzy Lopes em cena e foi 
dirigido por Tony Silva.

O título da série faz re-
ferência ao livro A Hora da 
Estrela, que também foi adap-
tado para o filme homônimo, 
dirigido por Suzana Amaral 

(1932-2020) e encenado pela 
paraibana Marcélia Cartaxo 
como Macabéa. Cada episódio 
do novo projeto contou com 
atores em cena e direção dife-
rentes, seguindo a estética da 
equipe de acordo com quem 
estava assumindo o comando.

A realização de A Hora 
de Clarice implicou em um 
brainstorm da equipe de co-
ordenação de Teatro e de ou-
tros setores da Funesc, como 
confirma Suzy Lopes. “Foi 
muito especial fazer, é uma 
equipe muito coesa, todo 
mundo sugeriu algo. Acho 
que, de tudo o que a gente fez 
na Funesc neste ano, essa é a 
mais especial”.

O momento mais difícil, 
entretanto, foi quando a equi-
pe se reduziu para a realiza-
ção de filmagens. “Foi difícil 
no sentido de que todo mun-
do construía as ideias juntos 
nas reuniões virtuais, mas 
para filmar só foram quem 

era realmente necessário”, diz 
Suzy em relação ao cumpri-
mento de todas as medidas de 
prevenção à covid-19.

O Curso de Teatro, tra-
dicionalmente conhecido 
por abrir novas turmas anu-
almente, neste ano teve suas 
atividades suspensas desde a 
abertura da Fundação Espaço 
Cultural José Lins do Rego, em 
João Pessoa. Suzy reforça o 
lamento lembrando da morte 
do fundador da iniciativa, Ro-
berto Cartaxo, em outubro de 
2019. “Seria a primeira vez 
que o curso aconteceria sem 
ele, e acabou não acontecen-
do de forma nenhuma devido 
à pandemia”. 

Entretanto, a criação da 
minissérie A Hora de Clarice 
permitiu explorar novos for-
matos de direção e atuação, 
envolvendo quatro alunos do 
curso em um episódio que 
irá ao ar em janeiro de 2021. 
“Esta foi uma alternativa de 

ver o curso sendo realizado”, 
comenta Suzy Lopes. “É mui-
to bom termos possibilida-
des. A Lei Aldir Blanc salvou a 
cadeia dos artistas e acho que 
a classe em geral teve que se 
redescobrir e se reinventar. 
A equipe da Funesc está fa-
zendo o que todo mundo está 
buscando fazer”, explica a 
atriz do primeiro episódio.

A reinvenção, resultado 
da busca de alternativas em 
meio à crise sanitária que 
perdura, trouxe uma série de 
aprendizados para a equipe 
envolvida. “Ganha público 
e ganham os artistas. Esse 
período também reforçou o 
quanto a arte é importante”.

Clarice Lispector traz, 
em sua obra, a possibilidade 
de olhar para dentro, algo 
que se comunica com o que 
a pandemia provocou no 
período de isolamento do-
miciliar. Suzy Lopes vê essa 
relação e realiza, com toda 

a equipe, um trabalho pro-
fundo, intenso e condizente 
com o período atual. “Eu leio 
a obra de Clarice e percebo 
algo muito denso. Se você se 
incomodar com algo que ela 
diz em seu texto, é necessário 
pensar nas razões daquilo ter 
incomodado, nas razões que 
a fizeram escrever aquilo”, 
justifica Suzy, que começou 
a ler a obra da homenageada 
na adolescência e, atualmen-
te, estava em alguns anos de 
pausa. “O reencontro com a 
obra foi interessante de per-
ceber. Como algumas coisas 
bateram em uma época e ou-
tras bateram em outro perío-
do. Ela escreve de uma forma 
simples que nos atinge de 
uma forma muito pessoal”. 

Clarice Lispector teve 
seu último livro publicado, 
A Hora da Estrela, em 1977. 
Mais de 40 anos distanciam 
dois períodos diferentes 
que ainda passam por al-

guns problemas semelhan-
tes, quando comparados aos 
dias atuais. Suzy Lopes ana-
lisa isso como elemento do 
quanto Clarice pode ser con-
siderada uma autora pesada 
por alguns. “É muito tempo 
para percebermos que não 
avançamos em tantos aspec-
tos”, completa a artista pa-
raibana. “Há muitas camadas 
em sua literatura e cada uma 
se comunica com alguém de 
alguma forma diferente”.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Projeto vem para fortalecer o canal da Fundação na Internet
O ator e diretor Tony Silva 

dirige o primeiro episódio de 
A Hora de Clarice. Ele ressalta 
que, para a equipe, o projeto 
é resultado da união e de um 
ritmo de atividades durante todo 
o ano, desde a iniciativa ‘Meu 
Espaço’. “A gente começou a 
focar bastante nas atividades 
transmitidas pelo canal do You-
tube e essa foi uma maneira de 
darmos continuidade e fortale-
cer a Funesc no cenário virtual”, 
comenta. A música foi original-
mente criada para a minissérie, 
com composição assinada por 
Jader Finamore.

A reunião inicial para defi-
nição de como seguiria o novo 
projeto era acerca de um único 
vídeo, mas acabou resultando 
nos seis episódios. “A equipe 
da Funesc esteve totalmente 
envolvida, então começamos a 
definir os pontos até chegarmos 
neste formato”, explica Tony. 

“A gente começou a ver vários 
textos e fomos selecionando 
aos poucos. Todos da equipe 
participaram desse processo. 
A minissérie é como um bolo 
feito com várias mãos para ficar 
mais saboroso”.

Tomando os cuidados con-
tra a contaminação da co-
vid-19, como reforçado pelo 
diretor, com a presença apenas 
da equipe técnica e de alguns 
funcionários do Teatro Paulo 
Pontes para monitoração, fo-
ram realizadas as filmagens na 
capital paraibana. “Quem vive 
de arte se alimenta de arte, e 
foi gratificante fazer isso com 
uma escritora que tem sua 
obra eterna, que permeia até 
hoje. Foi uma viagem maravi-
lhosa”, define.

Para Tony Silva, “Clarice é 
plural. Ela explora possibilidades 
que atravessam espaços, que-
bram barreiras. A websérie ficou 

de uma forma que a gente nem 
esperava de tão boa”. 

Com a estreia e exibição dos 
episódios, o próximo passo da 
equipe envolvida é articular as 
próximas alternativas possíveis 
para explorar. “A ideia é que pos-
samos fazer outras atividades. 
Este é o filho que a gente não 
esperava e pelo qual a equipe 
está toda animada”.

Além de Tony e da atriz Suzy 
Lopes, o episódio Mulher Delírio 
contou com Bruno Carneiro no 
som direto e Thercles Silva e Rafael 
Faria na direção de fotografia.

O projeto não é o único da 
equipe destinado à Clarice Lis-
pector. Durante esta semana, foi 
realizado também uma edição 
do ‘Painel Funesc’ dedicada à 
escritora, com participações do 
professor André Luiz Gomes 
(UnB), a escritora Débora Gil 
Pantaleão (PB) e a cineasta Mar-
cela Lordy (SP).

Foto: Divulgação

Com todas as precauções, Tony Silva (com o script na mão) dirigindo Suzy Lopes no Teatro Paulo Pontes

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no Youtube

Foto: Divulgação

Com base em textos da ucraniana radicada 
no Brasil, ‘Mulher Delírio’, terá a atriz Suzy 
Lopes em cena: cada episódio contará com 
atores e direção diferentes
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Escrevo no Dia de 
Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição, no 
Brasil. Aqui, na Paraíba, 
é um meio feriado. Os 
carros que circulam nas 
ruas o fazem em reduzido 
número. Da varanda do 
meu prédio, os vejo bem 
espaçados, sem fazer 
barulho e as incômodas 
motocicletas que abrem 
os seus escapes e incomo-
dam bastante – também 
pouco aparecem.

Na Europa católica, 
este é um dos maio-
res dias santos do ano. 
Concepción de Nuestra-
Señora é uma data muito 
festejada, sobretudo na 
Espanha. Numa dessas 
muitas viagens que já fiz 
ao Velho Continente, pude ver de perto a religiosida-
de católica lotando as igrejas , tanto em Madrid como 
em Barcelona. O mesmo acontece na Itália e em Por-
tugal e aqui na América do Sul, em todos os países de 
língua espanhola, a santa também é homenageada. 
E até no México, La Madre de Concepción é consa-
grada, o que não ocorre nos vizinhos Estados Unidos 
e muito menos na Inglaterra onde, como se sabe, a 
Igreja Anglicana não tem santos para homenagear – 
lá o que se celebra mesmo são os atos ligados à Famí-
lia Real: nascimentos, noivados, casamentos e mortes 
dos integrantes da Corte. Quem quiser saber mais, é 
bastante assistir na Netflix a interessante série The 
Crown, que me tem ultimamente ligado à televisão, 
aproveitando os momentos vagos no home office a 
que me submeti, desde abril deste incrível ano de 
2020 que parece não querer terminar...

Mas, como dizia no início estas mal traçadas 
linhas, hoje é o Dia de Nossa Senhora da Conceição 
e é feriado. E como tal, as repartições públicas, os 

bancos, parte do co-
mércio e das obras de 
construção civil, estão 
paralisadas. E isso me 
dá um alívio em poder 
digitar no computador 
esta croniqueta, sem ter 
de suportar o barulho 
dos canos de escape das 
motos (parece que acele-
ram em frente do meu 
prédio) e do barulho 
que os operários fazem 
tentando concluir a 
construção de um hotel, 
no terreno vizinho.

Todavia, o assunto 
com que desejo encerrar 
o que o jornal chama
de “Artigo”, é que hoje 
também é o dia consa-
grado a Iemanjá, a deusa 
da umbanda, que em 

anos anteriores – desde que João Agripino a consa-
grou com o título de Rainha, ao lado do babalorixá 
Carlos Leal Rodrigues, na década de 60 do século 
passado, se transformou numa das maiores festas 
religiosas que esta cidade já conheceu.

Pois bem, em razão da terrível pandemia da co-
vid-19, hoje quem quiser se infectar, junte um grupo 
bem grande de fiéis e vá a uma igreja católica para 
rezar em louvor de Nossa Senhora da Conceição ou 
esteja no calçadão do Busto de Tamandaré, à noite 
para dançar e cantar em homenagem à deusa Ieman-
já, a rainha do mar.

Eu, que pertenço ao grupo do alto risco, prefiro 
ficar aqui em casa, esperando as notícias sobre o 
aumento do número de infectados e de morte, em 
consequência do coronavírus.

E, depois, não digam que não avisei. Garanto que, 
por mais poderes que tenham, a Senhora da Con-
ceição ou a deusa Iemanjá, certamente não estarão 
disponíveis para oferecer-lhes a cura...

Artigo Carlos Pereira
cpcsilva1@globo.com | colaborador

Um 8 de dezembro bem diferente

Não sei ao certo em que mês as tanajuras vi-
nham visitar minha rua de poucas crianças.

Eu me vejo chegando do colégio e encon-
trando uma tarde a me esperar com aquela luz 
que só aparece depois de um dia de chuvas in-
decisas. Uma luminosidade que penso só haver 
nas tardes pessoenses. Raios de sol que desfru-
tam sua última chance de alegrar vidas antes 
do anoitecer.

Eu era filha única e, por isso, proibida de 
morrer. As brincadeiras da infância eram consi-
deradas aventuras perigosas das quais eu ficava 
sempre fora. Minha mãe só arriscava abrir ex-
ceção quando era tempo de tanajura. Uma ben-
dita amigdalite que me maltratava fazia com 
que ela me desse um salvo conduto para buscar 
o remédio que esses insetos tinham fama de 
trazer em seu bumbum. Ninguém duvidava da 
cura que elas faziam. Quanto mais gordinhas, 
mais milagrosas.

Eu ganhava uma lata de leite vazia e a per-
missão para sair cantando “cai, cai, tanajura na 
panela de gordura”. Pegava no chão as que me 
obedeciam, guardava na latinha e saía feliz, es-
preitando as outras ruas, invejosa das outras 
crianças sem restrição de travessuras.

Voltava para casa depois de muito brincar, 
carregada de vítimas. A cozinha virava labora-
tório farmacêutico. Asas para um lado, cabeça 
para outro e as bundinhas numa frigideira com 
manteiga refogando cebola e já à espera das coi-
tadas. Elas viravam umas pipocas crocantes, 
uma delícia de remédio bizarro. Era uma cren-
dice que não me curava, mas me trazia a alegria 
da liberdade.

Minha relação com as bichinhas voadoras 
era bem conturbada. Adoração quando saía a ca-
çá-las e ódio, o resto do tempo. Fui uma menina 
magra, na década de 1960, e o pouco de carne que 
tinha se acumulava num lugar que me tornou ho-
mônima do inseto, por apelido. Por sorte, pegou 
por pouco tempo. Ser empinada por uma lordose 
só passou a ser visto como coisa desejável muitos 
anos depois. Odiava que me achassem parecida 
com uma delas. Depois de adulta, os olhares de 
aprovação dos rapazes selaram minhas pazes 
com elas.

Sempre lembro delas como de um amor in-
compreendido. Soube, ultimamente, que estre-
lados chefes de cozinha transformam tanajuras 
num vinagrete para acompanhar pratos sofisti-
cados. Outros, mais criativos, fazem delas caviar. 
Deixaram de ser placebo e ganharam status de 
requinte gastronômico.

Ontem à tarde, talvez por pensar na meni-
nice, longe da cidade em que morávamos juntas, 
eu vi aquela mesma luz. Meu olhar encontrou 
no portão uma tanajura. Uma única. Automati-
camente, soltei o canto, esquecendo que elas só 
escutam vozes infantis. A danadinha deu uma ra-
bissaca e voou.

Por certo, delirei. Culpa da luz de fim tarde.

Tempo de 
tanajura

Pessoa
marta.pessoa@gmail.com

Marta

Foto: Divulgação

Atualmente, tanajuras ganharam o status de requinte gastronômico

Colunista colaborador

Severino Lourenço da Silva Pinto nas-
ceu na fazenda Carnaubinha, município de 
Monteiro, na Paraíba, em 21 de novembro 
de 1895, e morreu em 28 de outubro de 
1990, na mesma cidade.

Filho de uma doméstica e de um tro-
peiro, trabalhou como vaqueiro, vendedor 
de cuscuz, auxiliar de enfermeiro e guarda 
do serviço contra a malária. Foi soldado 
no combate aos bandos de cangaceiros. 
Casou-se quatro vezes e aprendeu a ler e 
escrever precariamente já adulto.

Ficou conhecido em todo Nordeste 
brasileiro como Pinto do Monteiro, o 
maior poeta repentista que aqui existiu. 
Tive a honra, em 1983, conhecer pessoal-
mente o grande Vate em sua cidade natal, 
Monteiro. Confesso que fiquei bastante 
emocionado por me encontrar diante de 
um ser humano admirável, que sempre 
ouvia falar através do meu pai. Falar dele 
exige muita imaginação, posto que tinha 
humildade fora do comum, ao mesmo 
tempo, em certas ocasiões se transformava 
em uma pessoa orgulhosa e de personali-
dade muito forte. Pinto sempre soube tirar 
proveito do que a vida oferecia de bom. 
Não tinha preconceito com nada e muito 
menos com a bebida. Às vezes, cantava 
com os amigos nos botequins sem fazer da 
cantoria um meio de ganhar a vida. Numa 
dessas oportunidades, coloca sua visão de 
vida e mundo nesta sextilha:

Eu não vim ganhar dinheiro;
Vim só beber aguardente,
Dar expansão às ideias,
Satisfazer esta gente,
Esperar pelo futuro,
Distrair com o presente.

Nas situações mais adversas, o poeta 
não perdia a capacidade do humor. Certa 

vez, cantou com Lourival Batista uma 
gemedeira que terminou assim:

Pinto, na vida dos versos
O cantor vive oprimido!
O riso parece pranto,
O canto é como um gemido!
Padece mais que viúva...

Ai! ai! hum! hum!
Com saudades do marido!

Pinto respondeu:

Tendo ele no sentido
Lhe falta até o assunto...
Mas, na hora que um rapaz,
Dela se chega bem junto,
Ela, pensando no vivo...
Ai! ai! hum! hum!
Nem se lembra do defunto!

Pinto tinha 25 anos quando começou 
a cantar, em 1919. Foram seus mestres 
de cantoria Saturnino Mandu, de Poções 
(PE), Manoel Clementino do Angico Torto, 
de Sumé (PB), e José de Lima, em compa-

nhia de quem foi para o Recife (PE), onde 
cantou enquanto o tempo passava.

Em 1940, já tendo adquirido bastan-
te experiência como cantador e mestre 
em cantoria, pendurou a viola e viajou 
para o Amazonas, onde, até 1946, exerceu 
as funções de guarda do serviço contra 
a malária, ora em Porto Velho, ora em 
Guajará-mirim, ora em Boa Vista do Rio 
Negro, atualmente Roraima.

Em 1946, estava morando no Ceará, 
e, em 1947, muda-se para Caruaru (PE), 
depois para Sertânia (PE), mais perto de 
Monteiro, sua terra natal. Em Sertânia, 
construiu sua fortaleza, cujas muralhas 
de fama cercam o Nordeste e todos os 
cantadores de todas as idades ainda hoje 
falam com admiração e respeito no nome 
do Velho Bardo do Cariri. Ele foi o mestre 
de Rogaciano Leite, que teria ocupado e 
honrado seu lugar se a morte não o tives-
se levado prematuramente. A caracterís-
tica marcante da cantoria de Pinto era 
a naturalidade e rapidez de improviso 
aliados à total despreocupação em cantar 
ciência, história ou recitar trocadilhos 
de efeitos pré-fabricados. Certa vez, um 
companheiro tentou levar a cantoria 
para o terreno da erudição:

Mas em história geral
Eu posso cantar um mês
Como canto em geografia
E discuto o português.

Pinto respondeu:

Os versos que você fez
Profundo defeitos tem,
Tratando duma matéria
Que de nós dois está além;
Pois, só um vernaculista
Conhece português bem!

Pinto do Monteiro,
a Cascavel do Repente

Cultura popular Irani Medeiros 
medeirosirani@gmail.com | colaborador

Foto: Arquivo A União

Paraibano tinha naturalidade e rapidez de improviso

No Brasil, o último dia 8 do ano é o da Nossa Senhora da Imaculada Conceição

Foto: Divulgação
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Obra aborda período da ditadura 
militar com o realismo fantástico

Após 10 anos de imersão 
em pesquisas, a escritora mi-
neira Anita Deak lança hoje seu 
segundo romance, No Fundo 
do Oceano, os Animais Invisíveis 
(Editora Reformatório, 172 pá-
ginas), com transmissão ao vivo 
pelo canal do Youtube da auto-
ra, às 18h, com apresentação 
musical de canções ambienta-
das na época retratada no livro: 
a ditadura militar no Brasil.

O novo trabalho conta com 
um texto de análise da obra fei-
to pela escritora paulista radi-
cada na Paraíba Maria Valéria 
Rezende. Em um trecho, ela 
define: “Anita Deak narra não 
a partir de um ‘realismo’, que 
parece voltar com força em 
parte da literatura recente, mas 
a partir de uma construção 
densa, onírica, complexa e não 
linear. Neste romance, aliás, 
encontra-se um tema de suma 
importância:  a reintegração do 
humano à natureza. O húmus 
da natureza fertiliza as páginas 
do texto visceral da autora”.

