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Combate ao coronavírus em JP é tema de reunião
Governador João Azevêdo e o prefeito eleito da capital, Cícero Lucena, definiram, ontem, estratégias conjuntas que serão implantadas a partir de 1o de janeiro. Página 3
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PB ganha mais 120 
leitos e vacina pode 
chegar em fevereiro
Estado já tem plano de imunização, diz secretário Geraldo Medeiros; governador João 
Azevêdo anunciou ampliação no número de vagas para pacientes de covid-19. Página 5

Comissão Estadual de Prevenção 
à Violência é empossada
Composta por 15 membros, COECV foi criada com a 
finalidade de prevenir e reduzir a violência em 
conflitos fundiários no campo e na cidade.  Página 7
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Estado investe R$ 280 milhões 
em obras rodoviárias na PB
Recursos garantem a pavimentação de mais de 175 km 
em apenas dois anos, entre obras concluídas, 
em andamento e em fase de licitação.  Página 4
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O adeus a um mestre Músicos e jornalistas falam sobre o legado 
deixado por Zé Calixto, o “Rei dos Oito Baixos”, que morreu domingo. Página 9

Foto: DIvulgação

Jornalismo Inclusivo Com a matéria ‘Linguagem Inclusiva’, o repórter 
Mateus Silomar (foto) e o editor João Lucena Lira vencem premiação nacional. Página 12

 Vários artigos já foram escritos sobre o tema e os vários 
tribunais do país já abordaram o assunto.  Página 10

Fernando Vasconcelos

Colunas

Emicida canta, escreve, filosofa, pensa o lugar da 
periferia paulista neste mundo.  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

Entrevista coletiva Polícia revela que identificou dois 
suspeitos envolvidos na morte de Expedito Pereira. Página 6

STF suspende resolução que 
zera imposto sobre armas
Para Edson Fachin, o “imposto zero” tem potencial de 
prejudicar o mercado bélico nacional, visto que as armas 
estrangeiras se tornam mais baratas e atrativas. Página 14
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Reta Final Clubes se enfrentam amanhã na semifinal 
do Paraibano de Futebol Feminino. Página 16

Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

153.917

6.929.409

72.221.634

3.452

181.945

1.612.014
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS

Esportes

Brasil-Mundo

Natação paraibana é destaque 
em competição regional no RN
Com 96 medalhas, Grêmio Vila Olímpica Parahyba 
alcançou o segundo lugar no Festival de Natação da 
Federação Aquática Norte-rio-grandense.  Página 15
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Os conflitos no campo e na cidade têm gerado cenas que es-
candalizam a sociedade brasileira, colocando em plano aberto, 
embora muitas vezes sob a égide da Justiça, as contradições so-
ciais que persistem no país desde o seu nascedouro. Investir em 
canais democráticos de diálogo, com vistas à solução pacífica 
desses problemas, é uma alternativa louvável.

A posse dos membros da Comissão Estadual de Prevenção à 
Violência no Campo e na Cidade (COECV), realizada, ontem, pelo 
governador João Azevêdo, consolida uma importante vitória da 
cidadania, tendo em vista que a nova delegação é o resultado de 
entendimentos mantidos entre diversas esferas do poder públi-
co e da sociedade civil organizada.

Com a posse de seus membros, a COECV ganha a muscula-
tura física necessária para empreender a ação prática que dá 
sentido à sua existência ideal, qual seja, a “de prevenir e redu-
zir a violência em conflitos fundiários no campo e na cidade, 
atuando, principalmente, em conflitos de caráter coletivo, que 
envolvem comunidades já consolidadas”.

A celeridade na tomada de decisões de forte impacto social, 
uma das características da atual gestão pública estadual, tam-
bém prevaleceu no que diz respeito à COECV. A Paraíba é o se-
gundo estado do Nordeste a instalar este comitê e o quinto do 
país, fato que atesta o interesse do governador João Azevêdo na 
construção de uma cultura da paz.

A sociedade precisa confiar no diálogo como ferramenta 
prioritária para a resolução de conflitos. Apostar na força, por 
exemplo, é um caminho perigoso, pois a história mostra que as 
divergências em que os lados envolvidos não foram ouvidos de 
forma equânime permaneceram e, em muitos casos, recrudes-
ceram ao ponto da insolubilidade. 

O princípio que move a COEVC é o do respeito à dignidade 
humana. Portanto, onde houver desacato à cidadania, princi-
palmente em termos coletivos, a Comissão atuará no sentido de 
colaborar para que, por meio da interlocução, a justiça seja feita 
no menor intervalo de tempo possível. Espera-se então um tem-
po promissor nas relações sociais no campo e na cidade.

Prevenção à Violência

CONTATOS: uniaogovpb@gmail.com  REDAÇÃO: (83) 3218-6539/3218-6509

Respeito à vida

Artigo Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com  | Colaborador

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Quando eu era criança tinha uma mar-
ca no meu braço esquerdo, bem próximo ao 
ombro. Não apenas eu, mas meus pais e to-
dos os meus irmãos. Era um sinal, como um 
selo, que identificava quem havia sido vaci-
nado contra a varíola, uma doença mortífe-
ra que, no inicio do no século 20, matou  mi-
lhões de pessoas até ser erradicada através 
de uma vacina criada por um cientista inglês, 
Edward Jenner, que pode ser considerado 
um dos maiores benfeitores da história da 
humanidade. O certificado da imunização 
era obrigatório, exigido por Lei, e era solici-
tado na matrícula do colégio, junto com os 
documentos de praxe. 

Ainda morava no Rio de 
Janeiro quando surgiu uma 
epidemia de meningite, uma 
doença endêmica rara que 
atingiu duramente o Brasil, 
principalmente  a região 
Sudeste, responsável pela 
morte de milhares de pesso-
as, principalmente crianças. 
Estávamos em 1974 e o país 
vivia sob regime militar e, naquela ocasião, 
como agora, o governo também adotou uma 
postura negacionista, sonegando informa-
ções à população na tentativa de minimizar 
o problema e evitar que o fato pudesse atin-
gir a ilusão do Milagre Econômico, além de 
prejudicar a imagem do Brasil no exterior. 
Médicos e sanitaristas foram proibidos de 
falar sobre o assunto, que foi considerado 
questão de segurança nacional. 

Com a curva de casos em ascensão sobre 
áreas centrais do Sudeste e em Brasília, não 
havia mais como impedir o fluxo da informa-
ção. Em março de 1974, o presidente Ernesto 
Geisel reconheceu o problema publicamente 
e criou a Comissão Nacional de Controle de 
Meningite, que importou milhões de doses 
da vacina. Aulas foram suspensas e escolas 
abrigaram hospitais de campanha. Três anos 

após o início da crise, as medidas adequadas 
foram tomadas e a doença foi controlada.

Relembro esses fatos para chegar à si-
tuação que vivemos agora quando o Brasil 
enfrenta uma das maiores tragédias de to-
dos os tempos, a pandemia do coronavírus, 
que se estende há quase um ano e já provo-
cou mais de 180 mil mortes, equivalente ao 
público que lotou o Estádio do Maracanã 
na final da Copa de 1950. Além disso, quase 
7 milhões de brasileiros foram infectados 
e viveram a triste experiência de conhece-
rem os seus efeitos até se recuperarem em 
tratamentos longos e dolorosos na precá-
ria rede hospitalar do País. 