Essa reintegração da figu-
ra humana à natureza é o prin-
cipal elemento de No Fundo do 
Oceano. A partir desse contex-
to, a autora explora o realismo 
fantástico passeando por di-
ferentes tempos cronológicos, 
em uma linguagem que não 
acontece de forma corrente. 
“Busquei ir por um lado que é 
até arriscado nesse momento 
da literatura contemporânea. 
Em vários pontos do livro, des-
ço uma prosa poética, e vou 
por um lado mais pesado”, ex-
plica Anita, que buscou estudar 
profundamente outras obras 

que também inspiraram gran-
des referências da literatura 
brasileira e portuguesa.

Entre os nomes, ela desta-
ca Almeida Faria, escritor por-
tuguês que influenciou o brasi-
leiro Raduan Nassar. “Raduan 
é um monstro, mas Almeida é 
três vezes monstro. Ele é muito 
refinado e sutil nas transições”, 
aponta Deak, que reforça ter 
lido mais de 50 livros ao longos 
dos 10 anos de pesquisa que 
resultariam no romance.

Anita Deak continua seu 
argumento de embasamento 
focado nos recursos literários 
para que aplicasse tudo o que 
fosse pertinente na sua nova 
obra. “Acho que No Fundo do 
Oceano tem algo que não é 
comum na literatura, apesar 
de muitos livros hoje não tra-
balharem com a linearidade 
cronológica, neste livro há uma 
questão filosófica de como a 
gente percebe o tempo. Há as-

pectos que se cruzam entre o 
presente e o futuro”, reflete. 

O enredo conta a histó-
ria de Pedro Naves, que sai 
da cidade fictícia de Ordem e 
progresso (com “p” minúsculo 
proposital) e vai ao combate na 
região de Berocan, rio nomea-
do pelos indígenas Karajá. Esse 
combate é contextualizando a 
Guerrilha do Araguaia, o movi-
mento de resistência mais lon-
go durante a ditadura e pouco 
abordado nas obras literárias, 
onde, resumidamente, cerca 
de 70 guerrilheiros do PC do B 
foram ao combate contra cerca 
de 10 mil militares.

“Tinha o desafio de abordar um 
período (do protagonista) que não 
soasse maniqueísta. Fiz questão de 
mostrar luz e sombra do 
personagem”, explica Deak. Os planos 
agora são de focar na difusão do novo 
trabalho. “Ainda tenho que fazer 
muita coisa para o livro acontecer, 
trabalhar nele o ano inteiro em 
divulgação”, finaliza a autora.

Literatura

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

A embaixadora do turismo do Rio Grande do Norte, 
a amiga Cristina Lira, me convidou para um passeio em 
um catamarã. Seu nome é ‘Sambaqui Catamarã’. Fiquei 
curioso a partir do nome: por que sambaqui? Sambaqui 
é um concheiro, um amontoado de conchas resultantes 
do uso de ostras por povos antigos e os encontramos em 
vários pontos do litoral brasileiro. É comum nesses sam-
baquis se encontrar muitos vestígios dos nossos antigos 
ancestrais e o topônimo é bem presente, pelo menos aqui 
na Paraíba, é pensarmos em Tambá (Sambá): Tambaú, 
Tambiá, Tambaba, todos esses termos fazem referência a 
esses antigos concheiros. Mas o que esse termo tem a ver 
com esse passeio de catamarã? Esperei para ver.

Saímos de Pipa, onde estávamos muito bem hospe-
dados no Sun Bay, aos cuidados do grande Clidenor Sou-
za, e nos dirigimos a Simbaúma, era o trecho mais pró-
ximo para chegarmos ao nosso destino que era a Barra 
do Cunhaú. Quando descobri que ia a essa barra, que na 
geografia é o termo usado para o encontro de águas, fi-
quei maravilhado. É que a Barra do Cunhaú é justamen-
te onde desemboca o Rio Curimataú, curso d’água quase 
todo paraibano, nasce na zona rural da graciosa cidade de 
Barra de Santa Rosa e serpenteia todo o Curimataú, atra-
vessando a divisa estadual e seguindo seu curso até beijar 
o Atlântico na Barra do Cunhaú, que eu não conhecia. Lá
em Damião (PB), a garganta do rio é profunda e enigmáti-
ca, pensava eu que a foz desse rio deveria ser majestosa, e 
realmente é. Além do Curimataú, a Barra ainda recebe os 
Rios Cunhaú e Garatuba.

Em Simbaúma, atravessamos o Rio Catú em uma bal-
sazinha miúda, deu medo, no entanto, aquilo era raso e 
não havia risco. Depois de passar, andamos em uma areia 
branca e tranquila até chegar ao lado esquerdo da Barra 
do Cunhaú. Ali estava aportado o ‘Sambaqui Catamarã’, 
um monumento branco, imponente, elegante. E vamos a 
ele! Sem precisar entrar na água, temos acesso a escada e 
de repente, lá em cima, a sensação é que não estamos ape-
nas boiando na água, mais parece que estamos em terra 
de tão firme e estável que é a embarcação. Com mesinhas 
e assentos frente a frente, formam-se pequenas cabines, 
dando plena intimidade... começamos o velejar e quem 
é que nos recebe com sorriso largo e terno? Seu Juarez 
Rabelo e Dona Carmem, além de sua filha Jihrane Rabelo, 
pessoas fantásticas, com uma simpatia peculiar, iniciam 
a explicação sobre detalhes e minúcias da catamarã e do 
lugar. É um banho de história e de informações sobre a 
Barra do Cunhaú, o Rio Curimataú e, inclusive, a escolha 
do nome sambaqui que foi fabricado em Cabedelo (PB). 
Rabelo nos mostra uma concha antiga de ostra que é do 
tamanho de um braço, coisa impressionante. Deslizamos 
ou, na verdade, flutuávamos naquelas águas e recebía-
mos uma grande aula de história e geografia, momento 
em que admirávamos a natureza. Aquele mangue bem 
preservado, com árvores de médio e grande porte, enchia 
nossos olhos de beleza e alegria.

Antes de chegar ao Meral, vimos as garças azuis ris-
cando o céu. Para os amantes da natureza é uma expe-
riência emocionante. Não muito longe dali lembrei que 
está a cidade paraibana de Araruna, que vem de Arara 
Una, ou seja, arara preta (que é a arara azul escuro). Já no 
Meral, avistávamos a beleza do mangue e Rabelo nos con-
tava de uma das histórias de Canguaretama, os santos 
mártires. Trinta católicos mortos pelos holandeses em 
1645 no tempo das chamadas invasões holandesas, que 
foi ali naquele município. Vizinho é Baía Formosa (RN) e 
logo após é a divisa estadual, do outro lado está Mataraca 
(PB). Não longe dali, com acesso pelo rio, o casal Rabelo 
tem uma fazenda e pretende construir um restaurante 
para a experiência ficar ainda mais incrível.

O serviço de bordo contava com diversos sucos, drin-
ques e petiscos. Espetinhos e uma deliciosa caldeirada de 
frutos do mar além de uma música suave, um repertório 
para abrilhantar ainda mais o momento. A certa altura, 
encostamos em uma prainha que se abriu na mata e o 
Marquinhos (um dos funcionários da Sambaqui), nos faz 
uma demonstração de como se caçava caranguejo na re-
gião antigamente. Experiência divertida estar em meio ao 
manguezal, escorregando na lama e vendo a dificuldade 
que um trabalhador tem para garantir o caranguejo que 
comemos nos restaurantes. 

No retorno, com a mesma leveza da ida, chegamos à 
boca da barra e onde podíamos observar as edificações 
do pequeno e gracioso vilarejo. Ali foi possível tomar um 
banho recebendo toda a energia do lugar. É um passeio 
incrível e o Barreto nos conta que pode receber turmas 
exclusivas para passeio durante o pôr do sol e também 
eventos como aniversários, réveillon, etc. É só reservar 
(eles estão no Instagram!) e se deliciar em um dos mais 
gostosos passeios aquáticos de todo o Nordeste.

Uma delícia 
de passeio

em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Colunista colaborador

Fest Aruanda

Evento exibe filme sobre Luiz Melodia
Com programação virtu-

al, a 15ª edição do Fest Aru-
anda conta com transmissões 
ao vivo de seus debates nas 
suas redes sociais, bem como 
o acesso às mostras na plata-
forma exclusiva do evento. Os 
curtas e longas do dia estarão 
disponíveis para exibição das 
12h à meia-noite para o pú-
blico. Para as sessões, basta 
se cadastrar no site e adquirir 
o ingresso gratuitamente.

Um dos destaques do 
segundo dia da Mostra Com-
petitiva Nacional é o lon-
ga-metragem Todas as Me-
lodias, de Marco Abujamra. 

A produção foca no cantor, 
compositor e músico cario-
ca Luiz Melodia, que morreu 
em 2017, aos 66 anos.

Outro destaque é um 
painel às 11h nas redes so-
ciais sobre o clássico paraiba-
no Aruanda, de Linduarte No-

ronha (1930-2012) e um dos 
pioneiros do Cinema Novo 
que completou neste ano seis 
décadas de existência.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE HOJE:

n Das 12h às 00h - MOSTRA COMPETITIVA SOB O CÉU NORDESTINO 
- Maracastelo Chegou (Doc., 2020, PB, 12min.). Dir. Ângela Gaeta
- E Agora, Você (Fic., 2020, PB, 15min.). Dir. Edson Lemos Akatoy
- Swingueira (Doc., 2020, CE, 81min.). Dir. Bruno Xavier, Roger Pires, Yargo Gurjão e Felipe de Paula
n Das 12h às 00h - MOSTRA COMPETITIVA NACIONAL 
- Reinado Imaginário (Fic., 2020, PB, 9min.). Dir. Hipólito Lucena
- A Travessia (Doc., 2019, PI, 14min.). Dir. Otávio Almeida
- Piu Piu (Doc., 2019, PE, 16min.). Dir. Alexandre Figueirôa
- Todas as Melodias (Doc., 2020, RJ, 80 min.). Dir. Marco Abujamra, Mariana Marinho e Viviane D`Ávilla
n 9h - DIÁLOGOS AUDIOVISUAIS ARUANDA-CAGEPA I 
- Debate com os diretores dos curtas-metragens exibidos na sexta
n 10h - DIÁLOGOS AUDIOVISUAIS ARUANDA-ENERGISA II 
- Debate com os diretores dos longas-metragens exibidos na sexta
n 11h - PAINEL ARUANDA-ENERGISA/CAGEPA 
- “A permanência de Aruanda – 60 anos depois, na história do cinema brasileiro”
- Painelista: Luiz Carlos Barreto (produtor e diretor de fotografia); Debatedores: Jorge Bodanzky (cineasta) e Vladimir Carva-
lho (documentarista)
n 15h - MESA ARUANDA-CAGEPA 
- “Festivais Audiovisuais Paraibanos em 2021: Espaços de difusão, distribuição e preservação”
- Mesa: Diretores dos Festivais/Mostras, selecionados pelo Edital Cagepa de fomento aos eventos audiovi-
suais no interior da Paraíba

Foto: Daryan Dornelles/Divulgação

Documentário 
‘Todas as Melodias’ 
está disponível para 
exibição gratuita na 
plataforma oficial 
do festival

Através do QR Code acima, 
acesse a plataforma do

Fest Aruanda

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, acesse 
o canal do Youtube da autora

Livro de Anita Deak fala sobre a 
reintegração do homem à natureza 
ao colocar o protagonsita em uma 
batalha na floresta amazônica



Dificuldade para se comunicar provoca isolamento da vida em sociedade e até problemas emocionais

Perda da audição pode 
levar idosos à depressão

É preciso saber envelhe-
cer, buscar alegria no conví-
vio com familiares e amigos, 
estar conectado ao mundo, 
escutar bem os sons, sentir-se 
incluído. Porém, entre todas 
as dificuldades que afetam 
a vida de um idoso, a perda 
da audição é uma das mais 
cruéis. Quando não ouve bem, 
ele tende a se isolar da vida 
em sociedade, o que pode 
trazer consequências, como 
a depressão. Para evitar que 
isso aconteça, a prevenção é 
o melhor remédio.

O otorrinolaringologista 
Jorge Trigueiro explicou que 
a perda gradativa da audição 
é uma tendência natural com 
a idade. “É comum o idoso ter 
problemas auditivos. Todos 
os órgãos do corpo humano, 
entre eles, os ouvidos, vão 
envelhecendo com o tempo. 
É a chamada presbiacusia, 
que é a doença do envelheci-

mento gradual do ouvido de 
acordo com a idade. Então, 
todos estão susceptíveis a 
isso”, afirmou. 

É possível, no entanto, 
adiar um pouco o apareci-
mento desses problemas. De 
acordo com o especialista, 
a realização de exames pre-
ventivos pode ajudar a de-
tectar o problema no início. 
Além disso, outros exames, 
como a audiometria seriada, 
podem ser recomendados. 
Cuidar bem da saúde, ter um 
estilo de vida saudável, assim 
como uma boa alimentação 
são fatores que reforçam os 
cuidados e contribuem na 
prevenção.

“Os problemas audi-
tivos na terceira idade de-
correm de fatores externos 
e genéticos. Nos genéticos, 
a gente não tem como adiar 
o problema ou segurar o en-
velhecimento”, afirmou. No 
entanto, conforme Trigueiro, 
é possível alterar os fatores 
externos, principalmente li-

gados ao barulho, traumas 
externos, alterações auditi-
vas por som alto, e também 
o estilo de vida. “O estilo de 
vida junto com o aumento 
da exposição aos ruídos é o 
que mais pesa na aceleração 
dessa perda”, alertou. 

Morte das células
A perda da audição sig-

nifica a morte das células 
auditivas, e o processo re-
presenta uma morte celular 
programada, como ocorre 
com qualquer outro tecido no 
processo de envelhecimento. 
Porém, embora não exista 
relação entre perda de audi-
ção e demência, o otorrinola-
ringologista Jorge Trigueiro 
afirmou que a perda pode 
estar associada a problemas 
emocionais.

“O isolamento interfere. 
O idoso, geralmente, tem que 
interagir. Se isso não aconte-
ce, claro que ele vai ter seus 
problemas emocionais, por-
que não vai ser estimulado. 

Portanto, esse processo pode 
ter mais relação com a de-
pressão, mas o isolamento 
não evolui para demência”, 
ressaltou. 

Constrangedor 
“Tenho bastante dificul-

dade para ouvir sons mais 
baixos, às vezes, até uma con-
versa. Há situações em que 
minhas filhas perguntam se 
estou ouvindo determinado 
barulho e eu realmente não 
ouço. Acho que, de fato, tem a 
ver com a idade, mas é muito 
incômodo e, de certa forma, 
até constrangedor”. A afir-
mação é do aposentado José 
Neto, de 75 anos. Ele relata 
que já procurou atendimento 
por achar que se tratava de 
excesso de cera, mas mesmo 
com a retirada, o problema 
persiste. 

Um problema muito 
comum, conforme o otorri-
no Jorge Trigueiro, é saber 
quando usar o aparelho. Por 
isso, a orientação é buscar 

Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | colaborador

Final de semana, sábado.
       Um bom dia para ler com atenção o 
que o doutor em Literatura e docente da 
Universidade Federal de Campina Grande, 
José Mário da Silva (membro da Academia 
Paraibana de Letras), escreveu sobre meu 
livro “Nós - An insight”, pelo que fico mil 
vezes grato.

Vamos a José Mário.
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“Em seu extraordinário livro ‘O arco e a 
lira’, o poeta, ensaísta e pensador da lingua-
guem Octavio Paz intenta, com o brilhantis-
mo argumentativo que sempre norteou os 
seus pronunciamentos críticos, demarcar o 
indemarcável território de um fascinante e 
estranho fenômeno chamado poesia. 

“Assim, indefinível e inconceituável, a 
poesia, transgressora e radicalmente liber-
tária, desdenha de todas as classificações e 
nomenclaturas a ela impostas pelas herme-
nêuticas humanas; e segue, nas asas de todas 
as linguagens possíveis e imagináveis, sua 
travessia rumo ao reino infinito de todos os 
sentidos e significações. Foi pensando nessa 
congênita rebeldia do misterioso ser da poe-
sia, que ao mesmo se encontra presente em 

Régua e compasso na poética paraibana

todos os quadrantes da experiência humana 
vivenciada no palco impuro da história, que 
procurei esboçar uma tentativa de compre-
ensão da poesia que Carlos Aranha enfeixou 
no seu livro intitulado ‘Nós - An insight’.
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“Músico, teatrólogo, roteirista, jornalis-
ta, cronista, crítico de cinema e poeta, Carlos 
Aranha é o que se poderia chamar, conforme 
preconiza a sabedoria popular, um homem 
que toca os sete instrumentos.

“‘Nós - An insight’ nasce sob o assumido 
signo do espanto, da alogia e da delibera-
da inclassificabilidade. A esse respeito, no 

poema ‘Yesterday’s Apocalypse’, 
valendo-se do princípio com-
posicional da metalinguagem 
dominante nas poéticas pós-ro-
mântica, afirma o poeta: ‘A poesia 
não se mede’. Seu compasso é 
tão descompassado como a vida 
em sua permanente coreografia 
de todos os contrários. Palimp-
sestuoso, ‘Nós - An insight’ 
constitui-se numa espécie de 
espiral semiótica inflacionária 
onde desfilam múltiplos códigos 
estéticos: música, pintura, lite-
ratura, fotografia, com os quais, 

intertextualmente, Carlos Aranha dialoga de 
modo febril e assistemático, quase roçante, 
da alucinação sígnica propriamente dita.

“Propositalmente caotizado, o insi-
ght poético instaurado por Carlos Aranha 
deixa entrever, contudo, para quem dele se 
aproxima mais efetivamente, alguns compo-
nentes temáticos que conferem certa clareza 
à estilhaçada fisionomia estética urdida pelo 
cronista de ‘Essas coisas’. Refiro-me, num 
primeiro momento, à ótica da identidade 
humana trabalhada pelo poeta no poema 
‘Pra que tant’identidade?’. Para Stuart Hall, 
notável pensador das humanidades, a con-
cepção de identidade humana passou, ao 

longo do tempo, por significativas transformações. 
Na tradição iluminista, eivada de cartesianismo, a 
identidade era fixa, estável, ancorada num sujeito 
individualista e que se autobastava. Na tradição 
sociológica, a identidade alargou as suas fronteiras 
e passou a ser pensada em função da alteridade e 
das relações travadas no tecido social. No universo 
pós-moderno, por sua vez, em cuja espacialidade 
Carlos Aranha ambienta o seu comunitário insight 
poético, a identidade é escorregadia, cambiante, 
“torna-se uma celebração móvel”, de acordo com a 
bela e sugestiva expressão adotada por Hall.

nnnnnnnnnn

“É essa identidade plural e incontornável 
que Carlos Aranha põe nas cenas e cenários do 
seu anárquico imaginário poético. Da sombra 
de um tamarindo, plantado num cemitério em 
Paris, passando pelas paisagens agrestes da am-
biência nordestina, até a cartografia urbana da 
cidade de João Pessoa, o que avulta é o macuna-
ímico itinerário de um olhar lírico que, dester-
ritorializado e reterritorializando-se, viaja e se 
desloca, valorizando mais os pontos de partida 
que as paradas de chegada.

“Os códigos da religiosidade, da crítica so-
cial, da solidão do ser, da aposta existencial nas 
fichas da experiência amorosa, dentre tantos 
outros diluídos no caldeirão de signos (des)
construidos por Carlos Aranha, conferem régua 
e compasso aos múltiplos nós que ‘Nós - An 
insight’ atou e desatou na contemporaneidade 
poética paraibana”.
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Faça acompanhamento com um otorrino;

Ele vai solicitar, periodicamente, todos os exames necessários;

Entre os exames mais comuns, está a audiometria seriada;

O profissional vai avaliar como anda a audição, se há perdas;

O médico vai indicar o tratamento adequado para cada caso;

Caso seja necessário, o uso do aparelho auditivo será prescrito. 

Fonte: Jorge Trigueiro, otorrinolaringologista

Dicas para o idoso

acompanhamento médico 
se houver qualquer sinal de 
perda auditiva e, se for o caso, 
haverá indicação do aparelho 
auditivo pelo médico. 

“O aparelho é a única 
forma de dar um maior con-
forto ao paciente e tentar jo-
gar para a frente ao máximo 
essa perda mais acentuada. 

Nos países de primei-
ro mundo, se começa muito 
mais cedo o uso do que nos 
países emergentes. E tam-
bém tem relação com a edu-
cação do pessoal. Muitos têm 

restrição ao uso do aparelho, 
mas ele é sim a única saída, 
deve ser estimulado e deve 
ser usado”, frisou Jorge Tri-
gueiro.

O problema, segundo 
ele, é que, às vezes, o paciente 
chega com uma perda audi-
tiva acentuada, e o aparelho 
não adere muito bem. Com 
isso, o paciente fica insatis-
feito e desiste de usar. O aces-
sório pode contribuir com 
uma melhor qualidade de 
vida e com a inclusão social 
do idoso.
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Campeonato curto
O Campeonato Paraibano de Futebol Feminino realiza a última rodada da primeira fase 
neste domingo (13), com todas as partidas ocorrendo às 15h. Este ano, a competição é mais 
curta, com apenas três rodadas na primeira fase e a participação de seis equipes. Página 16
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Quantia é referente ao pagamento de parcelas atrasadas de precatórios, e dívidas vão ser quitadas em três vezes

O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) determinou o se-
questro imediato de quantia re-
ferente ao pagamento de parcelas 
atrasadas de precatórios de 74 
municípios paraibanos. Cada um 
deverá pagar o valor devido em 
três parcelas. A primeira parce-
la a ser paga foi sequestrada na 
quinta-feira (10), a segunda será 
no próximo dia 30 e a terceira 
está prevista para o dia 10 de ja-
neiro de 2021. Ao todo, o mon-
tante a ser sequestrado soma R$ 
41.395.515,71.

O sequestro imediato foi de-
terminado pelo presidente do 
TJPB, desembargador Márcio Mu-
rilo da Cunha Ramos. As decisões 
nos processos administrativos 
tomaram como base a comprova-
ção do atraso no pagamento dos 
credores e ocorreram de acordo 
com o parecer do Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB).

“Para que os credores não 
fiquem ao desabrigo e ao sabor 
das conveniências políticas e fi-
nanceiras da administração pú-
blica devedora, concedeu-se ao 
presidente do Tribunal de Justiça 

local o poder de sequestro ou de 
retenção de quantia necessária 
para os pagamentos nas contas 
dos estados, Distrito Federal e 
municípios devedores, nos mol-
des do artigo 104 do ADCT (Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias)”, explicou a decisão.

O mesmo dispositivo prevê 
como sanção, devido à falta nos 
pagamentos ou repasses tempes-
tivos dos valores dos precatórios, 
a impossibilidade de contrair 
empréstimo externo ou interno, 
a vedação de recebimento de 
transferências voluntárias, além 
de autorizar a União a reter os 
repasses relativos ao Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) 
e do Distrito Federal e ao Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM), orientando que o depó-
sito se dê nas contas especiais 
abertas em razão do regime es-
pecial.

Entre os municípios que 
estão em situação considerada 
irregular estão Arara, Araruna, 
Bananeiras, Barra de São Miguel, 
Cabaceiras, Cajazeiras, Campi-
na Grande, Tacima, Esperança, 

Guarabira, Itaporanga, Jacaraú, 
Mamanguape, Monteiro, Nazare-
zinho, Pilar, Princesa Isabel, Remí-
gio, São José de Piranhas, Solânea 
e Sousa.

“Nos autos se encontra a 
devida comprovação da falta de 
pagamento tempestivo dos re-
cursos destinados aos precatórios 
do município, de modo que, por 
dever funcional e respaldado nos 
princípios da legalidade, morali-
dade e impessoalidade da admi-
nistração, deverá esta presidên-
cia cumprir o seu múnus público 
de aplicar a legislação vigente à 
espécie”, enfatizou o presidente 
Márcio Murilo na decisão.

O juiz auxiliar da presidência 
do TJPB Gustavo Procópio escla-
receu que os entes estão no regi-
me especial e que a ordem de se-
questro determinada decorre de 
norma constitucional que impõe 
ao presidente do Poder Judiciário, 
mediante o devido processo legal, 
o dever de determinar o seques-
tro nas contas do ente devedor, 
até o limite dos valores não libe-
rados, conforme plano de paga-
mento estabelecido anualmente.

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraíba 
(Famup) se solidarizou com as 
74 prefeituras paraibanas que 
tiveram recursos sequestrados 
por determinação do TJPB para 
pagamento de parcelas atrasa-
das de precatórios. A federação 
entende que a dívida existe e 
que deve ser paga, mas pede a 
compreensão do TJPB através 
do seu presidente, para que leve 
em consideração o momento 
de extrema dificuldade por que 
passam os municípios devido ao 
longo tempo de pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus, que 
afetou toda estrutura financeira.

“Tivemos um ano muito di-
fícil com quedas constantes do 
FPM e que superou todas as previ-
sões de impactos nos orçamentos. 
Cumprir a obrigação com os pre-
catórios dessa forma, em poucas 
parcelas e ainda no final do ano 
e de muitas gestões, inviabiliza 
o cumprimento das finanças dos 
municípios, principalmente com 
a chegada do 13º salário”, desta-
cou, George Coelho, presidente 
da Famup.

Justiça sequestra mais de 
R$ 41 mi de 74 prefeituras

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende
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Visita hospitalar virtual
Pacientes que estejam internados em hos-
pitais públicos e privados no Estado da 
Paraíba com diagnóstico do novo coro-
navírus (covid-19) agora podem receber 
visita hospitalar virtual de familiares, por 
meio de videochamada. É o que prevê a 
Lei 11.808/2020, de autoria do deputado 
estadual Jeová Campos (PSB), promulgada 
pelo presidente da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB).

Concursos públicos
A Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) 
aprovou o Projeto de Lei 1.826/2020 que 
dispõe sobre a suspensão dos prazos de 
validade dos concursos públicos progra-
mados pela prefeitura da capital parai-
bana, durante o período que perdurar o 
decreto de estado de calamidade pública. 
O projeto é de autoria do presidente da 
CMJP, vereador João Corujinha (Progressis-
tas), e aguarda sanção do prefeito Luciano 
Cartaxo (PV).

Violência contra a mulher
O presidente da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), deputado estadual Adriano 
Galdino (PSB), promulgou a Lei 11.809/2020 
de autoria da deputada estadual Camila 
Toscano (PSDB)que institui o serviço de 
denúncia de violência contra a mulher via 
número do aplicativo WhatsApp no estado. 
O serviço, de acordo com a lei, não estará dis-
ponível para receber ligações, apenas para 
receber mensagens, vídeos e fotos referentes 
à denúncia.

Emendas orçamentárias
A vereadora Sandra Marrocos (PT) anun-
ciou as emendas de sua autoria à Lei Or-
çamentária Anual (LOA) para 2021. Entre 
as emendas impositivas (de execução 
obrigatória) e de remanejamento (que 
podem ser cumpridas pela prefeitura), 
serão beneficiadas áreas de proteção à 
mulher e à criança e ao adolescente, além 
do segmento da cultura e para a infraestru-
tura, com calçamento de ruas. Também, no 
segmento da educação, verba destinada a 
uma creche.

Gabinete Virtual
Desde que passou a funcionar há pouco 
mais de quatro meses, o Gabinete Virtual 
(GV) do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) já produziu mais de 20 mil atos ju-
diciais. Nesse período já foram proferidas 
mais de cinco mil sentenças e emitidos 
15 mil despachos e decisões. No mês de 
novembro, a produtividade alcançada foi 
de 1.324 sentenças prolatadas, 4.220 des-
pachos exarados e 76 decisões.

Suspensão de projeto
O Ministério Público do Trabalho na Paraí-
ba (MPT-PB) pediu ao Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) a suspensão do ‘Projeto Di-
gitaliza’, do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB). O projeto consiste na migração dos 
processos físicos para o PJe. Um inquérito 
civil foi instaurado, em outubro passado, 
pelo procurador Eduardo Varandas Ara-
runa, após denúncia de assédio moral, 
condições de trabalho inadequadas, jorna-
das exaustivas e não pagamento de horas 
extras a servidores desse projeto.

Estágio remunerado
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
fixou 80 vagas de estágio do Programa de 
Estágio Remunerado em Pós-graduação 
do Poder Judiciário do Estado da Paraíba. 
O documento foi disponibilizado no Diário 
da Justiça eletrônico (DJe) no dia 30 de 
novembro. Do total das vagas disponibi-
lizadas, 70 são destinadas a estudantes 
de pós-graduação em Direito e dez para 
pós-graduação em Ciências Contábeis. O 
estágio terá por sede física a Comarca de 
João Pessoa.

Centenário de Cananéa é comemorado
Uma solenidade virtual 

será promovida pelo Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB) 
para comemorar centenário de 
nascimento do desembargador 
Simeão Fernandes Cardoso Ca-
nanéa. Se vivo, o magistrado faria 
100 anos neste sábado (12), mas 
o evento será realizado na pró-
xima quarta-feira (16), às 11h, 
e foi idealizado pelo presidente 
do TJPB, desembargador Már-
cio Murilo da Cunha Ramos, e 
pelo presidente da Comissão de 
Cultura e Memória do Poder Ju-
diciário, desembargador Marcos 
Cavalcanti.

A juíza Lilian Cananéa, que 
atua na 1ª Vara Mista da Comarca 
de Santa Rita, filha do desembar-
gador Simeão Cananéa, disse que 
ficou honrada com a homenagem 
ao centenário de nascimento do 
seu pai. “É motivo de muita ale-
gria para todos nós. Ele se foi há 
13 anos, mas deixou uma bela 
trajetória e é sempre lembrado 

por amigos e familiares. Não só 
foi um juiz de destaque, chegan-
do a ser desembargador e pre-
sidente do TJPB e do TRE, como 
se destacou, também, na área da 
educação”, afirmou.

Para a magistrada, o fato de 
o desembargador ter encampado 
importante luta na área educa-
cional o tornou ainda mais queri-
do e lembrado. “Ele só nos deixou 
bons exemplos. Desde nova, o 
acompanhei em viagens e vi de 
perto sua dedicação ao trabalho 
e ao cuidado com as crianças e a 
educação. Isso sempre me fasci-
nou e marcou a trajetória exitosa 
dele”, enfatizou.

No último dia 1º, a Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) realizou uma sessão es-
pecial, por meio de videocon-
ferência, em homenagem ao 
centenário do desembargador 
Simeão Fernandes Cardoso Ca-
nanéa. Diversas autoridades, fa-
miliares e parlamentares, entre 

elas o presidente do TJPB, par-
ticiparam da solenidade virtual. 
A homenagem foi proposta pelo 
deputado estadual Chió (Rede 
Sustentabilidade).

O desembargador Cananéa 
nasceu na cidade de Remígio. 
A carreira na magistratura teve 
início em 1953, na Comarca de 

Santa Luzia. Exerceu jurisdição 
nas comarcas de Princesa Isabel, 
Bananeiras, Campina Grande e 
João Pessoa e, em 1969, foi no-
meado desembargador do TJPB, 
onde foi presidente entre 1973 e 
1974. Ele também presidiu o Tri-
bunal Regional Eleitoral da Pa-
raíba (TRE-PB) por duas vezes.

Juíza Lilian Cananéa se diz honrada com a homenagem ao pai desembargador

Foto: Gecom-TJPB

A Mesa Diretora da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP) ainda não divulgou 
qual encaminhamento dará 
depois da decisão do Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) de determinar a revi-
são da resolução que aprovou 
a verba indenizatória de R$ 7 
mil por mês para cada um dos 
27 vereadores da Casa. O vice
-presidente da CMJP, vereador 
Leo Bezerra, eleito vice-prefei-
to pelo Cidadania, disse ontem 
que não fez uso dos recursos e 
que desconhece os encaminha-
mentos que serão tomados pelo 
Legislativo.

Leo Bezerra disse que tam-
bém estranhou o fato de alguns 
sites informarem que só dois 
vereadores, Marcus Vinícius 
(PL) e Thiago Lucena (PRTB), 
abriram mão do benefício. “Sin-
ceramente, ainda não tive aces-
so a documentos oficiais do TCE 
sobre a decisão”, disse. Ontem, 
a reportagem de A União ten-
tou falar com o presidente da 
Câmara, vereador João Coru-
jinha (Progressistas), mas ele 
não atendia ao telefone e nem 
deu retorno para falar sobre o 
assunto.

A resolução questionada 
pelo TCE foi aprovada no final 
do ano passado. A Segunda Câ-
mara do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) a julgou irregular 

no mês de outubro, mas somen-
te ontem o órgão emitiu reco-
mendação destinada à CMJP 
com pedido para que altere a 
resolução.

Formalmente, a denúncia 
foi protocolada pelo advoga-
do Ricardo Cézar Ferreira de 

Lima e acatada pelo conselhei-
ro relator André Carlo Torres. 
No relatório, foram apontadas 
irregularidades na fixação de 
valor da indenização por meio 
de resolução; ilegalidade na 
aplicação da Verba Indeniza-
tória de Apoio Parlamentar 
(Viap) de forma ordinária e 
não esporádica ou extraordi-
nária; e inconstitucionalidade 
nas disposições da resolução 
que impede o exame da legali-
dade pelo Controle Interno da 
Câmara.

A reportagem também ten-
tou falar com outros vereado-
res a respeito do assunto, mas 
todos que foram contactados 
preferiram aguardar o posicio-
namento da Mesa Diretora.

TCE aponta irregularidades em verba 
indenizatória da Câmara de João Pessoa
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Resolução questionada 
pelo Tribunal de Contas 

foi aprovada pelos 
vereadores da Câmara 
de João Pessoa no final 

do ano passado
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Deputados aprovam projeto que 
legaliza o aborto na Argentina
Proposta registrou 131 votos a favor, 117 contra e 6 abstenções e agora segue para ser votada no Senado

Alberto Fernández apresentou projeto que autoriza a interrupção legal da gravidez até a 14ª semana de gestação

Foto: Agência Brasil

A Câmara dos Deputados 
da Argentina aprovou ontem 
um projeto de lei para legali-
zar o aborto. A proposta,  que 
autoriza a interrupção legal 
da gravidez até a 14ª semana 
de gestação, foi aprovada por 
131 votos a favor, 117 contra e 
6 abstenções. Agora, ele segue 
para o Senado, onde uma vota-
ção ainda mais apertada é es-
perada. Há expectativa de que 
o debate sobre o tema na Casa 
ocorra ainda neste ano.

A votação ocorreu após 
um grande debate que teve 
início na quinta-feira (10).  Ao 
longo das discussões, manifes-
tantes a favor e contra a pro-
posta se aglomeraram nas ruas 
do lado de fora do Congresso.

Este ano, a iniciativa da 
Interrupção Voluntária da 
Gravidez (IVE) até a 14ª se-
mana de gestação foi apre-
sentada pelo presidente de 
centro-esquerda Alberto 
Fernández, como forma de 
“garantir a todas as mulhe-
res o direito à saúde integral”. 
“Sou católico, mas tenho que 
legislar para todos. É um pro-
blema de saúde pública muito 
sério”, declarou Fernández.

“Estamos convencidos de 
que isso oferece uma respos-
ta concreta a um problema 
urgente e estrutural de saúde 

pública”, disse Elizabeth Gómez 
Alcorta, ministra da Mulher, Gê-
nero e Diversidade, ao abrir a 
sessão na Câmara dos Deputa-
dos. “Chegou a hora de parar de 
olhar para o outro lado”.

Os manifestantes que 
apoiavam o projeto se reuni-
ram em frente ao Congresso, 
usando lenços verdes para 
uma vigília noturna, aguar-
dando a notícia. Uma votação 
semelhante para legalizar o 
aborto foi derrotada por pou-

co em 2018. Grupos de opo-
sição, usando lenços azuis 
claros, também saíram às 
ruas para protestar contra o 
projeto de lei.

A iniciativa inclui um pro-
jeto de lei paralelo que terá 
uma votação separada para 
ajudar as mulheres que dese-
jam continuar com a gravidez e 
enfrentam graves dificuldades 
econômicas ou sociais.

Atualmente, a lei argen-
tina só permite a interrupção 

voluntária da gravidez quando 
há um risco sério para a mãe ou 
em caso de estupro, mas ativis-
tas dizem que muitas mulheres 
muitas vezes não recebem os 
cuidados adequados.

O país tem visto um au-
mento gradual do agnosticismo 
nos últimos anos. Embora o 
atual governo peronista apoie 
fortemente o projeto de lei, 
esse não era o caso em 2018 
durante o governo conservador 
de Mauricio Macri.

Em carta aberta

Servidores da Anvisa afirmam não 
servir “aos interesses de governos”

Servidores da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) publicaram 
uma carta aberta na quinta-
-feira (10), afirmando que 
realizam um trabalho téc-
nico e independente e que 
não servem “aos interesses 
de governos, de pessoas, de 
organizações ou de partidos 
políticos.” A agência tem en-
frentado pressão dos gover-

nos federal e do Estado de 
São Paulo pela liberação da 
vacina contra a covid-19.

A carta, divulgada pela 
Associação dos Servidores 
da Anvisa (Univisa), diz que 
os profissionais estão a ser-
viço do povo brasileiro e que 
a agência é uma referência 
na área de saúde. “Pressões 
externas são inerentes ao 
trabalho desenvolvido por 
nós, servidores da Anvisa, 
mas o trabalho técnico está 
acima de qualquer pressão.”

Em reunião na última 
terça-feira, 8, o governador 
de São Paulo, João Doria 
(PSDB), cobrou uma posi-
ção do ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello sobre a 
compra da Coronavac, va-
cina para covid-19 que está 
sendo desenvolvida pela far-
macêutica chinesa Sinovac 
em parceria com o Instituto 
Butantã, ligado ao governo 
paulista. O ministro respon-
deu que a Anvisa poderia le-
var até 60 dias para realizar 

a análise dos imunizantes.
Ainda nesta semana, 

interlocutores de Doria afir-
maram que o governador 
pretende acionar o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
para seguir o plano de ini-
ciar a imunização contra o 
novo coronavírus em 25 de 
janeiro de 2021.