E o que assusta não 
é apenas o vírus. É a for-
ma irresponsável  como 
as autoridades lidam com 
o problema, adiando de-
cisões e transformando 
a vacinação, sonhada por 
todos, num jogo político, 
num conflito de interes-
ses, numa disputa fratri-

cida para saber quem pode lucrar mais em 
cima do sofrimento e da desesperança dos 
que perderam parentes e pessoas queridas, 
nesse drama cruel que atinge a todos nós. 

Não se discute a eficácia da vacina, 
mas a sua procedência, enquanto que aos 
brasileiros não importa de onde venha. O 
que se espera é que seja testada, confiável 
e em quantidade suficiente para atender a 
toda a população brasileira. A obrigação 
do Governo é adquirir o produto,  disponi-
bilizar o remédio, planejar e providenciar 
a sua distribuição, sem contabilizar quem 
vai ou não fazer uso dele.  

Pior do que o covid-19 é o vírus da des-
façatez, da negligência, da inconsequência 
e do desrespeito de quem deveria ter a res-
ponsabilidade de cuidar da saúde pública e 
garantir a todos o direito à vida. 

Artigo Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com  | Colaborador

A vacina de Cuba
Cuba já tem a vacina do vírus, boa 

e barata. E agora, Jair? Vai comprar? O 
produto das economias socialistas têm 
essas características: preço e qualidade. 
Na guerra da Coreia, os EUA reconhece-
ram a superioridade dos aviões MIGs, de 
fabricação russa, sobre os caças Sabre, 
que equipavam as forças coreanas. Se 
pode dizer, ainda, que a Coreia ganhou a 
guerra, pois assinou o armistício com os 
EUA, tal e qual fez na II GG 
com a Alemanha.

Cuba estava demoran-
do a se manifestar sobre a 
covid-19. Eu não esperava 
tanto, que a ilha chegasse 
com um produto melhor 
e mais barato. Estava de-
sacostumado com o jeitão 
socialista, de tanto ouvir a arenga dos 
capitalistas, estes preocupados em ga-
nhar dinheiro mais e mais. E pesquisa 
científica fica em plano secundário, ou 
mesmo em terceiro plano. Sabe-se que 
uma dose de vacina do covid-19 custa 
em torno de cem reais. Países pobres 
não podem comprar, pois a quantidade 
de frascos é enorme para se vacinar a 
população de um país.

O Brasil vai ter uma despesa faraô-

nica, fantástica, com a vacinação - pois 
tem a quinta população do Planeta. Isso 
depois da entre safra da covid-19. A pro-
moção da vacina da ilha do Caribe virá 
bem a calhar; Bolso é um cara de sorte. 
Vai vacinar a popuação brasileira a  pre-
ço  de  banana. Não estou chamando o 
Brasil de banana república. Se alguém 
interpretar assim, é porque é fela da mãe. 

Bolso não tem cara de... Aliás, acho 
que ele nem tem mãe. Você 
já viu um retrato da genito-
ra dele? Ou mesmo do pai. 
Mas acredito que ele seja 
bom filho. Se não fosse, não 
teria sido eleito. Os deuses 
não gostam daquela qua-
lidade de gente. Mas tem 
uns caras que são exceção, 

dão na mãe, na avozinha e fica por isso 
mesmo. Será que Luís Inácio não, Lula não 
deu na mãe. E o povo brasileiro? Deu na 
mãe? Esse nunca teve mãe, nem vozinha, 
nem vozinho. E a princesa Isabel, não é 
vozinha do povo? Nem mãe?

“Ó fica abolida a escravi-
dão no Brasil. Revogue-
-se as disposições 
em contrário. 
Isabel”.

 Eu não esperava 
que a ilha chegasse 

com um produto melhor 
e mais barato.   

 Não se discute a eficácia 
da vacina, mas a sua 

procedência, enquanto que 
aos brasileiros não importa 

de onde venha.   
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Governador e prefeito eleito da capital se reuniram para definir estratégias para o enfrentamento da doença em 2021

Para traçar caminhos no 
enfrentamento ao novo coro-
navírus em 2021, o governador 
João Azevêdo e a equipe técni-
ca do Estado estiveram reuni-
dos, na tarde de ontem, com a 
equipe técnica da nova gestão 
da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, liderada pelo prefeito 
eleito Cícero Lucena.  A reunião 
teve como principal objetivo ni-
velar as informações e estabe-
lecer um cronograma de ações 
conjuntas que serão implanta-
das a partir de 1° de janeiro. 

Como partícipe da tran-
sição de gestões municipais, 
o encontro serviu para traçar 
estratégias para o combate à 
crescente da doença em todo 
o estado e, principalmente na 
capital paraibana que será, em 
poucos dias, rota turísticas nas 
festas de fim de ano e verão. 
Para evitar esse crescimento, as 
gestões orientam a população 
paraibana para a manutenção 
de medidas de isolamento, dis-
tanciamento e cuidados de hi-
giene que evitem a proliferação 
do vírus.

“Esse é o nosso objetivo. 
Continuar protegendo vidas e 
salvando as pessoas fazendo 
com que o sistema público de 
saúde dê resposta como já deu 
no primeiro pico da doença. A 
parceria com a prefeitura de 
João Pessoa é importante para 
que possamos dizer para a po-
pulação que esse é caminho: 
enfrentar essa doença com os 

cuidados que nós estamos ten-
do hoje”, declarou João Azevê-
do.

Sobre a campanha de va-
cinação contra a covid-19, João 
Azevêdo, que negocia doses di-
retamente com o Instituto Bu-
tantan, informou que o estado 
já possui um plano para a imu-
nização imediata da população 
após a liberação da vacina. Em 
coletiva de imprensa, o gestor 
informou que os primeiros a se-
rem vacinados serão os profis-
sionais de saúde que atuam na 
linha de frente no enfrentamen-
to ao novo coronavírus. Mesmo 
com as negociações aguardan-
do apenas o posicionamento da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), Governo do 
Estado e prefeitura traçam pla-
nos de trabalho sem o panora-
ma da vacina. Isto porque a ga-
rantia da vacina pode piorar o 
comportamento da população 
que não respeita medidas de 
isolamento e acabam gerando 
o aumento contínuo de novos 
casos e óbitos em decorrência 
da doença.

“Trabalharemos como se 
a vacina ainda não existisse ou 
não estivesse planejada. A nos-
sa responsabilidade é nesse 
sentido, embora já estejamos 
planejando a ação mais rápida 
possível de trazer a vacina. Mas 
temos que trabalhar diante do 
cenário que temos hoje. E tra-
balhar conjuntamente com o 
Governo do Estado propiciará 
uma maior transparência das 
informações para que a socie-
dade, inclusive, faça a sua parte 

com uso de máscaras e todos os 
protocolos de funcionamento 
dos serviços para enfrentarmos 
esse repique”, afirmou Cícero 
Lucena.