Na quinta-feira (10), a 
agência aprovou uma resolu-
ção com regras para permitir 
o uso emergencial de vacinas 
contra o vírus.

Polícia indicia seis pela morte de João 
Alberto no Carrefour de Porto Alegre

A Polícia Civil do Rio Gran-
de do Sul indiciou seis pessoas 
pelo espancamento e a morte 
de João Alberto Silveira Freitas, 
de 40 anos, em uma loja do Car-
refour de Porto Alegre. O caso 
ocorreu na noite da véspera 
do último Dia da Consciência 
Negra, gerando uma série de 
protestos contra o racismo por 
cidades brasileiras.

De acordo com a Polícia 
Civil, o espancamento ocorreu 
por motivo torpe, motivado 
pelo racismo estrutural, embo-
ra o agravante de injúria racial 
não tenha sido incluído no in-
quérito. Os indiciados respon-
derão por homicídio triplamen-
te qualificado. Entre eles, estão 
o ex-policial militar temporário 

Giovane Gaspar da Silva e o vi-
gilante Magno Braz Borges, que 
trabalhavam no supermercado 
e agrediram a vítima, e a agen-
te de fiscalização Adriana Alves 
Dutra, que aparece nos vídeos 
do espancamento tentando im-
pedir que o ato fosse gravado.

Os demais são o também 
vigilante Paulo Francisco da 
Silva, do Grupo Vector, e os fun-
cionários do local Kleiton Silva 
Santos e Rafael Rezende, em 
grau menor de participação no 
crime. Para a polícia, Adriana e 
o outro vigilante poderiam ter 
impedido as agressões.

A partir de necropsia feita 
por legistas do Departamento 
Médico Legal, o inquérito tam-
bém concluiu que João Alberto 
morreu por asfixia. Segundo 
testemunhas, um dos agres-
sores colocou o joelho sobre o 

corpo da vítima, imobilizando
-a e dificultando que respirasse.

Segundo informações 
divulgadas em coletiva de im-
prensa, mais de 40 pessoas 
foram ouvidas durante a inves-
tigação. Dos seis incriminados, 
estão presos Gaspar da Silva, 
Borges e Adriana. Nesta sema-
na, a Justiça negou pedido de 
liberdade provisória de Silva. 
Responsável pela investigação, 
a delegada Roberta Bertoldo 
disse que não houve crime de 
injúria racial, porém a atitude 
dos agressores ocorreu em de-
corrência do racismo estrutural 
vivido no país, somado ao fato 
da vítima ter uma condição so-
cioeconômica inferior, uma vez 
que “nenhuma testemunha foi 
capaz de detalhar o que moti-
vou aquela reação violenta”.

Para a chefe da Polícia 

Civil, delegada Nadine Anflor, 
ficou claro e comprovado o ex-
cesso dos seguranças no crime. 
“A conclusão do inquérito trou-
xe uma resposta rápida den-
tro da lei e uma sensação de 
justiça. A polícia embasou em 
60 páginas este relatório, com 
detalhes importantes sobre o 
caso. Foi público e notório que 
ocorreu uma atitude desuma-
na e degradante, que feriu os 
direitos humanos”, disse Na-
dine ao Estadão. Vídeos com-
partilhados nas redes sociais 
mostram parte das agressões e 
o momento em que João Alber-
to foi atendido por socorristas, 
quando já estava desacordado. 
Em uma das gravações, o ho-
mem é derrubado e atingido 
por ao menos 12 socos. Ao fun-
do, uma pessoa grita “vamos 
chamar a Brigada (Militar)”.

Ceará sem Racismo

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Com a apresentação do jornalista Heraldo Pereira 
(Globo) aconteceu no primeiro dia deste mês de dezem-
bro, às 11 horas, a celebração dos finalistas ganhadores 
do 17º Prêmio Innovare, do Instituto Innovare – uma 
instituição sem fins lucrativos que tem como objetivos 
principais e permanentes a identificação, premiação e 
divulgação de Práticas do Poder Judiciário, do Ministé-
rio Público, da Defensoria Pública e de advogados que 
estejam contribuindo para a modernização e democra-
tização do acesso ao Sistema Judiciário Brasileiro.

À frente do Instituto Innovare está o ex-ministro 
do STF, Carlos Ayres Britto. Desde 2004, já passaram 
pela comissão julgadora do Prêmio Innovare mais de 
cinco mil práticas vindas de todos os estados do país. 
O prêmio é composto por oito etapas, a saber (1) Fase 
Preparatória Anual, (2) Abertura de Inscrições, (3) En-
cerramento das Inscrições, (4) Visita dos Consultores, 
(5) Período de Avaliação dos Jurados, (6) Reunião para 
a Escolha dos Vencedores, (7) Cerimônia de Premiação 
e, (8) Inclusão das Práticas no Brasil. Em 2020, várias 
disputaram a final em 12 (doze) categorias.

Dentre as categorias, destaca-se a Categoria Justi-
ça e Cidadania, com duas indicações finalistas: a pri-
meira, Aprendizagem profissional como alternativa 
ao combate do trabalho infantil no meio rural – Local: 
Santa Cruz do Sul (RS) – Autoria: Associação Instituto 
Crescer Legal – Responsável: Dr. Iro Schunker (presi-
dente) e Nádia Fengler Solf (gerente do instituto); a se-
gunda e também a escolhida da categoria: Campanha 
Ceará Sem Racismo - Respeite minha história, respei-
te minha diversidade - Local: Fortaleza (CE) - Autoria: 
coordenadora especial de Políticas para a Igualdade 
Racial (CEPIR), Maria Zelma de Araújo Madeira e Maria 
do Perpétuo Socorro França Pinto, Secretária de Prote-
ção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Hu-
manos do Estado do Ceará.

O governo estadual do Ceará está de parabéns pelo 
trabalho invejável da professora doutora Zelma Madei-
ra, docente da UECE, em Fortaleza (CE), à frente da 
CEPPIR. Zelma Madeira é um dos grandes talentos que 
o Piauí, exportou para o mundo. Graduada em Serviço 
Social pela UFPI (Teresina), mestre e doutora em So-
ciologia pela UFC (Fortaleza), natural de Aroazes (PI) 
tem dedicado boa parte de seu tempo na elaboração de 
projetos que visam combater o racismo sistema e es-
trutural no país.

A campanha “Ceará sem Racismo – Respeite minha 
história, Respeite minha diversidade” foi premiada na-
cionalmente do Innovare 2020. Lançada em novembro 
do ano passado pelo Governo do Estado, a campanha 
concorreu com outros 646 projetos de todo o País. O 
resultado foi anunciado neste dia 1º de dezembro do 
corrente ano. A referida campanha aciona a memória 
e o sentimento de pertença através das imagens de he-
róis do Brasil e do Ceará que contribuíram com a nação 
simbolizando resistência e representação identitária.

Segundo informações da CEPPIR, desde o início, 
a campanha percorreu 13 municípios cearenses pro-
movendo formação com gestores, servidores públicos 
e movimentos sociais, de modo a despertar formas de 
enfrentamento ao racismo estrutural e prestar asses-
soria aos municípios para o fortalecimento e criação de 
conselhos de igualdade racial. 

Ainda nesse período, foram alcançadas 2.100 
pessoas de Fortaleza, Horizonte, Maracanaú, Aquiraz, 
Caucaia, Ocara, Palmácia, Jijoca de Jericoacoara, Sobral, 
Juazeiro do Norte, Pentecoste, Quiterianópolis e Icapuí. 
Durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), 
através das lives e encontros virtuais, foram alcançadas 
outras 2.987 pessoas de 47 municípios interioranos.

Ressalta exaustivamente a professora Zelma Ma-
deira que racismo é crime. Salienta que “receber esse 
prêmio é o reconhecimento ao trabalho que desen-
volvemos no Estado tanto dentro da máquina estatal 
quanto na sociedade como um todo em prol da justiça 
racial e do reconhecimento étnico”. 

Adianta também a pesquisadora piauiense que “a 
campanha fortalece a luta antirracista ao abrir oportu-
nidade de reconhecimento àqueles que sofrem o racis-
mo, ao tempo em que também dialoga com a sociedade 
como um todo para que entendam como o racismo es-
trutural nos afeta”.

Lucas Rivas
Agência Estado

Paula Felix
Agência Estado

Agência Estado
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Destaque para o jogo do vice-líder Atlético Mineiro que enfrenta o Athletico-PR para diminuir a diferença do São Paulo

Brasileirão tem seis jogos hoje 
na abertura da 25a rodada

O Campeonato Brasileiro 
da Série A entra neste fim de 
semana em sua 25a rodada, 
faltando portanto 14 jogos 
para a sua conclusão, e os clu-
bes na parte de cima da tabe-
la, excetuando o São Paulo, 
líder absoluto com 50 pontos 
e sete de vantagem para o 
segundo colocado, o Atléti-
co Mineiro, seguem na briga 
para diminuir a diferença e 
torcer por tropeço do triclor 
paulista.

A rodada começa com a 
realização de seis jogos neste 
sábado. Atlético Mineiro, In-
ternacional, Palmeiras e Grê-
mio, que estão na parte de 
cima e ainda sonhando com 
o título entram em campo. A 
bola rola primeiro para Athle-
tico-PR e Atlético Mineiro, às 
17 horas, na Arena da Baixa-
da. Na rodada anterior, o time 
paranaense perdeu de 3 a 1 
para o Fluminense, enquanto 
o mineiro empatou em 2 a 
2 com o Internacional. Se o 
Galo, que tem 5,5% de pro-
babilidades de conquistar o 
título, segundo o site chance-
degol.com.br, quiser se man-
ter vivo na disputa precisa 
superar o seu adversário. 

No mesmo horário vão 
jogar Bragantino e Fortale-
za. Às 19 horas será a vez do 
Palmeiras receber o Bahia, 
no Allianz Parque.  Na sétima 
posição com 38 pontos e um 
jogo a menos - será contra o 
Vasco em casa - o Verdão vem 
disputando três competições  
simultâneas e deve poupar jo-
gadores já pensando no jogo 
de volta contra o Libertad, do 
Paraguai, pela Libertadores 
na próxima terça-feira, em 
seus domínios devido ao em-
pate de 1 a 1 no jogo de ida. 
Nesse mesmo horário tam-
bém vão jogar Internacional 
e Botafogo, no Beira-Rio. 

O time gaúcho que che-
gou a liderar o Brasileirão por 
várias rodadas e candidato ao 
título caiu de produção. Vem 
de uma eliminação na Liber-
tadores para o Boca Juniors, 
mas é franco favorito diante 
do Botafogo, adversário que 
está há várias rodadas na 
zona de rebaixamento e em 
crise financeira. Os jogos de 
hoje serão complementados 
com os confrontos entre Cea-
rá x Atlético-GO, no Castelão; 
e Goiás x Grêmio, no Estádio 
da Serrinha, ambos às 21 ho-
ras. O tricolor gáucho vem 
subindo de produção e já che-
gou ao G4 com 40 pontos, 10 a 
menos que o líder, porém com 
um jogo a menos e será contra 
o Flamengo, em sua Arena.

Rodada de amanhã
Neste domingo, o líder 

entra em campo e não terá 
facilidade como encontrou 
nos últimos três jogos con-
tra Goiás, Sport e Botafogo 
quando somou nove pontos e 
abriu a diferença de sete pon-
tos para o segundo colocado. 
O São Paulo terá pela frente o 
seu rival Corinthians e o jogo 
será na Neo Química Arena 
a partir das 18h15. O alvine-

gro,com 30 pontos ainda cor-
re um pequeno risco de rebai-
xamento e vai fazer de tudo 
para complicar o líder que 
tem 79,4% de possibilidade 
de ser campeão brasileiro. 
Mais cedo, o Flamengo, antes 
apontado como o grande fa-
vorito da temporada, recebe 
o Santos, no Maracanã, às 16 
horas. A oito pontos do líder, 
porém com um jogo a menos 

fora de casa diante do Grêmio, 
o time hoje comandado por 
Rogério Ceni vive fase de tran-
sição, depois das eliminações 
na Copa do Brasil e Liberta-
dores. As chances de título 
são de 4,6% e o técnico segue 
tendo muito trabalho para en-
grenar a equipe rubro-negra. 
Outro jogo que chama muita 
atenção neste domingo vai 
acontecer em São Januário 

entre Vasco e Fluminense às 
20h30. O time vascaíno está 
desesperado na zona de re-
baixamento e vive ambiente 
de muita turbulência como 
se verificou no treinamento 
da última quinta-feira, quan-
do torcedores invadiram o 
local e fizeram cobranças e 
ameaças aos jogadores e o 
técnico Ricardo de Sá Pinto. 
Já no Tricolor o ambiente é 

bem mais ameno. Está em 
quinto lugar com uma campa-
nha surpreendente e, mesmo 
perdendo o seu técnico Odair 
Helmann para os Emirados 
Árabes, tem boas chances de 
seguir pontuando, agora sob 
ocomando do auxiliar técnico 
Marcão. A rodada será con-
cluída com o jogo entre Sport 
x Coritiba, às 18h15, na Ilha 
do Retiro.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com JoGos dE HoJE 

n série A 
17h
Bragantino x Fortaleza
Athletico-PR x Atlético
-MG
19h
Palmeiras x Bahia
Internacional  x Botafo-
go
21h
Ceará x Atlético-GO
Goiás x Grêmio

n série B
16h
Figueirense x Cuiabá
18h30
América-MG x Paraná
19h
Confiança x Juventude
21h
Chapecoense x CRB

n série C
17h
Londrina x Remo

n série d
15h
Bragantino-SP x Juven-
tude-MA-
Itabaiana-SE x Floresta-
CE
15h30
ABC-RN x Globo-RN
16h
Real Noroeste-ES x Bra-
siliense-DF
Goiània-GO x Atlético
-BA
Novorizontino-SP x FC 
Cascavel-PR

Amanhã
16h
Flamengo x Santos
18h15
Corinthians x São Paulo
Sport x Coritiba
20h30
Vasco x Fluminense

Série B
18h15
Botafogo-SP x Náutico
20h30
Brasil-RS x Guarani

Série C
20h
Brusque x Santa Cruz
18h
Paysandu x Ypiranga-RS

Série D
15h
América-RN x Coruri-
pe-AL
15h30
Mirassol-SP x Caxias-RS
15h45
Altos-PI x Rio Branco-AC
16h
River-PI x Galvez-AC
Aparecidense-GO x Tu-
pynambas-MG
Gama-DF x Goianésia-
GO
18h
Fast Clube-AM x Moto 
Club-MA
Ferroviário-SP x Marcilio 
Dias-SC
17h
São Luiz-RS x Cabofrien-
se-RJ
19h
Salgueiro x Vitória da 
Conquista-BA

segunda-feira - 14/12
20h
Vila Nova-GO x Itua-
no-SP

Fonte: CBF

Classificação do Campeonato Brasileiro da série A

Clubes PG J V e D GP GC sG
1º São Paulo-SP 50 24 14 8 2 42 20 22
2º Atlético-MG 43 24 13 4 7 43 31 12
3º Flamengo-RJ 42 23 12 6 5 38 31 7

4º Grêmio-RS 40 23 10 10 3 32 20 12
5º Fluminense-RJ 39 24 11 6 7 34 26 8
6º Internacional-RS 38 24 10 8 6 35 24 11
7º Palmeiras-SP 38 23 10 8 5 33 23 10
8º Santos-SP 38 24 10 8 6 36 29 7
9º Ceará-CE 32 24 8 8 8 34 34 0
10º Fortaleza-CE 30 24 7 9 8 23 21 2
11º Corinthians-SP 30 24 7 9 8 25 29 -4
12º AthleticoPR 28 24 8 4 12 20 27 -7
13º Bahia-BA 28 24 8 4 12 29 39 -10
14º Bragantino-SP 28 24 6 10 8 29 28 1
15º Atlético-GO 28 24 6 10 8 20 28 -8
16º Sport-PE 25 24 7 4 13 21 34 -13
17º Vasco-RJ 24 23 6 6 11 24 35 -11
18º Coritiba-PR 21 24 5 6 13 20 32 -12
19º Botafogo-RJ 20 24 3 11 10 22 34 -12
20º Goiás-G 19 24 4 7 13 25 40 -15

Na rodada anterior, o Atlético Mineiro empatou de 2 a 2 contra o Internacional, pontos perdidos que ajudaram o São Paulo a abrir uma boa vantagem

Foto: Divulgação/CBF
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Eleição no Campinense será dia 27

Jogos com público na cidade de Bayeux

Vítor Felipe fora
do Open de Vôlei

Crise financeira faz Treze apostar em Marcelinho como técnico

A atual gestora do Campinense, Gra-
ça Tavares, fica no cargo até o final 
deste mês. É que no próximo dia 27 
acontece a eleição para a Diretoria 
Executiva, conforme divulgado nessa 
quinta-feira pela Comissão Eleitoral. 
A dirigente estava na presidência do 
Conselho Deliberativo, mas assumiu 
o clube com a renúncia do presidente 
Paulo Gervany e do vice Kléber Ro-
mero. O pleito é realizado em eleição 

direta pelos sócios patrimoniais. Os 
sócios têm até o dia 15 para regu-
larizar a situação fiscal no clube e os 
candidatos podem registrar as cha-
pas entre os dias 16 e 18. Depois de 
um ano de muita turbulência,  a Ra-
posa tenta se reerguer para as dispu-
tas do Campeonato Paraibano, Copa 
do Brasil e Campeonato Brasileiro da 
Série D, esta última com nove parti-
cipações sem sucesso algum.

As imagens mostradas pelo Bom 
Dia Paraíba, da TV Cabo Branco, 
na manhã de ontem, sobre a briga 
generalizada no jogo pelo Campeo-
nato Paraibano Feminino de Futebol, 
entre Kashima 1 x 0 Mixto, no Es-
tádio Lourival Caetano, na cidade de 
Bayeux, deixaram dúvidas sobre os 
protocolos sanitários na competição 
organizada pela Federação Paraiba-
na de Futebol, principalmente pela 

presença de público nas arquibanca-
das, o que não vem acontecendo em 
todo o Brasil. A partida válida pela 
segunda rodada aconteceu na última 
quinta-feira e certamente a cidade 
de Bayeux está ignorando a alta da 
Covid-19 no estado. Com a palavra 
o Ministério Público e as autoridades 
sanitárias sobre o assunto. Amanhã 
está previsto a última rodada da fase 
de classificação.

O paraibano Vítor Felipe, do vôlei 
de praia, iria começar, ontem, a 
briga pelo título da última etapa 
do Circuito Brasileiro Open de Vôlei 
de Praia, mas acabou ficando de 
fora do torneio. Uma baixa de úl-
tima hora por conta de ter testado 
positivo para a covid-19. O jogador 
faz dupla com o capixaba Vinicius e 
está cumprindo o isolamento social. 
Felipe revelou estar assintomático 
e cumprindo com o recomendado. 
Vinícius Freitas estava inscrito para 
jogar a etapa ao lado de Vítor Fe-
lipe. Portanto, Vinícius convidou Léo 
Gomes para formar a dupla para a 
quinta etapa. Se perdeu Vítor Felipe, 
a Paraíba ganhou outro representan-
te na compeição com a classificação 
de Renato no qualifyng ao lado do 
sergipano Álvaro Andrade. A disputa 
em Saquarema no Rio de Janeiro se 
estenderá até este domingo no encer-
ramento da temporada.

Ele se aposentou do futebol no final da participação da Perilima no Campeonato Paraibano, mas retrocedeu e resolveu fazer 
dois jogos pelo Treze ao finaldo Campeonato Brasileiro da Série C para tentar livrar a equipe do rebaixamento. Não conseguiu, 
mas acabou sendo premiado, pois vai ser o técnico do Galo na temporada de 2021 e o trabalho de planejamento já começou. 
Marcelinho Paraíba tem um trânsito bom e conhece como ninguém o futebol dentro de campo, mas fora dele é uma grande 
incógnita. Sem dinheiro para fechar contrato com um profissional mais gabaritado para as disputas do Paraibano, Copa do 
Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro da Série D, a diretoria resolveu apostar no seu trabalho que já tinha começado na Perilima.

Curtas
Foto: Ramon Smith/Perilima

Botafogo e Kashima estão garantidos nas semifinais e os outros dois clubes classificados serão conhecidos neste domingo

Rodada de amanhã vai definir
vagas no Paraibano Feminino

O Campeonato Paraiba-
no de Futebol Feminino que 
começou na última segunda-
feira (7) já terá a última ro-
dada da primeira fase neste 
domingo (13) com todas as 
partidas ocorrendo às 15h. 
Neste ano a competição será 
mais curta com apenas três 
rodadas na primeira fase e a 
participação de seis equipes 
. O torneio que foi bastante 
reduzido nesse ano por con-
ta das restrições ocasionadas 
pela pandemia da covid-19 foi 
dividido em duas chaves com 
três equipes cada, avançando 
as duas melhores para as se-
mifinais. Com duas rodadas já 
realizadas, o Botafogo no Gru-
po A - também composto por 
Mixto e Guará - e o Kashima 
na chave B - onde estão Auto 
Esporte e Internacional - já es-
tão classificados para a etapa 
seguinte do certame.

Com duas rodadas já rea-
lizadas, Botafogo e Kashima, 
ambos com seis pontos soma-
dos na tabela, já estão classi-
ficados para a próxima fase 
da competição. Na primeira 
rodada da disputa, o Botafo-
go bateu o Auto Esporte por 4 
a 0 no Botauto, já no segundo 
jogo, as Belas enfrentaram a 
equipe do Internacional e ven-
ceram por 3 a 0. Na próxima 
rodada, a equipe da estrela 
vermelha jogará justamente 
contra o Kashima, que venceu 
o Guará por 14 a 0 na primeira 
rodada e bateu o Mixto por 1 
a 0 na última quinta-feira. O 
jogo entre as duas equipes de 
melhor campanha no torneio 
será na Maravilha do Contor-
no - CT do Belo -. Em caso de 
empate, nessa partida, as duas 
equipes garantem a primeira 
colocação em suas chaves.

Atuais campeãs do tor-
neio, as automobilistas se re-
cuperaram da goleada sofrida 
para as rivais do Botafogo e 
venceram seu primeiro con-
fronto aplicando mais uma go-
leada no Guará, dessa vez por 
12 a 1. Com o resultado o time 
se reabilitou na briga pela clas-

sificação precisando apenas de 
um empate para avançar para 
a semifinal. Na última rodada a 
equipe automobilista reeditará 
a final do ano passado contra 
o Mixto que até aqui também 
soma três pontos por ter ven-
cido o Internacional por 14 a 0 
na primeira rodada. A partida 
será no Mangabeirão - CT do 
Auto Esporte.

Por fim, com duas der-
rotas acumuladas e 26 gols 
sofridos, o Guará enfrentará 
o Internacional - que também 
perdeu seus dois jogos, o pri-
meiro por 14 a 0 e o segundo 
por 3 a 0 - no Estádio Lourival 
Caetano, em Bayeux. Mate-
maticamente, as duas equi-
pes ainda possuem chance 
de classificação, mas para tal 

precisam vencer esse embate, 
torcer pela derrota do Auto 
Esporte - no caso do Inter-
nacional - ou do Mixto - para 
favorecer o Guará - e ainda 
tirar um grande saldo nega-
tivo de gols que hoje acumu-
lam, portanto, a lógica é que 
os dois times façam as suas 
partidas de despedida nesse 
confronto.

Confusão em Bayeux
Além da bola rolando, a 

partida entre Mixto e Kashima, 
vencida pela segunda equipe, 
terminou em uma confusão 
generalizada dentro de campo 
que culminou com a expulsão 
de cinco atletas do Mixto. O 
Kashima também teve uma 
jogadora expulsa e na súmula 
da partida, o árbitro Thiago 

Galdino Cavalcanti registrou 
insultos e agressões que po-
dem resultar em suspensões 
futuras para as atletas. Presi-
dente do Mixto, Marconi da Sil-
va, acredita que a arbitragem 
não interferiu no resultado do 
jogo, mas que poderia ter tido 
uma melhor condução da par-
tida para que não chegasse ao 
ponto em que chegou.

“Nosso time não fez uma 
boa partida e por isso saímos 
com a derrota, no entanto, em 
relação às expulsões e à con-
fusão ao término da partida, 
acredito que ela poderia ter 
sido evitada se o árbitro ti-
vesse agido disciplinarmen-
te desde o começo do jogo. 
Ele permitiu que a partida se 
tornasse violenta sem con-
descendente com faltas e en-
tradas mais duras. Todavia, já 
conversamos com as atletas 
envolvidas, pois a conduta 
que foi apresentada não con-
diz com o espírito da nossa 
equipe”, comentou.

No final do jogo, o trei-
nador do Mixto, Cristiano 
Recife ainda teve uma queda 
de pressão e precisou ser re-
movido pela ambulância, mas 
já passa bem. Por outro lado, 
imagens da partida compro-
varam a presença de torce-
dores no estádio, algo que 
o procurador do Ministério 
Público da Paraíba, Valberto 
Lira, considerou temerário 
diante da proibição vigente 
por conta da pandemia da 
Covid-19. Segundo ele, já foi 
instaurado um inquérito para 
averiguar os responsáveis 
junto à polícia civil e a FPF 
precisará se explicar sobre o 
ocorrido.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O Botafogo conseguiu vencer o Auto Esporte e o Internacional, garantindo por antecipação a sua classificação nas semifinais do Paraibano Feminino
Ministério Público 
pediu abertura de 

inquérito para apurar 
responsabilidades sobre 

público em jogos do 
Campeonato Paraibano 

de Futebol Feminino

Foto: Instagram/Botafogo
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Evento é realizado este ano de forma presencial e virtual por conta da pandemia do novo coronavírus 

Festa de Nossa Senhora da 
Penha se encerra amanhã
Iracema Almeida  
 iracemalubarino@gmail.com

De forma inédita, a 257ª 
Festa de Nossa Senhora da Pe-
nha encerra sua trezena (13 
dias de celebrações) neste fim 
de semana, no Santuário da 
Praia da Penha, em João Pes-
soa. Por conta da pandemia 
do novo coronavírus, a tradi-
cional Romaria não será rea-
lizada; os festejos que sempre 
ocorriam no último fim de 
semana de novembro foram 
adiados e estão acontecen-
do de forma presencial para 
até 200 pessoas (por ordem 
de chegada) e também vir-
tualmente, desde o dia 1º de 
dezembro até amanhã, com 
o tema ‘Senhora da Penha 
ajudai-nos a cuidar da casa 
comum. E nos dai sabedoria 
para superar as crises’, e sem 
a procissão dos fiéis. A festa 
terá ainda mais sete celebra-
ções, sendo duas hoje, às 10h 
e às 19h30. A missa será com 
o arcebispo da Paraíba, Dom 
Manoel Delson. Hoje a ima-
gem da santa ficará exposta 
para visitação dos devotos. 
Amanhã, as missas serão às 
6h, 9h, 11h, 15h, e 17h, com 
o encerramento da edição da 
2020. 

“Estamos celebrando a 
257ª Festa de Nossa Senhora 
da Penha, oportunidade para 
estarmos em orações, pois 
vivemos um tempo de crise, 
mas nós devotos queremos 

pedir a sua intercessão para 
que possamos experimentar 
uma nova vida, superando a 
covid-19. Também estamos 
agradecendo a Deus o dom da 
vida e ao mesmo tempo pedi-
mos para renovarmos a nossa 
esperança de crença e fé para 
superarmos as adversidades 
deste ano. É importante es-
tarmos unidos, mesmo que 
distantes, em oração para pe-
dirmos a Nossa Senhora que 
nos ajude a caminharmos 
valorizando a vida”, explica o 
reitor do santuário da Penha, 
Nereudo Freire.

De acordo com o padre, 
todas as celebrações estão 
cumprindo os protocolos sa-
nitários para evitar a propa-
gação do vírus da covid-19. 
“Estamos tomando todas as 
medidas recomendadas pelas 
autoridades sanitárias. O cui-
dado com a vida é o primeiro 
grande presente da Virgem 
Maria. Aqui no santuário está 
tudo organizado e ajustado 
para mantermos a prevenção 
contra o coronavírus. Durante 
os 13 dias de celebrações, que 
começaram dia 1º, estamos 
obedecendo os protocolos 
de segurança da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Go-
verno do Estado e Prefeitura 
Municipal para não termos 
aglomerações e possamos res-
peitar os decretos. Nós temos 
uma equipe de acolhimento 
que faz a aferição de tem-
peratura e a todo momento 

conferimos o  distanciamento 
entre os fiéis dentro da igreja. 
O uso da máscara e o uso do 
álcool em gel”.

Para que todos possam 
renovar sua fé, o sacristão 
do santuário, Ailton José, 39 
anos, lamenta a ausência da 
Romaria, mas explica que a 
festa ocorre com a mesma 
devoção. “Essa é 15ª Festa 
de Nossa Senhora da Penha 
que participo como sacris-
tão e, mesmo diante dessa 
covid-19, a festa de nossa 
mãezinha não perde seu bri-
lho. Faltam-me palavras para 
definir o que é vivenciar essa 
festa tão tradicional, mas es-
tamos aqui tentando fazer o 
melhor para que os romeiros, 
fiéis e público em geral pos-
sam se sentir acolhidos por 
Nossa Senhora e com uma 
imagem sempre arrumada e 
linda”.

O sacristão lembra 
também que os devotos po-
dem levar suas velas para 
acenderem, mas também 
passarão pelos protocolos 
sanitários. “Como nos anos 
anteriores, todos podem 
trazer suas velas, mas des-
sa vez só poderão entrar de 
15 em 15 romeiros dentro 
da Capela das Velas. Vamos 
manter o distanciamento e 
proteger a vida de todos”. As 
celebrações também podem 
ser acompanhadas pelo You-
Tube, através do perfil ‘San-
tuário da Penha PB’.

COMERCIANTES ESPERANçOSOS

n Comerciantes lamentam movimento 
nos estabelecimentos, mas acreditam 
em melhora nos últimos dias da Festa da 
Penha
Seu Genival Viana, 62 anos, é comer-
ciante no setor de artigos religiosos e 
não hesitou em relatar a queda de seu 
comércio nessa 257ª Festa de Nossa 
Senhora da Penha. “Não tem nem como 
comparar o movimento desse ano com os 
dos anos anteriores. Está tudo muito fra-
co. Esperamos que nesses últimos dias as 
pessoas venham participar dos festejos, 
mesmo que sem aglomerar. Nesses pri-
meiros dias, a quantidade de pessoas foi 
bem menor. Estamos na esperança que 
os fiéis venham e nos comprem. Os fiéis 
vão vir, com certeza, tenho fé”.
n Há 27 anos, o comerciante presenciava 

o santuário da Penha lotado todos os dias 
da festa, mas com a chegada da covid-19 
a realidade mudou. “Tudo isso nos deixa 
muito tristes, mas fazer o quê? Esse ano 
está bem diferente, mas passa”, acres-
centou.
Até mesmo as lanchonetes não estão 
com o mesmo movimento. “Esse ano, en-
comendei bem menos salgados, porque 
diminuiu muito a procura e já tivemos 
muitos prejuízos nos últimos meses. A 
Festa da Penha era nossa esperança, mas 
ainda estamos com fé que as coisas pos-
sam melhorar daqui para domingo. Parti-
cipo dessa linda festa há mais de 40 anos 
e ver essa realidade não é muito bom, 
mas o que sonha Senhora da Penha nos 
permite viver”, relatou dona Cleonice 
Santos, 74 anos.

A trezena (13 dias de celebrações) termina neste fim de semana, no Santuário da Praia da Penha, em João Pessoa

Foto: Evandro Pereira

O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) reco-
mendou a suspensão das 
provas do Concurso Pú-
blico da Prefeitura de Pe-
dro Regis previstas para 
acontecerem amanhã. De 
acordo com o documento, 
a última avaliação realiza-
da pelo Governo do Esta-
do (Plano Novo Normal), 
classificou a cidade na ban-
deira laranja para o novo 
coronavírus. A nova data 
ainda não foi informada 
pela banca organizadora.

Conforme a recomen-
dação do MPPB através da 
Promotoria de Justiça de 
Jacaraú destinada à Pre-
feitura de Pedro Regis e a 
empresa Advise, as deter-
minações da Secretaria de 
Saúde da Paraíba (SES-PB) 
exigem que as cidades com 
bandeira laranja promo-
vam uma maior restrição 
de atividades, de modo a 
evitar a disseminação da 
doença. 

Assim, as provas de-
verão ser futuramente 
aplicadas unicamente em 
municípios com a bandeira 
amarela/verde. Neste caso, 
seguindo as regras sanitá-
rias estaduais e municipais 
de combate à covid-19. 

“Em razão da urgência 
da demanda, fica estabele-
cido o prazo de 24h para 
que seja informado a esta 

Promotoria de Justiça o 
acatamento ou não da re-
comendação. Registre-se 
que ficam os destinatários 
advertidos de que a pre-
sente recomendação torna 
inequívoca a consciência 
da disciplina normativa e 
que o descumprimento das 
medidas recomendadas 
importará a adoção das 
providências extrajudiciais 
e/ou judiciais cabíveis 
para a solução jurídica da 
hipótese”, observa o texto. 

O Plano Novo Normal 
foi determinado pelo De-
creto nº40.304 e estabe-
lece medidas temporárias 
e emergenciais de pre-
venção ao contágio pela 
covid-19 no âmbito da ad-
ministração pública direta 
e indireta, bem como reco-
mendações aos municípios 
e ao setor privado estadual. 
Ele produz quatro diferen-
tes bandeiras: verde: nível 
novo normal (próximo da 
realidade vivida antes da 
doença); amarela: mobili-
dade reduzida (restrições 
maiores que a bandeira 
verde); laranja: mobili-
dade restrita (restrições 
maiores que a amarela) e 
vermelha: mobilidade im-
pedida (restrições maiores 
que a bandeira laranja).

Com isso, aos muni-
cípios de bandeira laranja 
são permitidas apenas a 
realização de atividades e 
serviços considerados es-
senciais.

Concurso de Pedro 
Régis é suspenso
Juliana Cavalcanti
juliana.ferreiracavalcanti@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00137/2020
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 DV00137/2020, 
que objetiva: Aquisição de Medicamentos destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio 
Rodrigues, Farmácia Básica, Programa Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA - R$ 4.015,00; LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 
MEDICO HOSPI - R$ 7.803,60.

Areia - PB, 11 de Dezembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2020, em 26.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo na Rua Abílio Faustino 

de Carvalho, (trecho 01), Rua Abílio Faustino de Carvalho, (trecho 02) e Trav. na Rua Abílio Faustino 
de Carvalho, atendendo ao Convênio nº 885265/2019/MDR/CAIXA, Operação nº 1064704-63. 

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 11 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00022/2019, em 01.03.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e o Sr. DAMIÃO JOSIAS.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços com a locação de um veiculo tipo caçamba, 

destinada a Secretaria de Infraestrutura, de segunda a sexta. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 11 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00044/2020, em 23.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa MYLLER FERNANDES DA SILVA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Locação de um veiculo chevrolet/spin, para ficar a disposição da 

Secretaria de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria de Saúde e meio ambiente 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 11 de Dezembro de 2020.
Lourival Lacerda Leite Filho

Prefeito                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 33/2020 – Processo: 021/2020, Dispensa de 
Licitação nº 004/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CFR CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato mais 120 (cento e vinte) 
dias, a partir do dia 15/12/2020.

Alagoa Grande(PB), 10 de dezembro de 2020.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
CHAMADA PÚBLICA N.º 002/2020

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através da Secretaria de Educação do Município, torna 
público o resultado da Chamada Pública nº 002/2020, cujo objeto é aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa 
Nacional de Alimentação Escolar/PNAE no Município de Alagoa Grande.

AGRICULTORES CREDENCIADOS: MARIA GARCIA BARROS SILVA, CPF nº 025.633.814-01 
– item 02, no valor total de R$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais). O item 01 não foi cotado.