O prefeito eleito solicitou 
que a atual gestão não realize 
festas públicas de fim de ano 
e ainda anunciou que não fará 
festa ou aglomeração de qual-
quer tipo em sua cerimônia de 
posse. Cícero Lucena anunciou 
também que se reunirá com 
prefeitos da Região Metropo-
litana para estabelecer ações 
conjuntas.

Novos protocolos para 
todo estado, devido a preocu-
pação constante com as festas 
de fim de ano, serão publicados 
em decreto ainda nesta semana 
para complementar o plano de 
contingenciamento publicado 
pelo Governo do Estado que 
impactará diretamente o horá-
rio de funcionamento de bares, 
restaurantes e eventos nos es-
tados que atingirem uma zona 
de risco ao sistema de saúde.

“O que estamos fazendo, 
a partir desse pico que está 
acontecendo, é que nós vamos 
reforçar, principalmente, para 
o funcionamento de bares, res-
taurantes e eventos, uma nova 
regra. Estabelecendo que, se 
por acaso o número de leitos 
ultrapassar 70% a gente teria 
‘startado’ o processo para que 
esses municípios pudessem 
funcionar com horário reduzi-
do, isso não muda em relação ao 
delivery. É um complemento ao 
plano que já existe no estado”, 
ressaltou o Chefe de Estado.

Ana Flávia Nóbrega 
ana8flavianobreg@gmail.com 

João Azevêdo e Cícero Lucena 
traçam ação de combate à covid

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Clóvis Roberto

Do governador João Azevêdo, 
no programa ‘Fala, Governador’, 
da Rádio Tabajara: “Até 31 de 
dezembro, o Governo do Estado 
estará abrindo mais 120 leitos, o 
que vai totalizar só em dezembro 
a disponibilização de 99 leitos de 
enfermaria, 12 leitos de Unida-
de de decisão e 70 novos leitos 
de UTI”. O estado vai adquirir 3 
milhões de seringas para a vaci-
nação contra covid-19.   

AberturA de mAis leitos 
“A oposição [em Campina 
Grande] precisa se reinven-
tar”, afirmou Galego do Lei-
te, quando indagado sobre as 
perspectivas que enxerga para 
os partidos que fazem o con-
traponto à gestão municipal. 
Para ele, falta construir, efe-
tivamente, um processo opo-
sitor em que a população se 
veja representada na Câmara 
Municipal e no Executivo.  

Presidente do Podemos na Paraíba, 
Galego do Leite disse à coluna que 
continuará no comando da legenda 
– logo após as eleições municipais, 
surgiram especulações dando conta 
de que Ana Cláudia Vital do Rego, 
que disputou a prefeitura de Campina 
Grande, assumiria o cargo. “Meu de-
sejo é que ela assumisse desde o início 
do ano, mas ela não quis”, revelou.  

ContinuArá presidente    

pArA enfrentAr A pAndemiA, polítiCos preCisAm 

usAr mAis As pAlAvrAs ‘ArmistíCio’ e ‘distensão’ 

“preCisA se reinventAr” 

As expressões ‘armistício’ e ‘distensão’ se tornaram, desde a eclosão da pandemia do novo coronavírus, 
caras ao dicionário dos políticos brasileiros –  não ao de todos, obviamente, muitos as usam, sem praticar 
as ações que elas representam, semanticamente. A pandemia impôs uma necessidade que só sensatos e 
pragmáticos enxergaram: sem a união daqueles que ocupam instâncias de poder, independentemente 
das bandeiras partidárias e do viés ideológico aos quais estão atrelados, o enfrentamento à covid-19 seria 
uma tarefa mais árdua e ineficiente. Na Paraíba, a propósito desse tema, o governador João Azevêdo 
(Cidadania) sempre ressaltou que o enfrentamento eficaz da pandemia estava condicionado a uma série 

de fatores, entre os quais a união de governadores, prefeitos e governo federal. Como é público e notório, 
este último, na maioria das vezes, adotou uma postura de dissensão, contrariando recomendações técnico-
-científicas e, por este motivo, estimulando confrontos com governadores, quando deveria ter criado um 
gabinete de crise, comandando ações e compartilhando decisões com os governadores e prefeitos. Nessa 

perspectiva de que a ‘união dos contrários’ é condição indispensável para vencer a crise, a notícia de que 
o governador João Azevêdo e o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (foto), 

do PSD, vão se reunir na próxima sexta-feira, justamente para discutir ações de combate à 
pandemia, é mais que alvissareira. “Temos que ter uma atuação conjunta para continuar 
dando as respostas efetivas à população, como foram dadas lá atrás, quando não faltaram 
leitos de UTI na Paraíba”, argumentou o governador.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Secretário executivo de Saúde da Paraíba, Da-
niel Beltrammi explica que, após a liberação de 
vacinas contra a covid-19, pela Anvisa, a priori-
dade do SUS é enví ~a-las aos estados para as 
campanhas de vacinação. Logo, a rede privada 
não poderá comercializar o produto. “A autori-
zação não permite que sejam vendidas por em-
presas”, disse.  

beltrAmmi: vACinAs não serão  
ComerCiAlizAdAs nA rede privAdA 

“não é umA prioridAde” 

prevenção e futuro 

“É uma possibilidade, mas não é uma priorida-
de”. Assim respondeu o prefeito de João Pessoa, 
Luciano Cartaxo (PV), ao ser indagado, numa 
emissora de rádio da capital, se seria candidato 
a governador em 2022. Nos bastidores, fala-se 
que Cartaxo almeja costurar alianças para ser 
candidato ao Senado.  

O governador voltou a recomendar que a população 
mantenha o distanciamento social, faça a higienização 
constante das mãos e use máscaras quando precisar sair 
de casa: “Se você quer comemorar o réveillon de 2021, 
é preciso ter muito cuidado no réveillon de 2020”. O ges-
tor estadual reafirmou que o plano de vacinação está 
pronto, aguardando apenas a liberação da vacina.   
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João Azevêdo e Cícero Lucena pediram à população que respeite as regras de prevenção para evitar contágio da covid-19

Foto: Marcus Antonius

PB tem mortes em 84,30% das cidades
A Paraíba registrou mais 268 

novos casos de infecção por covid-19 
e mais 13 mortes. É o que aponta o 
boletim epidemiológico divulgado 
ontem pela Secretaria de Estado da 
Saúde. Os casos confirmados estão 
distribuídos por todos os 223 muni-
cípios paraibanos. Em 84,30% destes 
foram registradas mortes provocadas 
pela covid-19.

Com a atualização dos números 
sobre a pandemia no estado, já são 
153. 917 pessoas que contraíram a 
doença, 120.419 se recuperaram e 
3.452, infelizmente, morreram.

Foram aplicados na população da 
Paraíba o total de 494.656 testes para 
diagnóstico da covid-19. A taxa de 
ocupação total de leitos de UTI (adul-
to, pediátrico e obstétrico) em todo o 
estado é de 57%. Apenas com relação 
aos leitos de UTI para adultos na Re-
gião Metropolitana de João Pessoa, a 
taxa de ocupação chega a 60%. Em 

Campina Grande estão ocupados 57% 
dos leitos de UTI adulto e o percentual 
no Sertão é de 88% dos leitos de UTI 
para adultos.

Dos 268 novos casos de covid-19 
confirmados no boletim, 166 foram 
concentrados em 10 municípios, o que 
representa 61,94% dos casos em toda 
a Paraíba. 

Os três com maior incidência de 
novos registros são: João Pessoa, com 
42 novos casos, totalizando 38.858; 
Patos, com 26 novos casos, totalizando 
5.946; e Sousa, com 19 novos casos, 
totalizando 3.207.

O boletim da SES indica ainda que 
188 cidades registraram mortes de 
moradores causadas pela covid-19. Os 
13 óbitos registrados nesta segunda 
ocorreram entre 22 de novembro e 14 
de dezembro, sendo 10 deles nas últi-
mas 48h. Os pacientes tinham idade 
entre 45 e 93 anos. Cardiopatia foi a 
comorbidade mais frequente.

Reunião com Bruno na sexta-feira
O governador João Azevêdo 

irá se reunir, na próxima sexta-
feira, dia 18, com o prefeito elei-
to de Campina Grande, Bruno 
Cunha Lima, ocasião em que irão 
discutir ações de enfrentamento 
da pandemia do coronavírus. O 
encontro irá ocorrer às 10h, no 

Palácio da Redenção, em João 
Pessoa, conforme anunciou o 
chefe do Executivo estadual, 
ontem, durante o programa se-
manal ‘Fala, Governador’, trans-
mitido em cadeia estadual pela 
Rádio Tabajara.

“Temos que ter uma atua-

ção conjunta para que as res-
postas que foram dadas lá atrás, 
onde não faltaram leitos de UTI 
na Paraíba e não enfrentamos 
filas de ambulâncias nas portas 
dos hospitais, e vamos continuar 
dando as respostas efetivas à po-
pulação”, falou.



Diretor-presidente do DER, Carlos Pereira, fez um balanço das ações ontem durante o programa “Fala, Governador” 
Em dois anos, o Governo 

do Estado já investiu cerca 
de R$ 280 milhões em obras 
rodoviárias. Os números fo-
ram apresentados ontem pelo 
diretor-superintendente do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER-PB, 
Carlos Pereira de Carvalho e 
Silva, durante o programa Fala 
Governador, transmitido pela 
Rádio Tabajara em cadeia es-
tadual de rádio e pelas redes 
sociais do governo.

Carlos Pereira agradeceu 
ao governador João Azevêdo e 
ao secretário da Infraestrutu-
ra, Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente, Deusdete Queiroga, 
pelo apoio às obras do setor 
rodoviário. Em seguida, fez 
um resumo das obras nesses 
2 anos de administração. 

Pavimentação
Carlos Pereira informou 

que, desde janeiro de 2019, 
de acordo com o relatório das 
obras realizadas pelo DER, fo-
ram concluídos 52,2 km de 
novas rodovias; 81,1 km em 
andamento e 39,9 km em fase 

de licitação, totalizando 175,2 
km de novas rodovias pavi-
mentadas. Nesse programa 
de pavimentação, segundo 
adiantou, o Governo do Esta-
do investe R$ 159,64 milhões, 
incluindo as obras concluídas, 
em andamento e em licitação. 

Restauração
Quanto ao programa de 

restauração de rodovias, Car-
los Pereira ressalta que neste 
primeiro período da admi-
nistração, foram concluídos 
126,5 km de novos pavimentos 
e 167,7 km estão em fase de 
obras, totalizando uma meta 
de 294,2 km de rodovias res-
tauradas e bem sinalizadas a 
ser alcançada até dezembro de 
2021. O valor deste componen-
te do programa é de R$ 119.52 
milhões, incluindo obras con-
cluídas e em andamento, com 
recursos do Tesouro Estadual.

Mobilidade Urbana
Carlos Pereira fez um des-

taque especial para as obras de 
mobilidade urbana do Gover-
no do Estado, citando o Arco 

Metropolitano Leste de Cam-
pina Grande, que interliga as 
rodovias BR-230 e BR-104; 
Contorno  de Bananeiras; Con-
torno Oeste de Sousa que vai 
interligando as rodovias BR-
230 e PB-391; ligações entre 
bairros em João Pessoa: Valen-
tina/Mangabeira/Perimetral 
Sul, Jardim Cidade Universitá-
ria/Altiplano e Geisel/Colinas 
do Sul.

Finalmente, o dirigente do 
DER falou sobre os serviços de 
conservação da malha rodovi-
ária, que constitui o maior pa-
trimônio físico da Paraíba, cujo 
valor estimado é da ordem de 
6 bilhões de reais. 

Nas estradas de terra, 
com 2.164 km, são realizados 
serviços de reconformação do 
leito natural com adição de 
solo, erradicação, serviços de 
drenagem para escoamento 
das águas pluviais, entre mui-
tos outros, todos a cargo das 
8 Residências Rodoviárias do 
DER localizadas nas cidades 
de Sapé, Itabaiana, Campina 
Grande, Sumé, Patos, Solânea, 
Cajazeiras e Itaporanga.

Governo investe R$ 280 mi em 
obras na malha rodoviária

UNIÃO  A Editoração: Ednando PhillipyEdição: Clóvis Roberto
João Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 15 de dezembro de 2020

Investimentos na área de esportes
O secretário de Estado da Juventu-

de, Esporte e Lazer, Hervázio Bezerra, 
falou no programa “Fala,Governador” 
das ações ligadas à pasta neste ano de 
2020 durante o programa. Na ocasião, 
ele enfatizou também a necessidade 
de cancelar o calendário esportivo por 
conta da pandemia do novo coronaví-
rus e destacou os investimentos recebi-
dos pela Vila Olímpica Parahyba, que 
passa por reforma de manutenção. 

Além disso, durante o programa 
transmitido pela Rádio Tabajara em 
cadeia estadual de rádio, Hervázio 
ressaltou a criação do programa Bol-
sa Esporte, que destina R$ 3 milhões 
aos atletas, paratletas e técnicos pa-
raibanos, como parte do  Incentiva 
Esporte, assinado neste ano de 2020. 
“O governador João Azevêdo mostrou 
sua sensibilidade e compromisso para 
com o esporte paraibano, pois neste 
ano de 2020 destinou 7 milhões de 
reais, sendo três para o Bolsa Esporte 
e R$ 4 milhões para o Paraíba Esporte 

Total, aos clubes de futebol e entidades 
esportivas e paradesportivas”, disse. 

Hervázio Bezerra lembrou que, 
apesar da pandemia, o Governo do 
Estado viabilizou cerca de R$ 50 mil 
em passagens aéreas para atletas de 
diversas modalidades “Mesmo com 
todo esse problema da covid, algumas 
competições voltaram e com muito es-
forço foi possível atender vários atletas 
que precisaram se deslocar a Santa 
Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. 
Já na reforma e manutenção da Vila 
Olímpica, está sendo gasto cerca de 
R$ 1,5 milhão visando melhoramento 
de vários setores em suas dependên-
cias”, frisou.

“É bom lembrar também que em 
Campina Grande, no distrito de Galan-
te, houve a entrega de praticamente 
um novo ginásio, que foi a reforma 
do Rodrigão, que está totalmente re-
modelado e revigorado, gerando um 
altíssimo investimento por parte do 
Governo do Estado”, concluiu. 