 Alagoa Grande, 11 de dezembro de 2020.
Alessandra Lívia de Melo Lima Rodrigues

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00009/2020.
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de Reforma da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa, conforme termo de referência.
PROPOSTA CLASSIFICADA E VENCEDORA: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 

EIRELI – EPP – CNPJ: 20.010.332/0001-64 – R$ 255.223,61 – (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil 
Duzentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos 
interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Flávio Ribeiro, 74 - Centro 
– Belém, no horário das 07h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Belém, 11 de dezembro de 2020.
LUIS SEBASTIÃO ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2020

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 15:30 horas do dia 23 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de combustíveis diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar 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: http://www.baiadatraicao.pb.gov.br/
portal-da-transparencia; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 11 de Dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25014/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDA-
MENTO LEGAL: PREGÃO ELETRONICO 25014/2020 DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Campina Grande: Classificação Orçamentária: 08 244 1017 2121; 08 244 1017 2116; 08 243 
1018 2114 –; 08 244 1018 2123; 08 244 1018 2127; 08 244 1017 2118; 08 243 1017 2115; 08 244 
1018 2120 - Ações dos, 08 243 1029 2126 –; 08 243 1017 2117 -; 04 122 2001 2128 -; 08 244 1018 
2119 .-3390.30 Fonte de Recursos: 1001/1311 Vigencia até 31/12/2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Fundo Municipal de Assistência Social de Campina Grande e; CT Nº 25112/2020 – 10.12.20 
PARAIBA E COMERCIO EM GERAL EIRELI  CNPJ: 19.594.219/0001-94 Valor: R$ 6.277,9000: 
CT Nº 25113/2020 –10.12.20 LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA 
CNPJ: CNPJ: 31.709.344/0001-06 Valor: R$ 5.851,3000 Data Da Assinatura: 10.12.20. MAESIO 
TAVARES DE MELO Secretario Municipal de Assistência Social
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Santa Clara–antigo Museu de Artes Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Campina Grande - PB, às 
09:00 horas do dia 28 de Dezembro de 2020, por meio do site https://www.gov.br/compras/pt-br/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS para 
atender as diversas demandas das unidades e programas da Secretaria Municipal de Assistência 
Social no exercício de 2021.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:00 horas 
– 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33106652. E-mail: 
LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 11 de Dezembro de 2020
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº 00009/2020

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 00009/2020, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE ENVELOPE E CONFECÇÃO 
DE PASTA DE PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE 
CAMPINA GRANDE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: MAXGRAF–GRAFICA E EDITORA LTDA - R$ 15.400,00 

Campina Grande - PB, 15 de Dezembro de 2020
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPRESSÃO DE ENVELOPE E CONFEC-

ÇÃO DE PASTA DE PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 00009/2020. 
DOTAÇÃO: 01.010 – Câmara Municipal de Vereadores 01 031 2001 2002 – Manutenção das 
atividades administrativas da Câmara 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA 
MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 02601/2020 - 15.12.20 - MAXGRAF-GRAFICA E 
EDITORA LTDA - R$ 15.400,00.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: C & P INFORMATICA LTDA - R$ 126.000,00; NILDO FREITAS DANTAS - R$ 1.036,00

Campina Grande - PB, 11 de Dezembro de 2020
IVONETE ALMEIDA DE ANDRADE LUDGERIO

Presidente
 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00004/2020. DOTAÇÃO: 01.010 – Câmara Municipal de Vereadores 01.031.2001.2002 – Manutenção 
das atividades administrativas da Câmara 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente:. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL 
DE CAMPINA GRANDE e: CT Nº 02401/2020 - 11.12.20 - NILDO FREITAS DANTAS - R$ 1.036,00; 
CT Nº 02402/2020 - 11.12.20 - C & P INFORMATICA LTDA - R$ 126.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25014/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente nº 25014/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: LOG2 COMERCIO E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS 
LTDA CNPJ: 31.709.344/0001-06Valor: R$ 5.851,3000 (cinco mil oitocentos e cinquenta e um real e 
trinta centavos)PARAIBA E COMERCIO EM GERAL EIRELI  CNPJ: 19.594.219/0001-94 Valor: R$ 
6.277,90 (seis mil duzentos e setenta e sete reais e noventa centavos) .Campina Grande - PB,10 
de Dezembro de 2020

Campina Grande - PB, 10 de Dezembro de 2020
MAESIO TAVARES DE MELO

Secretário

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de luvas látex descartáveis para procedimentos não cirúrgicos, destinadas 

ao enfrentamento da pandemia da COVID- 19 para o Município de Conceição – PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00018/2020.

DOTAÇÃO: 06.001- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10.122.1012.2099 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID-19 – ELEMENTO DE DESPESA - 
3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 91801/2020 - PHAR-

MAPLUS LTDA - CNPJ n°. 03.817.043/0001-52 - Valor R$ 85.500,00.
Conceição – PB, 09 de dezembro de 2020.

JOSÉ IVANILSON SOARES DE LACERDA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00011/2020

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 DV00011/2020, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COM O FORNE-
CIMENTO DE MATERIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FRANCISCO GUEDES DA SILVA 
MOSAICO - R$ 17.400,00.

Caraúbas - PB, 04 de Dezembro de 2020
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Municipal de Caraúbas

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA, COM O FORNECI-

MENTO DE MATERIAL, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Caraúbas: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.0028.2031 
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA 001.000001 Recursos Ordinários 
3.3.90.39.01 OUTROS SERVIçOS DE TERCEIROS – PESSOA JURíDICA. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caraubas 
e: CT Nº 51101/2020 - 04.12.20 - FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO - R$ 17.400,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2020

A Prefeitura Municipal de Cabedelo, através da Comissão Permanente de Licitação, comunica 
aos interessados que o Pregão Presencial nº 0035/2020, cujo objeto é Contratação de empresa 
especializada em Serviços especializados de saneamento cadastral e suporte aos processos 
tributários de IPTU e ITBI do Município, para atender as necessidades da Secretaria de Receita, 
marcado para o dia 14 de Dezembro de 2020 as 09:00hs, fica adiado para o dia 04 de Janeiro 
de 2021 as 09:00hs. O NOVO edital encontra-se disponível nos sites: www.cabedelo.pb.gov.br/
transparencia e www.tce.pb.gov.br. 

Para maiores informações telefone:(83)3250-3121.
Email: licitaçãocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 11 de Dezembro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00017/2020, que objetiva: Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) fiteiros e 06 (seis) quiosques 
localizados na área central reurbanizada de Conde/PB. Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) 
fiteiros e 06 (seis) quiosques localizados na área central reurbanizada de Conde/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SANDRA KALYNE DE BARROS 
01256129402 - R$ 17.000,00.

Conde - PB, 11 de Dezembro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00017/2020. OBJETO: Serviço artístico de graffiti em 

15 (quinze) fiteiros e 06 (seis) quiosques localizados na área central reurbanizada de Conde/PB. 
Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) fiteiros e 06 (seis) quiosques localizados na área central 
reurbanizada de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Compras. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 11/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) fiteiros e 06 (seis) quiosques localizados 

na área central reurbanizada de Conde/PB. Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) fiteiros e 06 
(seis) quiosques localizados na área central reurbanizada de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Conde: 
20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 ADMINISTRAÇÃO 121 PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO 0015 CIDADE UNIDA NO PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA 2019 MANUT. 
DAS ATIV. DA SECRET. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 3390390000 OUTROS SERV. DE TERC. 
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Conde e: CT Nº 00212/2020 - 11.12.20 - SANDRA KALYNE DE 
BARROS 01256129402 - R$ 17.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE 
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00017/2020

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 
Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) fiteiros e 06 (seis) quiosques localizados na área central 
reurbanizada de Conde/PB. Serviço artístico de graffiti em 15 (quinze) fiteiros e 06 (seis) quiosques 
localizados na área central reurbanizada de Conde/PB; DESIGNO os servidores Flávio Tavares 
Brasileiro, Secretário de Planejamento, como Gestor; e Raissa Gonçalves Monteiro, Coordenadora 
de Planejamento - Mat: 10030, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00017/2020, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, 
respectivamente.

Conde - PB, 11 de Dezembro de 2020
MARCIA DE FIGUEIREDO LUCENA LIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: 
CONSTRUÇÃO DO CLUBE JANE – PARTE 2, NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, COXIXO-
LA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AN 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 247.852,73.

Coxixola - PB, 09 de Dezembro de 2020
GIVALDO LIMEIRA DE FARIAS

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00008/2020. OBJETO: Construção do Clube Jane – Parte 

2, Na Comunidade Campo do Velho, Coxixola/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: An Projetos, Construções e Serviços Ltda - CNPJ 27.106.131/0001-
04. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Avenida Manoel José das Neves, 42 - Centro - Complexo 
Administrativo - Coxixola - PB, no horário das 08:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 3306-1057.

Coxixola - PB, 10 de Dezembro de 2020
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CLUBE JANE – PARTE 2, NA COMUNIDADE CAMPO DO 

VELHO, COXIXOLA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00008/2020. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Coxixola: 06.00 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA–ESTRU-
TURA 15.451.0038.1021 CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLI-
COS 0010000.01 Recursos Ordinários 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 
10/06/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coxixola e: CT Nº 20801/2020 
- 10.12.20 - AN PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 247.852,73.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

RATIFICAÇÃO
ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2020

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00003/2020, que objetiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 04 kits 
de Laboratório de Robótica Educacional para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal 
de Ensino, do Município de Damião/PB; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: 
ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 356.000,00.

Damião - PB, 09 de Dezembro de 2020
LUCILDO FERNANDES DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 04 kits de Laboratório 

de Robótica Educacional para os alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino, do 
Município de Damião/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00003/2020 
- Ata de Registro de Preços nº 003/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 147/2019, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ –MA. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA –12.361.2006.1013 –ADQUIRIR EQUIP. E VEICULOS PARA UNIDADE ENSINO/
SECRETARIA/190.000001– OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. ELEMENTO 
DE DESPESA 4.4.90.52.01 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. FONTE CONVÊNIO 
Nº435/2019 –SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA/PMD. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Damião e: CT Nº 00103/2020 - 10.12.20 - ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 356.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00014/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 02.007–SE-
CRETARIA DE EDUCACAO 02007.12.306.1003.2010 – AQUIS DE GENEROS ALIMENTICIOS P 
MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 122. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00377/2020 –02.12.20 –RAIMUNDO ADELMAR 
FONSECA PIRES - R$ 32.466,70.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMEN-
TAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

LICITANTES HABILITADOS:NENHUM
LICITANTES INABILITADOS: a) ANTONIO GOMES EIRELI; b) APN CONSTRUÇÕES E SER-

VIÇOS EIRELI; c) BSR CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI; d) CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA; e) DIAS CONSTRUÇÕES LTDAEPP; f) ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
E LOCAÇÕES EIRELI; g)JE EMPREENDIMENTOS; h) ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELIEPP; i) TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; j) WCB ENGENHARIA E PROJETOS.

LICITANTES ENQUADRADOS COMO ME/EPP:1. ANTONIO GOMES EIRELI (EPP); 2. BSR 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI (ME); 3. CONCIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (ME); 4. 
DIAS CONSTRUÇÕES LTDAEPP (EPP); 5. ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
E LOCAÇÕES EIRELI (ME); 6.ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELIEPP (EPP); 7.WCB 
ENGENHARIA E PROJETOS (EPP).

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do art. 109, da 
Lei Federal 8.666, de 1993 e suas alterações.

Os recursos deverão ser protocolados via Central de Atendimento da Prefeitura na internet: 
www.esperanca.1doc.com.br/atendimento através do Assunto: - Encaminhamento de documentos 
- licitação até às 23h59min do dia 18/12/2020. 

Não serão analisados recursos encaminhados após a data e horário fixados.
Não serão aceitos recursos encaminhados via e-mail.
Não serão protocolados recursos presencialmente em razão das restrições impostas como 

medidas de enfrentamento a disseminação do novo coronavírus.
Toda comunicação deverá ser feita através da plataforma esperanca.1doc.com.br/atendimento. 

Nela, inclusive, serão integralmente disponibilizados os autos, quando devidamente solicitados 
pelos participantes.

Erros no manuseio do sistema e/ou em razão de falhas de conexão de dados são de inteira 
responsabilidade do licitante.

A Ata da Sessão de julgamento da Habilitação estará disponível no site da Prefeitura Municipal 
de Esperança, para fins de conhecimento das razões de inabilitação dos licitantes participantes.

Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos e/ou na apresentação desses o 
julgamento for pela manutenção da inabilitação de todos os licitantes, a Comissão poderá fixar o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas 
referidas no ato inabilitatório, nos termos do item 8.1.18. do Edital, em conformidade com o art. 48, 
§ 3º, da Lei Federal 8.666, de 1993. Neste caso, serão exigidos para reapresentação apenas os 
documentos desqualificados e não aceitos, quando legalmente possível a sua obtenção.

Comissão Especial de Licitação: Rua Antenor Navarro, nº837 - Centro Administrativo, Esperança 
- PB. Horário de obtenção de maiores informações: das 08h às 12h dos dias úteis.

Esperança - PB, 11 de dezembro de 2020.
Emerson David Alves da Costa
PRESIDENTE DA COMISSÃO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, CONFORME ESPE-
CIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2020. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: 
Câmara Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 0003/2020 - Natal José Barbosa da Silva Eireli - 1º 
Aditivo - acréscimo de R$ 9.955,79. ASSINATURA: 02.12.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSOS

CONCORRÊNCIA N.º 001/2020
A Prefeitura Municipal de Ingá, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna pú-

blico o resultado do julgamento dos Recursos Administrativo interpostos pelas empresas: SOLO 
MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI e PLANFORTE CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-EPP quanto ao 
resultado do julgamento da habilitação das empresas participantes da Concorrência nº 001/2020. 

Analisados os Recursos Administrativos interpostos e as contra razões apresentadas pela em-
presa  COENCO SANEAMENTO LTDA, e seguindo  as recomendações constantes no Parecer da 
Procuradoria Jurídica do Município, a Comissão Permanente de Licitação decidiu reformar a sua 
decisão, habilitando a empresa SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cujo 
recurso foi julgado procedente, e manter inabilitadas as empresas: RL COMÉRCIO SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, ROQUE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e PLANFORTE 
CONSTRUÇÃO E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI-EPP, cujos tiveram provimento negado.

Ficam habilitadas no certame as empresas: COENCO SANEAMENTO LTDA e SOLO MOVE-
TERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

 Ingá(PB), 11 de dezembro de 2020.
MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71007/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, de 05 de setembro 
de 2020, torna público que fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71007/2020, por meio 
da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.
comprasgovernamentais.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 rea-
lizada no dia 29/12/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DESTINADO 
AO USO DAS DIVERSAS DIRETORIAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA, 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=5128. 
Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.033/2020/SEINFRA – DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07.007/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SERVCLIMA Comércio e Serviços Ltda., CNPJ Nº 07.318.707/0001-90
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de forma contínua, dos 

serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, incluindo 
o fornecimento de peças e acessórios genuínos. Ou originais e de materiais necessários ao perfeito 
funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria 
e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para 
veículos leves, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa.- LOTE 02.

VALOR TOTAL: R$ 189.999,96 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA 
E NOVE REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

SEINFRA
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5580.2428
Natureza da despesa: 3.3.90.39 p/ mão de obra e 3.3.90.30 p/ peças
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
SEDEC
Classificação Funcional: 10.102.12.361.5207.2786 
Natureza da despesa: 3.3.90.39 p/ mão de obra - CÓDIGO: 3401/3403 e 3.3.90.30 p/ peças 

- CÓDIGO: 3396/3397
Fonte de Recursos: 1111 -  RECURSOS ORDINÁRIOS DA EDUCAÇÃO e 1113 - FUNDEB
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Paulo Roberto Pinho Coelho / 

SERVCLIMA DATA DA ASSINATURA: 09/12//2020
João Pessoa, 09 de dezembro de 2020. 

Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.032/2020/SEINFRA – DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
07.007/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos Ltda., CNPJ Nº 

70.106.513/0001-67
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de forma contínua, dos 

serviços de recuperação, manutenção preventiva e corretiva de veículos e utilitários leves, incluindo 
o fornecimento de peças e acessórios genuínos. Ou originais e de materiais necessários ao perfeito 
funcionamento dos veículos, lubrificantes, troca de óleos e filtros, lanternagem e pintura, geometria 
e balanceamento, assim como os serviços de assistência de socorro mecânico e guincho para 
veículos leves, da frota oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa.-  LOTE 01.

VALOR TOTAL: R$ 191.859,36 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA 
E NOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS)

SEINFRA
Classificação Funcional: 11.108.26.782.5580.2428
Natureza da despesa: 3.3.90.39 p/ mão de obra e 3.3.90.30 p/ peças
Fonte de Recursos: 1001 – Próprios 
SEDEC
Classificação Funcional: 10.102.12.361.5207.2786 
Natureza da despesa: 3.3.90.39 p/ mão de obra - CÓDIGO: 3401/3403 e 3.3.90.30 p/ peças 

- CÓDIGO: 3396/3397
Fonte de Recursos: 1111 -  RECURSOS ORDINÁRIOS DA EDUCAÇÃO e 1113 - FUNDEB
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e o Sr. Alberto Braúlio Coimbra Bezerra 

/ ALISAUTO 
DATA DA ASSINATURA: 09/12//2020

João Pessoa, 09 de dezembro de 2020. 
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura/PMJP

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33043/2018/SEPLAN

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.080/2019/SEDEC/SEINFRA –Lote 10 – Serviços de Manu-
tenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes 
na EMEF Ruy Carneiro, localizada no Bairro de Mandacarú na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33043/2018/SEPLAN
CONTRATANTE:  Município de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Remanejamento e Acréscimo de serviços. Valor acrescido R$ 65.854,29.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Edilma da Costa Freire/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Fagne Custódio 

Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura:  10/12/2020

João Pessoa, 10 de dezembro de 2020
Edilma da Costa Freire

Secretária Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretária Municipal de Infra Estrutura
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO - PB
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

LEILÃO Nº 01/2020
OBJETO:  Alienação móveis inservíveis ao uso da Prefeitura Municipal de Joca Claudino-PB.
VENCEDOR: Antonio Braz Pereira Dos Santos Junior, CPF:058.225.094-36, RG: 6322213 SSP-

-PE, vencendo os itens 01 com um valor de 10.050,00 (dez mil e cinquenta reais) e o Sr. Paulo Roberto 
da Silva, CPF:  896.152.394-53, vencendo os itens 02 E 03 com um valor de 14.150,00 (catorze mil 
e cento e cinquenta reais),HOMOLOGO, com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, o 
referido ao leilão, convoco os vencedores para assinatura do DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO 
DO BEME TERMO DE RESPONSABILIDADE em até 3(três) dias úteis.

Joca Claudino- PB, 01 de dezembro de 2020.
JORDHANNA LOPES DOS SANTOS DUARTE

Prefeita Constitucional 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 026/2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 
pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 28 de Dezembro de 2020 as 09:00 horas, 
tendo como objetivo: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS 
À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 
12:00 Horas ou através do site www.mamanguape.pb.gov.br.

Mamanguape-PB, 11 de Dezembro de 2020.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00149/2019, em 29.07.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa OLIVEIRA E MENDOZA SERVIÇOS 

MEDICOS LTDA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 10 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.054/2020, em 23.09.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa GUILHERME ESCARIÃO DE MORAIS 

NOBREGA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para 

o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF).
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 11 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.057/2020, em 12.11.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa BARBARA DOS SANTOS VICENTE - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para 

o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF).
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 11 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.046/2020, em 26.05.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa C.M CONSULTÓRIO MÉDICO EIRELI - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para 

o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF).
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
Piancó-PB, 10 de Dezembro de 2020

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.047/2020, em 15.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa ANTONIO DE ALMEIDA FALCÃO 

NETO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa para prestação dos serviços de médico para 

o atendimento no Programa de Saúde da Família (PSF).
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 11 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.055/2020, em 30.09.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa ANTONIO DE ALMEIDA FALCÃO 

NETO - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços especializados na área de saúde com atendi-

mento a nível ambulatorial em consultas, plantonista/urgentistas para o SAMU/UPA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 11 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAMARTE
TERMO DE REVOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020
O Prefeito Municipal de Riachão do Bacamarte, Estado da Paraíba, usando as atribuições que 

lhe confere a Lei, resolve REVOGAR a licitação a Dispensa de Licitação nº 009/2020, cujo objeto é 
a contratação de uma empresa especializada para realização de exames laboratoriais, para atender 
pacientes do Município de Riachão do Bacamarte no combate a pandemia da Civid-19, por não 
haver tempo suficiente para a realização do volume de exames objeto da dispensa dentro atual 
administração, que se encerrará em 31/12/2020.

Riachão do Bacamarte(PB), 11 de dezembro de 2020.  
ERIVALDO GUEDES AMARAL

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00051/2020

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 DV00051/2020, 
que objetiva: MANUTENÇÃO E TROCA PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA - R$ 5.980,00.