Secretário fala de ações da Agricultura Familiar e Cooperar
As ações empreendi-

das nos últimos dois anos 
pela Secretaria de Estado da 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento do Semiárido 
(Seafds), foram destacadas 
pelo secretário Jonildo Ca-
valcanti, ontem, no progra-
ma “Fala, Governador”. Ele 
também ressaltou o trabalho 
que é executado pelo Projeto 
de Desenvolvimento Susten-
tável do Cariri, Seridó e Curi-
mataú (Procase) e Projeto 

Cooperar/PB Rural Susten-
tável. 

O secretário Jonildo 
Cavalcanti comentou que 
o trabalho da Secretaria da 
Agricultura Familiar e do De-
senvolvimento do Semiárido 
é levar políticas públicas aos 
agricultores familiares por 
todas as regiões da Paraíba. 
“É importante prestar con-
tas daquilo que a gente vem 
fazendo pela Paraíba numa 
ação conjunta do governo, 

para que possamos melhorar 
a vida do povo da Paraíba”, 
afirmou.

“Com o ano atípico, di-
ferente de tudo e difícil para 
todos nós – observou Jonildo 
– mesmo assim o Governo 
da Paraíba, com a sensibili-
dade que tem, efetivou po-
líticas públicas justamente 
para diminuir esses impactos 
junto às famílias de agricul-
tores. Nós celebramos uma 
parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Humano 
do Estado, visando à aquisi-
ção de alimentos junto aos 
produtores da agricultura 
familiar”.

As toneladas de inhame, 
batata, macaxeira e as mais 
diversas frutas foram doa-
das às famílias em situação 
de extrema vulnerabilidade, 
por meio das medidas so-
ciais emergenciais. Foram 
distribuídas cerca de 52 mil 
cestas básicas com famílias 

cadastradas nos 223 muni-
cípios da Paraíba, e foram 
contempladas 43 comunida-
des quilombolas, indígenas 
e povos de terreiros, numa 
parceria com as Secretarias 
de Desenvolvimento Huma-
no, da Mulher da Diversida-
de Humana e a Executiva da 
Economia Solidária. Além 
da distribuição de 600 to-
neladas de alimentos todos 
oriundos da agricultura fami-
liar; 40 toneladas de peixe e 

30 toneladas de frango.
 Jonildo Cavalcanti ain-

da destacou o programa Ga-
rantia Safra, no qual estão 
incluídas mais de 70 mil fa-
mílias em 170 municípios da 
Paraíba, com investimentos 
de mais de R$ 5 milhões da 
contrapartida do Governo 
do Estado. Também foi feito 
um trabalho de capacitação 
junto às Prefeituras e aos 
Conselhos Municipais de 
Agricultura.

Câmara atende ao TCE e vai 
fiscalizar verba indenizatória

Thais Cirino
thaiscirino@hotmail.com

A Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP) 
analisa, hoje, o texto Lei Orça-
mentária Anual (LOA) 2021, 
segundo calendário divulgado 
pelo presidente da CFO, Damá-
sio Franca (Progressistas). O 
vereador é também o relator 
da peça orçamentária que deve 
ser apreciada amanhã durante 
sessão virtual.

A LOA estima a receita e 
fixa as despesas da capital  para 
o próximo ano, indicando a pre-
visão de R$ 2.798.653.101,00, 
que serão destinados às ações 
do Executivo em 2021. Este 
ano, um acordo com o Poder 
Executivo favoreceu a destina-
ção das emendas impositivas. 
No total, foram acordados R$ 

468.556,33 para cada parla-
mentar, sendo que pelo me-
nos a metade desse valor (R$ 
234.278,17) seria voltado para 
iniciativas na área de Saúde. 

Segundo Damásio Franca, 
cada vereador ou vereadora 
poderia destinar até 10 emen-
das de remanejamento e 5 
emendas impositivas. O prazo 
para a apresentação dessas 
emendas encerrou no último 
dia 10. Já a audiência pública 

prevista em lei para o debate 
em torno da peça orçamentá-
ria ocorreu no início do mês 
com a participação de alguns 
auxiliares da PMJP.

O orçamento previsto 
para o município de João Pes-
soa em 2021 representa um 
acréscimo de 8,6% em relação 
ao valor estimado para este 
ano. Na mensagem que enca-
minha a peça orçamentária, 
o prefeito Luciano Cartaxo 
(PV) justificou esse acrésci-
mo, alegando que ele se deu 
em virtude da perspectiva 
de aumento nos repasses de 
algumas receitas vinculadas 
ao Tesouro Municipal, assim 
como de repasses dos recur-
sos de operações de crédito 
como os advindos do Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) ao ‘Programa 
João Pessoa Sustentável’.

Comissão de Finanças analisa 
hoje texto da LOA da capital

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Atendendo à determi-
nação imposta pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
a Mesa Diretora da Câma-
ra Municipal de João Pessoa 
(CMJP), aprovou ontem pro-
jeto de resolução que altera 
a regulamentação da verba 
indenizatória de R$ 7 mil por 
mês que vem disponibilizan-
do para cada um dos verea-
dores desde o final de 2019.

A partir de agora, uma 
coordenação de controle in-
terno vai fiscalizar os gastos 
dos parlamentares com os 
recursos oriundos da ver-
ba criada e denominada de 
Verba Indenizatória de Ati-
vidade Parlamentar (Viap).

Desconfiados de sua le-
galidade, alguns vereadores 

abriram mão do benefício 
que, originalmente, foi de-
nunciado pelo advogado 
Ricardo Cézar Ferreira de 
Lima, servidor da Casa. Os 
questionamentos se basea-
vam no fato de os vereado-
res já serem beneficiados 
com salários em torno de 
R$ 15 mil, verba para pagar 
18 assessores, carro locado 
para cada um e outras ver-
bas para despesas, como 
telefone e combustível.

No mês de outubro, a 
Segunda Câmara do Tribu-
nal de Contas do Estado jul-
gou irregular o pagamento 
da verba indenizatória. 

Somente na semana 
passada, no entanto, o ór-
gão emitiu recomendação 
destinada à CMJP com pe-
dido para que alterasse a 
resolução.

No relatório do TCE, 
foram apontadas irregula-
ridades na fixação de valor 
da indenização por meio de 
resolução; ilegalidade na 
aplicação da Viap de forma 
ordinária e não esporádica 
ou extraordinária; e incons-
titucionalidade nas disposi-
ções da resolução que im-
pede o exame da legalidade 
pelo Controle Interno da 
Câmara.

Ao analisar o caso, a Se-
gunda Turma decidiu reco-
mendar à Mesa Diretora da 
Câmara para que alterasse 
a legislação para permitir 
a fiscalização do Controle 
Interno da Casa e que fi-
zesse constar no seu por-
tal de transparência toda a 
documentação relativa às 
despesas ressarcidas pela 
Câmara.

A estimativa 
das despesas 

da prefeitura de 
João Pessoa para o 
ano de 2021 são de 

R$ 2.798.653.101,00.
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Redução da violência
O governador João Azevêdo empossou os membros da COECV, 
entidade criada com a finalidade de prevenir e reduzir a violência 
em conflitos fundiários no campo e na cidade Página 7 Fo
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Expectativa é da Secretaria de Estado da Saúde; governador João Azevêdo diz que plano está pronto e abre mais 120 leitos

Covid-19: PB pode iniciar 
vacinação já em fevereiro

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Os paraibanos podem co-
meçar a ser vacinados contra o 
coranavírus em fevereiro. A ex-
pectativa é do secretário de Esta-
do da Saúde, Geraldo Medeiros, 
para quem a vacina - provavel-
mente - chegará à Paraíba até ja-
neiro do próximo ano. Ontem, o 
governador João Azevêdo anun-
ciou que vai abrir 120 leitos para 
atender pacientes com covid (leia 
texto abaixo). O número de casos 
vêm aumentando no Estado.

“Todos devem ter paciência 
porque estamos bem próximos 
de vencer essa batalha”, afir-
mou Geraldo Medeiros sobre a 
perspectiva da vacina chegar no 
início de 2021. Enquanto isso, 
ele reafirma a importância de se 
manter as medidas preventivas: 
“Se as pessoas adotarem as re-
gras e ficarem em casa sempre 
que possível, usarem máscaras e 
lavarem as mãos com frequência, 
em breve teremos menos conta-
minados e, consequentemente, 
menos óbitos”.

O secretário comentou, 
ainda, o vídeo divulgado pelo 
governador João Azevêdo pelas 
redes sociais, em que faz apelo 
à população para que continue 
adotando todas as medidas pre-
ventivas necessárias à não disse-
minação do vírus. 

O governador pediu que 
os paraibanos intensifiquem os 
cuidados recomendados pelas 
autoridades sanitárias e disse 
que a Paraíba tem um plano de 
vacinação. Azevêdo também co-
brou do Governo Federal um pla-
no nacional de imunização que 
seja eficiente e justo para todos 
os estados da Federação.

 “O vídeo, divulgado do-
mingo passado, mostra que esse 
Governo tem compromisso com 
a verdade e com a transparên-
cia. E uma preocupação com o 
segmento econômico que já foi 
bastante penalizado nessa pan-
demia”, observou o secretário de 
Saúde. Para Geraldo Medeiros, 
essa manifestação do governador 
mostra a intenção de fazer com 
que as pessoas colaborem para 
que o Estado não seja obrigado 
a retroagir e adotar medidas 
restritivas.

Ainda no vídeo, João Azevê-
do solicitou a população para que 
todos façam suas celebrações 
de Natal e Ano Novo de forma 
virtual. O secretário também 
reforçou esse apelo e disse que 
os governos municipais têm que 
evitar qualquer tipo de comemo-
ração no fim do ano. 

“As pessoas devem evitar 
foguetórios, shows, movimentos 
musicais com bandas. Acredito 
que a Polícia Militar, juntamente 
com os órgãos de controle, vão 
estar vigilantes aos bares e res-
taurantes para evitar qualquer 
aglomeração pública”, previu o 
secretário.

Bandeiras vermelhas aumentam
A Paraíba está hoje com 12 

municípios na bandeira verme-
lha, todos situados no Sertão e 
Alto Sertão. Ontem, começou a 
ser feita a 14ª avaliação do Plano 
Novo Normal em todo o estado. 
“Na avaliação anterior feita há 
15 dias, não tínhamos nenhum 
município com a bandeira ver-
melha. Houve uma queda no nú-
mero de municípios com a ban-
deira verde, e neste momento só 
temos 3% de municípios nessa 
bandeira”, revelou o secretário 
Geraldo Medeiros.

Ele enfatizou que muitos 
municípios que estavam na 
bandeira amarela passaram 
para a bandeira laranja. Eram 24 
municípios na última avaliação 
com a bandeira laranja e hoje, 
82, em razão da grande propa-
gação do vírus. De acordo com 
Geraldo Medeiros, o Plano Novo 

Normal significa o plano de con-
tingenciamento do Governo do 
Estado que foi elaborado desde o 
mês de março. Ele lembrou que, 
antes, as avaliações eram feitas 
de sete em sete dias. Atualmente, 
está sendo feita uma reavaliação 
dos indicadores epidemiológicos 
de 15 em 15 dias. Ou seja, está 
sendo avaliada a quantidade de 
contaminação, a quantidade de 
óbitos, a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI adulto, bem como 
o índice de transmissibilidade. 

Esse índice contabiliza o 
quanto uma pessoa contamina-
da pode transmitir a doença para 
outras pessoas. “Antes, de acordo 
com o índice, 100 pessoas, po-
diam contaminar 80. Agora cada 
grupo de 100 pode contaminar 
130 pessoas. Por isso, esse alto 
grau de contaminação da popu-
lação na Paraíba”, informou.

De acordo com dados divul-
gados pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), 95% dos muni-
cípios se concentram nas ban-
deiras laranja e amarela, 5% na 
vermelha e apenas 3% na verde. 

O abandono do uso de más-
caras e a ocorrência de ativida-
des com grandes aglomerações, 
como a que ocorreu no último 
final de semana no município de 
São Bento, no Sertão do Estado, 
afetam os indicadores utiliza-
dos pelo Plano Novo Normal. 
As aglomerações refletem no 
aumento de ocupação de leitos 
hospitalares para os cuidados à 
covid-19 na Paraíba. As ocupa-
ções hospitalares dos leitos de 
UTI adulto na Paraíba, apontam 
crescimento de 7,86% na 1ª Ma-
crorregião de Saúde, 12,72% na 
2ª e um expressivo crescimento 
de 24,71% na 3ª Macro. 

“Todos devem ter paciência porque estamos bem próximos de vencer essa batalha”, afirmou o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, ressaltando que a vacina chegará ao estado até janeiro

Foto: Ortilo Antônio

Governador anuncia novas vagas
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

O governador João Azevêdo 
anunciou ontem a abertura de 120 
novos leitos para o tratamento da 
covid-19 no estado, com foco no 
Sertão paraibano, região que vem 
sendo mais afetada pela doença. O 
anúncio foi feito durante o progra-
ma “Fala, Governador”, transmi-
tido através das redes sociais do 
Governo e também pela Rádio 
Tabajara, emissora da Empre-
sa Paraibana de Comunicação 
(EPC). Até 31 de dezembro, a 
Paraíba deve ter totalizado 181 
novos leitos abertos somente du-
rante esse mês. Além dos leitos, 
o gestor também divulgou que o 
Governo do Estado está adqui-
rindo mais 3 milhões de seringas, 
que serão disponibilizadas para 
a vacinação contra o coronavírus. 