Remígio - PB, 10 de Dezembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: MANUTENÇÃO E TROCA PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00051/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 3390 39 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ FONTE DE RECURSOS: 1214 TRANSFERENCIAS 
FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO 
DE CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00245/2020 - 10.12.20 - DANIEL VICTOR DOS SANTOS 
SENA - R$ 5.980,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00050/2020

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 DP00050/2020, 
que objetiva: FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA 
SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID–19, CONFORME AS ORIENTA-
ÇÕES DA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONFORME AS DIRETRIZES 
DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PREVISTOS NA PORTARIA N°1.857 DE 28 DE JULHO 
DE 2020, ONDE OS MATERIAIS SERÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICAS 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e AD-
JUDICO o seu objeto a: W B LIMA DANTAS - R$ 46.200,00.

Remígio - PB, 10 de Dezembro de 2020
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00050/2020. OBJETO: FORNECIMENTO DE MA-

TERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E 
DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DA 
SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID–19, CONFORME AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA Nº 448, 
DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONFORME AS DIRETRIZES DO PROGRAMA SAÚDE NA 
ESCOLA, PREVISTOS NA PORTARIA N°1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, ONDE OS MATERIAIS 
SERÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICAS MUNICIPAL DO MUNICÍPIO 
DE REMÍGIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. 
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS À GARANTIA DA SEGURANÇA 

SANITÁRIA DOS ESTUDANTES E DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS E PARA 
AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO À COVID–19, CONFORME AS ORIENTA-
ÇÕES DA PORTARIA Nº 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 E CONFORME AS DIRETRIZES 
DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PREVISTOS NA PORTARIA N°1.857 DE 28 DE JULHO 
DE 2020, ONDE OS MATERIAIS SERÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE BÁSICAS 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00050/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.110 FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSOS: 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE 
CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00244/2020 - 10.12.20 - W B LIMA DANTAS - CNPJ 
18.668.305/0001-31 - R$ 46.200,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00051/2020. OBJETO: MANUTENÇÃO E TROCA 

PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORI-
ZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 10/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 Avisode Licitação
TOMADA DE PREÇOS N 4/2020

SESSÃO SUSPENSA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada 

por menor preço global de OBRA: Pavimentação da Rua Rosalina Pereira, localizada no Centro 
de Sertãozinho–PB

Torna-se público que,
Sessão pública realizada em 11/12/2020 as 9h00m foi suspensa. O resultado da Fase Habilitação 

será publicado posteriormente..
Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTÃOZINHO- PB, 11de dezembrode 2020.
Valdey Junior Xavier Cardoso

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE VALOR

TOMADA DE PREÇOS 0007/2018
INSTRUMENTO: Nono Termo Aditivo (1° de valor) ao contrato administrativo N.º 0045/2018. 

Partes: Pref. Mun. de São Seb. de Lagoa de Roça / T4 Engenharia e Serviços Ltda - ME. Obj. Con-
tratação de Empresa Especializada em Construção Civil para execução dos serviços de Conclusão 
da 1º Etapa, da Área de Eventos Junto ao Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, Por 
Necessidade de acréscimo de Valor ao Contrato Nº: 00045/2018, Oriundo da Tomada de Preços Nº 
0007/2018 e Observado as Disposições Legais Aplicáveis Contrato de Repasse Nº 0281403-97/2008. 
OBJETO DO ADITIVO: Valor do Cont. Inicial R$ 52.369,71. Aditado o valor de R$ 13.081,31Passando 
O Valor Global do Contrato para R$ 65.451,02 - O que Corresponde Aproximadamente a 24.98% 
de Acréscimo ao valor do contrato, TP Nº 0007/2018. Signatários: Severo Luís o Nascimento Neto 
/ T4 Engenharia e Serviços Ltda – Me.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 002/2020
ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 002/2020 ao Contrato Nº 050/2019/PMSI.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36.
CONTRATADA: GR CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ nº 27.450.426/0001-01.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 18/11/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do 
presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 150 (cento 
e cinquenta) dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 18 de setembro de 2020 e tendo seu 
término no dia 15 de fevereiro de 2021.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 18 de setembro de 2020.
JOÃO NILDO LEITE

Prefeito
CONTRATANTE

GR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ nº 27.450.426/0001-01

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 003/2020
ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 003/2020 ao Contrato Nº 017/2019/PMSI.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36.
CONTRATADA: GR CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ nº 27.450.426/0001-01.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 02/04/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do 
presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 120 (cento 
e vinte) dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 10 de junho de 2020 e tendo seu término no 
dia 09 de outubro de 2020.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 10 de junho de 2020.
JOÃO NILDO LEITE

Prefeito
CONTRATANTE

GR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ nº 27.450.426/0001-01

CONTRATADO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO

CONTRATO N°. 00004/2020
Tomada de Preços Nº 00001/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Inês.
CONTRATADA: LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 15.369.972/0001-25
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o valor da Clausula Décima do Contrato.
DO(S) VALOR(ES) - Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço unitário 

permanece inalterado sendo aditivada as quantidades dos itens 01 e 02 que corresponde ao valor 
total de R$ 151.100,00 (Cento e cinquenta e um mil e cem reais), que somado ao contrato Original 
de R$ 628.500,00 (Seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), importará o valor total de R$ 
779.600,00 (Setecentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), implicando em aproximadamente 
24% de acréscimo, portanto dentro do acréscimo de 25% do valor do contrato original.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: até o final do exercício financeiro.
Santa Inês - PB, 23 de Novembro de 2020.

João Nildo Leite 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º TERMO ADITIVO

CONTRATO N°. 00004/2020
Tomada de Preços Nº 00001/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Inês.
CONTRATADA: LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 15.369.972/0001-25
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o valor da Clausula Décima do Contrato.
DO(S) VALOR(ES) - Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço unitário 

permanece inalterado sendo aditivada as quantidades dos itens 01 e 02 que corresponde ao valor 
total de R$ 151.100,00 (Cento e cinquenta e um mil e cem reais), que somado ao contrato Original 
de R$ 628.500,00 (Seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), importará o valor total de R$ 
779.600,00 (Setecentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), implicando em aproximadamente 
24% de acréscimo, portanto dentro do acréscimo de 25% do valor do contrato original.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: até o final do exercício financeiro.
Santa Inês - PB, 23 de Novembro de 2020.

João Nildo Leite 
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

ADITIVO
1º TERMO ADITIVO

CONTRATO N°. 00004/2020
Tomada de Preços Nº 00001/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Inês.
CONTRATADA: LUCENA COMBUSTÍVEIS LTDA - CNPJ: 15.369.972/0001-25
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o valor da Clausula Décima do Contrato.
DO(S) VALOR(ES) - Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço unitário 

permanece inalterado sendo aditivada as quantidades dos itens 01 e 02 que corresponde ao valor 
total de R$ 151.100,00 (Cento e cinquenta e um mil e cem reais), que somado ao contrato Original 
de R$ 628.500,00 (Seiscentos e vinte e oito mil e quinhentos reais), importará o valor total de R$ 
779.600,00 (Setecentos e setenta e nove mil e seiscentos reais), implicando em aproximadamente 
24% de acréscimo, portanto dentro do acréscimo de 25% do valor do contrato original.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: até o final do exercício financeiro.
Santa Inês - PB, 02 de Dezembro de 2020.

João Nildo Leite 
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 
de equipamentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação 
da Prefeitura de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia24de Dezembro de 2020 às 
13h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 11 de Dezembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2020
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de Veículo tipo Van para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia24de Dezembro de 2020 às 
09h00 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.tce.pb.gov.bre e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 11 de Dezembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 13h00min do dia 29 de Dezembro de 2020, por meio 
do site www.gov.br/compras, a licitação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2020, tipo menor preço, 
para: Aquisição parcelada de Combustíveis para abastecimento da Frota Veicular, durante o exercício 
de 2021. Nº UASG:982221.Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosolanea2017@
yahoo.com. Edital: www.gov.br/compras , www.tce.pb.gov.br

Solânea - PB, 11 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 15:00 horas do dia 29 de Dezembro de 2020, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de veículos para 
prestação de serviços de transporte das equipes de Saúde deste Município, durante o exercício 
de 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 11 de Dezembro de 2020
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Dezembro de 2020, 
por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, 
para: aquisição de medicamentos para o enfretamento do covid–19 (corona–virus). Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Municipal 
nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; 
e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Sumé - PB, 11 de Dezembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
(republicação)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Getúlio Vargas, 40B - Centro - Santa Rita - PB, às 08:30 horas do dia 05 de Janeiro de 2021, 
por meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR CURSO ONLINE 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, VISANDO A QUALIFICAÇÃO DOS 
SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA RITA/PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrpregãoeletronico@ gmail.com. Edital:https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
catego ria/editais;www.tce.pb. gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 11 de Dezembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

          Santa Rita - PB, 11 de dezembro de 2020. 
ASECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais,
 R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00027/2020, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
URBANÍSTICOS DE PAISAGISMO (ARBORIZAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS) E REFLORESTA-
MENTO, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 26.695.440/0001-02
Valor Mensal R$: 4.400,00
Valor Global R$: 52.800,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB 

COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020.202/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020  

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Francisco Filho Nº. 236, Centro, VISTA SERRANA - Estado da Paraíba, às 08:31 horas do 
dia 23 de dezembro de 2020, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço 
por item, para: Aquisição de uma Retroescavadeira, conforme termo de referência anexo I do edital 
e proposta nº054059/2019 MAPA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e 
demais legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: vistaserranacpl@gmail.com. Edital: http://vistaserrana.pb.gov.br/acesso-a-
-informacao/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

VISTA SERRANA - PB, 10 de dezembro de 2020
TAMIRES PINHEIRO XAVIER 

Pregoeira Oficial/PMVS

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020 – UASG 925302
Processo no COMPRASNET n° 90572020 

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, através do site https://www.gov.br/compras, no dia 05/01/2021 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SONÔMETRO E CALIBRADOR SONORO, 
destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba – PMPB, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00303-8
                                                                                                    João Pessoa, 11 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2020

 UASG 925302 – Nº da licitação no COMPRASNET: 99034/2020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, através do 
site https://www.gov.br/compras, no dia 06/01/2021 às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAVANDERIA, destinado ao 
Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme anexo I do Edital.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, também poderão ser obtidas pelo site www.cen-
traldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º Andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-00280-9.
                                                                                                    João Pessoa, 10 de dezembro de 2020.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA  Nº 11/2020
Registro CGE Nº 20-01345-9

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 11/2020 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação Asfaltica da da Rodovia PB-148, Trec ho: São José dos Cordeiros/Livramento) , que após 
análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as 
Empresas na seguinte ordem: 1º lugar: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA- EM REC JUDICIAL -                                
R$ 17.964.612,93; 2º lugar: R. FURLANI ENGENHARIA LTDA - R$ 19.354.842,47; 3º lugar: MAC 
MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA -  R$ 19.452.732,42; 4º lugar CONSTRUTORA DE 
OBRAS PROGRESSO LTDA – R$ 19.891.425,79; 5º lugar: COSAMPA PROJETOS E CONSTRU-
ÇÕES LTDA -R$ 19.985.017 (*) e 6º lugar: POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA – R$ 20.237.774,8.

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “c” do edital.
.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/

PB que se encontra aberto de segunda a sexta feira das 8:00 às 13:00 horas.
João Pessoa, 11 de novembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O Pregoeiro Oficial do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna 
público para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, com fulcro no que 
dispõe o art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10.520/2002, de 17.07.2002,  o procedimento licitatório, na 
modalidade de Pregão Eletrônico n. 017/2020, tipo Menor Preço Global para o Item Ofertado,  com 
registro neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2020.000743, objetivando a  Contratação de 
empresa  para aquisição de 01 (um) veículo 0Km (zero quilômetro), tipo SEDAN a fim de atender 
às demandas do Ministério Público do Estado da Paraíba. Foi declarada vencedora do certame 
a empresa, PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ nº 03.935.826/0001-30, com o valor total de R$ 
74.000,00 (Setenta e quatro mil reais).

João Pessoa, 10 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro
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Publicidade

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização 
de pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá 
a partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2608353 CPF: 096969584XX, CONTRATO: 2400593 CPF: 109037004XX, CON-
TRATO: 2233880 CPF: 102535624XX, CONTRATO: 2401552 CPF: 064046754XX, CONTRATO: 
2174947 CPF: 702828754XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 061035924XX, CONTRATO: 2400847 
CPF: 160930524XX, CONTRATO: 0233808 CPF: 190931794XX, CONTRATO: 2605166 CPF: 
023416554XX, CONTRATO: 2400958 CPF: 288609264XX, CONTRATO: 2401656 CPF: 
577063014XX, CONTRATO: 6105543 CPF: 497475684XX, CONTRATO: 2600989 CPF: 
701262444XX, CONTRATO: 2401717 CPF: 096464944XX, CONTRATO: 6202606 CPF: 
082493414XX, CONTRATO: 6202304 CPF: 048815984XX, CONTRATO: 2229697 CPF: 
110656254XX, CONTRATO: 6106367 CPF: 012031194XX, CONTRATO: 2607416 CPF: 
103678984XX, CONTRATO: 2603184 CPF: 162610354XX, CONTRATO: 2230545 CPF: 
140725394XX, CONTRATO: 2401122 CPF: 109972634XX, CONTRATO: 2214188 CPF: 
009340344XX, CONTRATO: 2606728 CPF: 009923254XX, CONTRATO: 2602344 CPF: 
129608754XX, CONTRATO: 6105837 CPF: 026940574XX, CONTRATO: 2604307 CPF: 
164103414XX, CONTRATO: 2608401 CPF: 009905094XX, CONTRATO: 2700781 CPF: 
645821244XX, CONTRATO: 2115829 CPF: 104521994XX, CONTRATO: 2401479 CPF: 
055653124XX, CONTRATO: 6105586 CPF: 007396534XX, CONTRATO: 2603088 CPF: 
702761474XX, CONTRATO: 2234280 CPF: 122442314XX, CONTRATO: 6202025 CPF: 
009467794XX, CONTRATO: 21104352 CPF: 153185414XX, CONTRATO: 2231801 CPF: 
127971824XX, CONTRATO: 2603270 CPF: 041455104XX, CONTRATO: 2234665 CPF: 
012960384XX, CONTRATO: 2601749 CPF: 141384184XX, CONTRATO: 2234559 CPF: 
701110164XX, CONTRATO: 4101579 CPF: 886032884XX, CONTRATO: 2166007 CPF: 
468366594XX, CONTRATO: 2607968 CPF: 122814384XX, CONTRATO: 2233203 CPF: 
095901974XX, CONTRATO: 2700295 CPF: 136696924XX, CONTRATO: 2600857 CPF: 
714001954XX, CONTRATO: 2605943 CPF: 111091074XX, CONTRATO: 2400842 CPF: 
009923144XX, CONTRATO: 2231376 CPF: 952058884XX, CONTRATO: 21103053 CPF: 
111949694XX, CONTRATO: 2605232 CPF: 154466174XX, CONTRATO: 2233153 CPF: 
110192814XX, CONTRATO: 2232456 CPF: 021474984XX, CONTRATO: 21101598 CPF: 
115489984XX, CONTRATO: 2605592 CPF: 700016024XX, CONTRATO: 2603034 CPF: 
052963134XX, CONTRATO: 2608435 CPF: 046564384XX, CONTRATO: 2606492 CPF: 
009944914XX, CONTRATO: 0502406 CPF: 930893414XX, CONTRATO: 2700281 CPF: 
008080634XX, CONTRATO: 2128498 CPF: 007446334XX, CONTRATO: 6202534 CPF: 
343748504XX, CONTRATO: 2608922 CPF: 128366574XX, CONTRATO: 21104987 CPF: 
789873264XX, CONTRATO: 6105256 CPF: 872448964XX, CONTRATO: 21103761 CPF: 
701447364XX, CONTRATO: 2156909 CPF: 104612794XX, CONTRATO: 2607387 CPF: 
170946164XX, CONTRATO: 2602132 CPF: 074212854XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 
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140109544XX, CONTRATO: 2605223 CPF: 153036654XX, CONTRATO: 2124414 CPF: 
052818824XX, CONTRATO: 2604007 CPF: 010008974XX, CONTRATO: 2604946 CPF: 
138862984XX, CONTRATO: 2602787 CPF: 161742034XX, CONTRATO: 2221689 CPF: 
115395744XX, CONTRATO: 2607178 CPF: 719533594XX, CONTRATO: 2127100 CPF: 
012888974XX, CONTRATO: 21100084 CPF: 088937524XX, CONTRATO: 2234449 CPF: 
162983794XX, CONTRATO: 2602391 CPF: 712896944XX, CONTRATO: 6103570 CPF: 
081043164XX, CONTRATO: 2234222 CPF: 058089374XX, CONTRATO: 2607705 CPF: 
910682154XX, CONTRATO: 2701222 CPF: 045007764XX, CONTRATO: 2232375 CPF: 
126864434XX, CONTRATO: 21103260 CPF: 147904974XX, CONTRATO: 2700049 CPF: 
096971064XX, CONTRATO: 2234850 CPF: 034372854XX, CONTRATO: 2700532 CPF: 
333335804XX, CONTRATO: 2608147 CPF: 518797514XX, CONTRATO: 2600459 CPF: 
096020474XX, CONTRATO: 2601610 CPF: 139492244XX, CONTRATO: 2233161 CPF: 
047934732XX, CONTRATO: 2401572 CPF: 338611104XX, CONTRATO: 21103619 CPF: 
148432754XX, CONTRATO: 2604146 CPF: 081201694XX, CONTRATO: 2606371 CPF: 
163985874XX, CONTRATO: 6202462 CPF: 060513784XX, CONTRATO: 2606204 CPF: 
162500014XX, CONTRATO: 2609150 CPF: 051894154XX, CONTRATO: 2400866 CPF: 
159343944XX, CONTRATO: 2234872 CPF: 058435944XX, CONTRATO: 2147768 CPF: 
128760494XX, CONTRATO: 2500181 CPF: 172719584XX, CONTRATO: 21104808 CPF: 
952054034XX, CONTRATO: 2605215 CPF: 166082464XX, CONTRATO: 6105375 CPF: 
204922354XX, CONTRATO: 2606428 CPF: 168755444XX, CONTRATO: 6106545 CPF: 
111819914XX, CONTRATO: 2608264 CPF: 067081744XX, CONTRATO: 6202463 CPF: 
901129114XX, CONTRATO: 2231342 CPF: 702636444XX, CONTRATO: 2401304 CPF: 
847550753XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 674693104XX, CONTRATO: 2600373 CPF: 
107182264XX, CONTRATO: 6104717 CPF: 053416724XX, CONTRATO: 2500186 CPF: 
061681894XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 055273784XX, CONTRATO: 2608434 CPF: 
049658014XX, CONTRATO: 6106421 CPF: 008139124XX, CONTRATO: 21103242 CPF: 
094529354XX, CONTRATO: 2607722 CPF: 104715164XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 
140539764XX, CONTRATO: 2607892 CPF: 114765494XX, CONTRATO: 2234736 CPF: 
172090554XX, CONTRATO: 2234737 CPF: 708562444XX, CONTRATO: 6202164 CPF: 
288266044XX, CONTRATO: 21104174 CPF: 150681404XX, CONTRATO: 2609010 CPF: 
715614064XX, CONTRATO: 2604597 CPF: 061332284XX, CONTRATO: 2234675 CPF: 
097163924XX, CONTRATO: 2602797 CPF: 160672424XX, CONTRATO: 2400627 CPF: 
602542544XX, CONTRATO: 21102272 CPF: 133270414XX, CONTRATO: 2608091 CPF: 
569101184XX, CONTRATO: 2500046 CPF: 148854984XX, CONTRATO: 2602793 CPF: 
155095524XX, CONTRATO: 21103885 CPF: 097007524XX, CONTRATO: 6105255 CPF: 
072622854XX, CONTRATO: 2605591 CPF: 139112214XX, CONTRATO: 2701227 CPF: 
308903574XX, CONTRATO: 2604595 CPF: 066495434XX, CONTRATO: 2234504 CPF: 
028316894XX, CONTRATO: 21100480 CPF: 111141217XX, CONTRATO: 21102458 CPF: 
495994614XX, CONTRATO: 2603350 CPF: 051284954XX, CONTRATO: 2608302 CPF: 
024933012XX, CONTRATO: 2147783 CPF: 826419434XX, CONTRATO: 2178117 CPF: 
702573734XX, CONTRATO: 2229711 CPF: 010274884XX, CONTRATO: 2609173 CPF: 
046512874XX, CONTRATO: 21104830 CPF: 154625124XX, CONTRATO: 2605286 CPF: 
015327514XX, CONTRATO: 2173134 CPF: 806879895XX, CONTRATO: 6105127 CPF: 
051518084XX, CONTRATO: 2231236 CPF: 145395114XX, CONTRATO: 2609346 CPF: 
008802424XX, CONTRATO: 2602637 CPF: 164335754XX, CONTRATO: 2400810 CPF: 
164608404XX, CONTRATO: 2231649 CPF: 044222936XX, CONTRATO: 2128069 CPF: 
709512444XX, CONTRATO: 2608943 CPF: 168116294XX, CONTRATO: 2233805 CPF: 
155555094XX, CONTRATO: 2607470 CPF: 171317964XX, CONTRATO: 2603661 CPF: 
027695864XX, CONTRATO: 2604673 CPF: 068404594XX, CONTRATO: 6106493 CPF: 
312481445XX, CONTRATO: 21103851 CPF: 149244434XX, CONTRATO: 2604038 CPF: 
166295534XX, CONTRATO: 2153904 CPF: 077530964XX, CONTRATO: 2234875 CPF: 
703763124XX, CONTRATO: 6104345 CPF: 039677114XX, CONTRATO: 2605240 CPF: 
709852554XX, CONTRATO: 2607120 CPF: 171167664XX, CONTRATO: 21104600 CPF: 
149008364XX, CONTRATO: 2218079 CPF: 719068874XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 
116416714XX, CONTRATO: 6106555 CPF: 050891464XX, CONTRATO: 21100210 CPF: 
088531214XX, CONTRATO: 2233752 CPF: 107129234XX, CONTRATO: 2234618 CPF: 
009492374XX, CONTRATO: 2601199 CPF: 159444704XX, CONTRATO: 6106303 CPF: 
012431844XX, CONTRATO: 2401485 CPF: 043364134XX, CONTRATO: 2608723 CPF: 
097168614XX, CONTRATO: 2601292 CPF: 394892564XX, CONTRATO: 2231806 CPF: 
702129074XX, CONTRATO: 2232118 CPF: 138282734XX, CONTRATO: 6104900 CPF: 
133115814XX, CONTRATO: 2602979 CPF: 127723444XX, CONTRATO: 2608342 CPF: 
158340134XX, CONTRATO: 2609106 CPF: 701547264XX, CONTRATO: 21102309 CPF: 
056245274XX, CONTRATO: 6201747 CPF: 065060524XX, CONTRATO: 2603510 CPF: 
718288144XX, CONTRATO: 2700276 CPF: 157430454XX