No início de dezembro, o 
governador autorizou a abertu-

ra de novos leitos nos hospitais 
que são referências para o tra-
tamento da covid-19 no estado, 
sendo eles: o Hospital de Clínicas 
de Campina Grande; o Hospital 
Regional Janduhy Carneiro, 
em Patos; o Hospital Regional 
Wenceslau Lopes; em Piancó; e o 
Hospital Regional em Cajazeiras. 
“Abrimos 36 leitos de UTI e mais 
25 leitos de enfermaria, totali-
zando 61 leitos. Determinamos 
a Secretaria de Saúde que dentro 
dessas unidades, nós possamos 
abrir mais 74 leitos de enferma-
ria, 34 leitos de UTI e 12 leitos 
que chamamos de Unidade de 
Decisão Clínica, os quais são dota-
dos de toda infraestrutura de uma 
UTI, entretanto, antes de colocar o 
paciente na UTI, ele vai passar por 
este leito e se o resultado for satis-
fatório, o paciente já pode voltar 
para a enfermaria sem ter que ir 
pra UTI”, explicou João Azevêdo.

Os 120 novos leitos serão 

distribuídos em 74 leitos de en-
fermaria, 34 leitos de UTI e 12 
leitos de Unidade de Decisão Clí-
nica. Somado aos leitos abertos 
no começo do mês, a Paraíba tem 
99 leitos de enfermaria novos, 12 
leitos de Unidade de Decisão e 70 
novos leitos de UTI, totalizando 
181 abertos só em dezembro. “A 
maior parte desses leitos serão 
direcionados para os hospitais 
de referência do interior do Es-
tado, onde temos notado o cresci-
mento mais acelerado do número 
e casos e de internações. Estamos 
vivendo um momento preocupan-
te da pandemia e a colaboração 
da população é fundamental para 
contermos a 2ª onda e vencermos 
o vírus”, publicou o governador em 
sua conta no Instagram.

João Azevêdo também 
anunciou a adquisição de 3 
milhões de seringas em uma 
licitação que está prevista para 
acontecer ainda esse mês. 

 Força-tarefa no estado
Em sua mensagem, o governador enfatizou que 

o plano para vacinação da população já está pronto 
e será iniciado tão logo cheguem as primeiras doses 
previstas para o início do novo ano. “Nos últimos 
dias, aceleramos o trabalho, inclusive, estamos em 
contato com o Instituto Butantan, em São Paulo, 
para assegurar, se necessário, a compra das vacinas. 
Também mantemos o diálogo com o Ministério da 
Saúde cobrando um plano de vacinação nacional 
justo para todos os estados”, pontuou o governador, 
afirmando que a Paraíba já tem uma força-tarefa 
organizada para levar as vacinas às pessoas em 
todas as regiões da Paraíba. 

“Estamos apenas a 10 dias do Natal e as festas 
de fim de ano deverão ser restritas às pessoas que 
convivem no mesmo lar. Protejam seus pais, avós, 
parentes, tios e amigos, se confraternizando com 
eles virtualmente. As celebrações devem ser feitas 
com as pessoas que já convivem na mesma casa ou 
apartamento. Devemos levar a sério as orientações 
médicas para evitar o contágio. Cuidem e protejam 
seus familiares”, recomendou o governador João 
Azevêdo. 

Ele também destacou a ampliação de novos 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas três 
macrorregiões de Saúde do Estado, caso seja neces-
sário. “Vamos seguir firme no trabalho para ter toda a 
população protegida, para podermos voltar a abraçar 
as pessoas que amamos. Em breve, vamos voltar a 
circular, a viajar e a trabalhar normalmente. É tudo 
que queremos. Mas, para isso, é preciso que, mais 
do que nunca, você se cuide e proteja sua família”, 
finalizou o Chefe do Executivo paraibano. 

Serão vacinadas pessoas em todas as regiões da Paraíba

Foto: Fotos Públicas

Acesse o QR Code acima 
para assistir ao vídeo do 
governador no Instagram
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Eles trabalhavam para um parente da vítima e forneceram a moto usada no crime ao homem que efetuou os disparos

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Polícia identifica dois suspeitos 
da morte de Expedito Pereira

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Renata Ferreira

A Polícia Civil da Paraíba  
já identificou dois suspeitos do 
assassinato do ex-prefeito de 
Bayeux Expedito Pereira. Em 
coletiva de imprensa realizada 
ontem, os investigadores reve-
laram que um deles se encontra 
preso desde o sábado (12) por 
um crime de estelionato que 
não tem relação com a morte 
do político. O segundo suspeito 
se encontra fora da Paraíba, 
mas deve se apresentar ainda 
nesta semana. De acordo com a 
polícia, ambos trabalham com 
um parente da vítima e teriam 
fornecido a moto usada no cri-
me a uma terceira pessoa que 
efetuou os disparos.

Na coletiva de ontem, os 
investigadores informaram que 
já foram interrogadas nove pes-
soas até agora. De acordo com 
o delegado da Polícia Civil de 
Crimes Contra a Pessoa, Vitor 
Melo, um dos responsáveis pelo 
caso, uma camisa foi encontra-
da, pelas ruas do bairro de Ma-
naíra e seu material genético 
está sendo comparado com o 
investigado detido. 

Durante a coletiva, que 
ocorreu no auditório da Cen-
tral de Polícia de João Pessoa, o 
delegado Vitor Melo ressaltou 
a relevância das imagens ob-
tidas através das câmaras dos 
imóveis localizados nas ime-
diações do local do assassinato 
e também vias e rodovias da 
capital e Região Metropolitana. 
“Desde o dia do fato, em que o 
Dr. Expedito foi vitimado, as 
equipes da delegacia de homi-
cídios vêm fazendo uma força 
tarefa buscando o quanto an-

Foto: Evandro Pereira

tes mais provas para elucidar 
esse fato. Os investigadores 
conseguiram coletar dezenas 
de imagens, que conseguimos 
identificar o veículo utilizado 
no crime, assim como as ima-
gens do suspeito descartando 
a camisa supostamente usada 
para tentar despistar a polícia. 
Essa camisa foi encontrada no 
bairro de Manaíra, logo após 
o crime, e está passando por 
perícia e coleta de DNA para 
confronto dos dados e poderá 
nos dar o material genético do 
assassino. As imagens também 
foram primordiais para encon-
trarmos a moto, em Bayeux”.

O veículo foi localizado 
dentro da casa do proprietário, 
mas, segundo os investigado-
res, ficou comprovado que o ho-
mem teria emprestado a moto e 
não estava usando no momento 
do crime. “Duas pessoas iden-
tificadas são hoje as principais 
suspeitas. Já temos muito clara 
a participação delas na morte 
de Dr. Expedito. O dono da moto 
foi ouvido e liberado”, declarou 
o delegado. 

Sobre as especulações que 
há participação de políticos da 
cidade em que a vítima já foi 
prefeito por quatro mandatos 
(1992, 1996, 2000 e 2012) na 
execução do crime, a Polícia 
Civil não descarta as possibili-
dades. “Nada está descartado. 
As linhas de investigações são 
amplas, mas temos essa linha 
que envolve as pessoas que uti-
lizaram a moto e a ligação des-
ses suspeitos que trabalham 
com um político de Bayeux. 
Inclusive, como não há pedido 
de prisão para o outro suspei-
to, estamos aguardando o seu 
comparecimento aqui na dele-

gacia. Ainda temos equipes em 
campo e as imagens coletadas 
vêm derrubando os argumen-
tos de defesa desses suspeitos. 
Os dois têm uma estreita liga-
ção com um parente da vítima, 
mas não podemos afirmar que 
esse parente é suspeito ou não, 
tudo vai ser descoberto ao lon-
go das investigações”, explicou 
Vitor Melo.