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020

O Pregoeiro Oficial do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna 
público para conhecimento de quem interessar, que foi homologado pelo  Excelentíssimo Senhor  
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, com fulcro no que 
dispõe o art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10.520/2002, de 17.07.2002,  o procedimento licitatório, na 
modalidade de Pregão Eletrônico n. 017/2020, tipo Menor Preço Global para o Item Ofertado,  com 
registro neste órgão sob o  n. Processo MP Virtual 001.2020.000743, objetivando a  Contratação de 
empresa  para aquisição de 01 (um) veículo 0Km (zero quilômetro), tipo SEDAN a fim de atender 
às demandas do Ministério Público do Estado da Paraíba. Foi declarada vencedora do certame 
a empresa, PEDRAGON AUTOS LTDA, CNPJ nº 03.935.826/0001-30, com o valor total de R$ 
74.000,00 (Setenta e quatro mil reais).

João Pessoa, 10 de dezembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRESENTAN-
TES DA FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, A SE REALIZAR EM 18 

DE DEZEMBRO DE 2020. 
Pelo presente edital, convocamos os senhores Conselheiros da Federação das Indústrias do 

Estado da Paraíba para a Reunião Ordinária do Conselho de Representantes desta Federação, 
na modalidade de videoconferência, na Sala de Reuniões João de Souza Barbosa, no 6º andar, na 
sede da FIEP, localizada à Rua Manoel Gonçalves Guimarães, nº 195, José Pinheiro, na cidade de 
Campina Grande, no Estado da Paraíba, no dia 18 de dezembro de 2020, às 10 horas, em primeira 
convocação, ou às 11 horas, em segunda convocação, com pelo menos um terço dos Delegados 
Representantes a fim de deliberar sobre a seguinte pauta: I - Aprovação da Ata da Reunião Ordinária 
realizada em 06 de dezembro de 2019; II – Posse dos Delegados dos seguintes sindicatos: Sindicato 
da Indústria do Açúcar no Estado da Paraíba – Gestão: 2018 - 2021; Sindicato das Indústrias de 
Cerâmica Vermelha do Estado da Paraíba – Gestão: 2020 - 2023; Sindicato das Indústrias de Doces 
e Conservas Alimentícias no Estado da Paraíba – Gestão: 2020 - 2023; Sindicato das Indústrias do 
Vestuário no Estado da Paraíba – Gestão: 2020 - 2023; Sindicato das Empresas de Beneficiamento 
de Bentonita do Estado da Paraíba – Gestão: 2019 - 2022; Sindicato da Indústria de Beneficiamento 
de Vidros em Geral do Estado da Paraíba – Gestão: 2020 - 2023 ; III - Comunicações da Presidên-
cia; IV- Prestação de Contas do Exercício de 2019 e Previsão Orçamentária para o Exercício de 
2021; V- Assuntos Gerais.  Campina Grande, 11 de dezembro de 2020. Francisco Assis Benevides 
Gadelha – Presidente do Conselho. 

EDITAL
Convocamos todos os cidadãos a participarem da Assembleia Geral da Fundação da Associação 
Paraibana de Doenças Raras – ASPADOR, que se realizará no dia 15/12/2020 às 10hs virtual em 
virtude da Pandemia.

O Sr. MARCUS PAULO DE FARIAStorna público que requereu a SEMAPA –  Secretaria do Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura a Licença de Instalação (LI), para construção de um galpão onde 
funcionará um depósido de materiais de construção civil, situadoRua Manoel Barbosa de Araújo, 
S/N, Loteamento Verdes Mares, QD. Q-A, Lt. L-23a (21/23) - Amazônia Park, em Cabedelo-PB..

AVISO DE VENDA
IMÓVEIS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BANCO DO BRASIL, CONFORME LEI Nº 9514/97

EDITAL PRIMEIRO LEILÃO SEGUNDO LEILÃO

2020/950106 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 12h30 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 12h30

2020/950107 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h30 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h30

2020/950108 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h10 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h10

2020/950109 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 15h15 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 15h15

2020/950110 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h20 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h20

2020/950111 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 12h50 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 12h50

2020/950112 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h00 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h00

2020/950113 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 16h55 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 16h55

2020/950114 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h30 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h30

2020/950115 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h40 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h40

2020/950116 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h50 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h50

2020/950117 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h40 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 13h40

2020/950118 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h50 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 09h50

2020/950119 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 16h35 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 16h35

2020/950120 21 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 15h00 28 DE DEZEMBRO DE 2020, ÀS 15h00

O Banco do Brasil S.A. torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respei-
tando o preço mínimo de venda constante nos editais nº 2020/950106, 2020/950107, 2020/950108, 
2020/950109, 2020/950110, 2020/950111, 2020/950112, 2020/950113, 2020/950114, 2020/950115, 
2020/950116, 2020/950117, 2020/950118, 2020/950119 e 2020/950120, disponíveispágina do Leilo-
eiro, www.leiloei.com.br, os imóveis recebidos em garantia nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de acordo com a Lei 9.514/97. A venda será realizada à vista.  O ARREMATANTEdeverá 
pagar: a) a importância correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do lance vencedor ao 
leiloeiro oficial, a título de comissão,até o primeiro dia útil após o envio dos dados bancários; b) a 
importância correspondente a 1,5% (um e meio) do valor do lance vencedor ou o valor de R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais), o que for maior, à Pagimovel®, unidade de negócios da empresa 
ResaleTecnologia e Serviços S.A., responsável pelaprestação de serviços financeiros, documentais, 
de formalização e registros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra; c) o valor 
da proposta, para o Banco do Brasil S.A., em até 24 horas contados a partir do envio do Contrato 
Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. Caso o ARREMATANTE 
não apresente a documentação exigida ou deixe de realizar os pagamentos citados nos itens A, B 
e C anteriormente, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. Caracteri-
zada a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde,a título de multa, os valores equivalentes à 
comissão do leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®, sem prejuízo das demais sanções cíveis 
e criminais cabíveis à espécie. Correrão a cargo do ARREMATANTE todas as despesas relativas à 
aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, pagamento da taxa de 
serviço da Pagimovel®, no valor de 1,5% (um e meio por cento) do lance vencedor, ou R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais), o que for maior, despesas com escritura pública, imposto de trans-
missão, foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Caso o imóvel se 
encontre ocupado, será vendido no estado em que se encontra, não podendo o ARREMATANTE 
alegar desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação 
do imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas 
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente rein-
tegração na posse, na forma do artigo 30, da Lei nº 9.514/97.  O direito de preferência do devedor 
fiduciante, previsto no §2oB do art. 27, da Lei nº 9.514/97 (incluído pela lei nº 13.465/17), deverá 
ser exercido até a data da realização do segundo leilão, não sendo aceitos lances virtuais para o 
exercício desse direito.Maiores informações podem ser obtidas no escritório do Leiloeiro, por meio 
do telefone (11) 3422-5998 e e-mail: contato@leiloei.com. Local do leilão: pelo site: www.leiloei.com, 
portal eletrônico da Leiloei, situada à Avenida Nove de Julho, 3229, Jardim Paulista, complemento 
401, São Paulo-SP, CEP: 01407-000. Devido à pandemia do coronavírus, o evento será realizado 
apenas na modalidade online, através do endereço eletrônico:www.leiloei.com. Felipe Nunes Gomes 
TeixeiraBignardi– LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL –JUCESP (São Paulo) nº 950 

COMARCA DE JOÃO PESSOA-PB. 8ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) 
DIAS. PROCESSO: 0064965-19.2014.8.15.2001 (PJE). O MM. Juiz de Direito da vara supra, em 
virtude de lei, etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou deste conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da 8ª Vara cível desta Comarca, tramitam os autos do processo acima 
proposto por Nome: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, em desfavor de: ELETROTEC - 
COMERCIO, REP. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, FLAVIO RICARDO CAMPELO DACONTI, 
FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI, EDUARDO LUIZ CAMPELO DACONTI, atualmente em 
lugar incerto e não sabido. Tem o presente Edital a finalidade de CITAR os promovidos: ELETRO-
TEC - COMERCIO, REP. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, FLAVIO RICARDO CAMPELO 
DACONTI, FABIANA HOLANDA PEREIRA DACONTI, EDUARDO LUIZ CAMPELO DACONTI, por 
estes não terem sido encontrados nos endereços indicados nos autos, para integrarem a relação 
processual apresentando suas defesas, no prazo de 15(quinze) dias, nos termos do art. 238, do 
NCPC, contados a partir decurso do prazo deste edital fixado em 20 (vinte) dias. Advertindo-se que 
será nomeado curador especial em caso de revelia. E, para que a notícia chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o (a) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível 
da Comarca da Capital, expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixada 
cópia no átrio do Fórum local. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade João Pessoa – PB. Aos 28 
de novembro de 2020, CLEOPATRA CAMPOS MEDEIROS. Analista/Técnico Judiciário.

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SE-
GUROS, RESSEGUROS, DE VIDA, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDENCIA PRIVADA, DE SEGUROS 
DE PESSOAS, DE PLANOS E DE SEGURO SAÚDE, PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO 
ESTADO DA PARAÍBA.  SINCOR/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - Pelo presente edital, o Sr. 
Edvan Gomes de Vasconcelos, Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, das Empresas 
Corretoras de Seguros, Resseguros, de vida, Capitalização, Previdência Privada, de Seguro de 
Pessoas, de Planos e de Seguro Saúde, Pessoas Físicas e Jurídicas no Estado da Paraíba - SIN-
COR – PB, no uso de suas atribuições estatutárias previstos no Estatuto Social do SINCOR-PB, 
artigo 14 e seu parágrafo único, artigo 15 e inciso I, CONVOCA todos os filiados associados a este 
Sindicato, quites com suas obrigações estatutárias (associação), para participarem da Assembléia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2020, à Rua Quintino Bocaiúva, nº 358, 
salas 01 e 02, bairro Centro, João Pessoa/PB, às 10 horas em primeira (1ª) convocação com a 
presença da maioria absoluta de cinquenta e um por cento (51%) de seus associados, ou às 10 
horas e 30 minutos em segunda (2ª) convocação com qualquer número de associados presentes, 
para tratarem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Aprovação de contas do exercício 
2019; e 2) apreciação, discussão e votação da Previsão Orçamentária 2021. Edvan Gomes de 
Vasconcelos – Presidente do SINCOR-PB.

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, DAS EMPRESAS CORRETORAS DE SE-
GUROS, RESSEGUROS, DE VIDA, CAPITALIZAÇÃO, PREVIDENCIA PRIVADA, DE SEGUROS 
DE PESSOAS, DE PLANOS E DE SEGURO SAÚDE, PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS NO 
ESTADO DA PARAÍBA - SINCOR/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Pelo presente 
edital, o Sr. Edvan Gomes der Vasconcelos, Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, 
das Empresas Corretoras de Seguros, Resseguros, de Vida, Capitalização, Previdência Privada, 
de Seguro de Pessoas, de Planos e de Seguro Saúde, Pessoas físicas e Jurídicas no Estado da 
Paraíba - SINCOR-PB, no uso de suas atribuições estatutárias, previstas no Estatuto Social do 
SINCOR-PB, nos artigos 14 e seu parágrafo único e artigo 18 e inciso II, CONVOCA toda a categoria 
dos corretores de seguros, resseguros, de capitalização e de previdência privada, para participarem 
da Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de dezembro de 2020, à Rua Quintino 
Bocaiúva, nº 358, salas 01 e 02, bairro Centro, João Pessoa/PB, às 09 horas em primeira (1ª) 
convocação ou às 09 horas e 30 minutos, em segunda (2ª) convocação, para tratarem, e delibera-
rem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Alterar o Estatuto Social para incluir dispositivo estatutário 
que objetiva agir, defender e atuar nos interesses dos consumidores do mercado de seguros, de 
resseguros, de capitalização e de previdência privada. João Pessoa (PB) 08 de dezembro de 2020. 
Edvan Gomes de Vasconcelos – Presidente do SINCOR-PB. 

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE DA 
PARAIBA - CNPJ 07.691.666/0001-82 -   EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Sindicato dos Profis-
sionais de Segurança do trabalho e Meio Ambiente do Estado da Paraíba, no uso das atribuições 
estatutárias e da vigente Legislação, convoca os profissionais de segurança do trabalho, empre-
gado de empresa da área industrial, comercial, da saúde (hospitais, clinicas etc.), das empresas 
prestadoras de serviços abrangidos por sua base territorial Campina Grande, Guarabira, Sapé, 
Solânea, Bananeiras, Mamanguape, Pirpirituba, Alagoa Grande, Alagoa Nova, Areia, Esperança, 
Remígio, Cuité, Picuí, Barra de Santa Rosa, Pedra Lavrada, Boa Vista, Soledade, Junco do Seridó, 
Santa Luzia, Bayeux, Santa Rita, Conde, Cabedelo, Cruz do Espírito Santo, Itabaiana, Itatuba, 
Queimadas, Boqueirão, Monteiro, Patos, Sousa, Princesa Isabel, São Bento, Itaporanga, Cajazeiras, 
Catolé do Rocha, Juazeirinho, Serra Redonda, Pombal, Rio Tinto, para participarem da eleição de 
renovação da diretoria a ser realizada 11 de janeiro de 2021, quadriênio 2021/2025. Horário das 
08;30hs 17;00hs na sede social do Sindicato na Rua Venâncio Neiva, 187, 1º andar, Centro. O 
prazo para registro de chapa será de 15 (quinze) dias a partir da publicação do edital. Impugnação 
de candidato 03 (três) dias a partir do registro da chapa. Campina Grande-PB, 11 de dezembro de 
2020. JOSÉ CAVALCANTI – Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA 
(VIRTUAL)

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba (SINTEP-
-PB), com base territorial em todo o Estado da Paraíba, por seu Conselho Diretor, representado 
por seu Coordenador Geral, abaixo-assinado, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, vem, através do presente, convocar os associados para participar da ASSEMBLEIA GERAL 
ESTADUAL (VIRTUAL), a realizar-se no dia 15 de dezembro de 2020, às 16h00,pela plataforma 
Zoom, com link a ser disponibilizado pelo site e pelas redes sociais do SINTEP-PB, para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:

1. Informes gerais;
2. Assuntos jurídicos de interesse da categoria;
3. Encaminhamentos e propostas.

João Pessoa-PB, 12 de dezembro de 2020
ANTONIO ARRUDA DAS NEVES

Coordenador Geral

SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO ESTADO DA PARAÍBA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021

 O Presidente deste Sindicato, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos 
associados, empregadose demais componentes da categoria profissional, para comparecerem 
as devidas prevenções da covid-19, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária desta 
entidade que será realizada no dia 17/12/2020, em sua sede situada na Av. Flavio Ribeiro Cou-
tinho, nº 500, Sala 701, nesta Cidade, às 15 (quinze) horas, em 1ª convocação, com a presença 
de 2/3 dos associados, não havendo número suficiente nesta, realizar-se-á no mesmo dia e local, 
às 16 (dezesseis) horas com a participação de 1/3 (um terço) dos mesmos, para discutirem e 
aprovarem, em votação secreta, a seguinte ordem do dia: a) proposta de reajuste salarial para 
todos integrantes da categoria profissional de empregados, inclusive elevação do piso salarial; b) 
Instaurar negociação coletiva através de Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho; c) 
concederem plenos poderes ao Presidente do Sindicato para proceder com a negociação perante a 
categoria econômica correspondente, com data base 01 de janeiro, vigência de janeiro a dezembro 
de 2021; e outros assuntos de interesse dos associados.João Pessoa, 07de dezembro de 2020.
Laércio Gonçalves Braga. Presidente.
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