Em relação a possíveis 
ameaças e perseguições que 
Expedito poderia estar so-
frendo, a delegada-adjunta de 
Crimes Contra a Pessoa, Emí-
lia Ferraz, relatou que não há 
evidências desse tipo de ação. 

“Não houve registro da família 
dessas situações. A gente pode 
até observar nas imagens que 
o Dr. Expedito caminha regu-
larmente pela calçada. Alguém 
que está temeroso não estaria 
andando de forma tão despre-
tensiosa pela rua”.

O superintendente da Po-
lícia Civil da Região Metropo-
litana de João Pessoa, Luciano 
Soares, também participou da 
coletiva e ressaltou o trabalho 
desenvolvido pela delegacia 
de homicídios para elucidar 
o caso. “A gente preza pela 
cautela no repasse das infor-
mações a fim de se evitar es-

peculações e conclusões pre-
cipitadas. Dada a dinâmica das 
redes sociais e a velocidade 
com que as informações che-
gam, algumas delas até falsas 
e desencontradas, nos coube 
convidar a imprensa para levar 
à sociedade em que pé anda as 
investigações. Não é oportuno 
nem prudente afirmar os fatos, 
restam inúmeros depoimentos 
a serem tomados. Inclusive, de 
outras pessoas que também 
são suspeitas. Esse é um que-
bra-cabeça complexo que está 
sendo montado. 

De acordo com a PC, em 
paralelo às investigações do 

envolvimento desses dois sus-
peitos na morte de Expedito, 
também estão sendo investi-
gadas outras hipóteses, como 
a relacionada aos acidentes de 
trânsito que a vítima se envol-
veu algumas semanas antes 
de seu assassinato. Também 
averiguamos outras possíveis 
justificativas para o fato, mas 
o foco da delegacia é tentar re-
construir com as imagens do 
local. “O que podemos descar-
tar é a ocorrência de latrocínios, 
pois as imagens são bem claras 
que o suspeito nada levou da 
vítima”, finalizou o delegado 
Vitor Melo.

A Polícia Militar prendeu 
e apreendeu 104 suspeitos 
de roubos, homicídios, lesão 
corporal, furto e outros seis 
crimes, no fim de semana, em 
várias cidades paraibanas. 
De sexta até o fim da noite do 
domingo (13), a corporação 
intensificou as ações preven-
tivas por todo o estado.

No período, conforme o 
relatório que foi apresentado 
pela Coordenadoria de Esta-
tística e Avaliação (EM/7), fo-
ram apreendidas 22 armas de 
fogo e recuperados 16 veículos 
que estavam com registros de 
roubo ou furto. Ainda segun-
do o relatório, a corporação 
realizou 1.554 atendimentos 
à população.

Paralelamente às ações 
operacionais e de combate ao 
crime, a PM continuou o tra-
balho de prevenção contra a 
covid-19, fiscalizando e inter-

vindo em locais que estavam 
em desacordo com as regras 
sanitárias. Só nesse domingo 
(13), dois eventos foram en-
cerrados na capital por pro-
moveram aglomerações. Foi 
um durante a madrugada, no 
bairro de Paratibe, e outro à 
tarde, na Praia do Seixas.

Segurança no comércio
Durante a semana, o poli-

ciamento nas áreas comerciais 
e bancárias terá atenção redo-
brada por causa do aumento 
do fluxo de pessoas que estão 
fazendo compras e também 
em decorrência do pagamento 
do abono natalino aos benefi-
ciários do programa Bolsa Fa-
mília, do auxílio emergencial, 
décimo terceiro salário, entre 
outros. As rondas e policia-
mento a pé nessas áreas fazem 
parte do planejamento para 
promover mais segurança.  

Mais de 100 pessoas 
detidas em três dias

Foto: Secom-PB

No domingo, dois eventos foram encerrados por promoverem aglomeração Na última sexta-feira, os projetos do Humanitas foram apresentados em reunião na Secretaria da Administração Penitenciária

A delegada-adjunta, Emília Ferraz, o superintendente da Polícia Civil da Grande João Pessoa, Luciano Soares, e o delegado Vitor Melo deram entrevista coletiva

Presídios paraibanos terão projeto 
piloto de laboratórios de informática

O Sistema Prisional da Pa-
raíba será o primeiro no país a 
receber projeto piloto do Insti-
tuto Humanitas 360 com a im-
plantação de laboratórios de in-
formática nas 64 penitenciárias 
e cadeias para ensino a distância 
a pessoas privadas de liberda-
de, para os policias penais e de-
mais servidores da Secretaria 
da Administração Penitenciária 
(Seap), incluindo graduação e 
pós-graduação. Os apenados 
também utilizarão os tablets e 
notebooks enviados pelo Huma-
nitas, por meio de cessão, para as 
visitas virtuais de familiares. O 
projeto é o Lab 360. A previsão 
de funcionamento é fevereiro de 

2021 com instrutores bolsitas de 
universidades.

 A parceria do Instituto Hu-
manitas 360 com o Governo da 
Paraíba, por meio da Seap, en-
volve ainda o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e o Tribunal de 
Justiça da Paraíba. O Humanitas 
é uma ONG dos Estados Unidos 
com sede também no Brasil, 
em São Paulo. “O laboratório 
equipado vai ser o protótipo da 
iniciativa, o primeiro no Brasil, 
criado na Paraíba, onde a gente 
vai viabilizar o ensino, a forma-
ção, testes metodológicos, inova-
ção científica e esse laboratório 
composto por pessoas privadas 
de liberdade vai ser expandido 

para todo território”, destacou 
Higor Cauê, gerente jurídico do 
Instituto Humanitas 360.

Na última sexta-feira (11), 
os projetos do Humanitas fo-
ram apresentados em reunião 
na Seap. O secretário Sérgio 
Fonseca avalia que as parcerias 
firmadas pela secretaria estão 
fortalecendo os projetos de res-
socialização e afirmou: “O Hu-
manitas 360 se apresenta como 
um dos parceiros mais fortes 
que vamos ter aqui no sistema 
prisional. Nós já recebemos 95 
notebooks, 90 tablets e chegarão 
mais para proporcionar cursos 
a distância para nossos policiais 
penais, demais servidores e para 

as pessoas privadas de liberdade. 
A cooperativa social das mulhe-
res, outro projeto do Humanitas, 
é algo significativo e os frutos 
serão colhidos a médio e longo 
prazos, sobretudo na diminuição 
da reincidência criminal que é o 
grande objetivo do Governo do 
Estado, cuidar das pessoas, que 
elas possam estar retornando 
para a sociedade da melhor for-
ma possível”.

Uma outra ação será a coo-
perativa social que vai ser insta-
lada numa das quatro unidades 
prisionais femininas do estado. 
Higor Cauê visitou as unidades 
prisionais femininas de Patos, 
Campina Grande e João Pessoa 
para gerar um relatório e a Orga-
nização Não Governamental es-
colher em qual delas funcionará 
a cooperativa  social de mulheres 
do sistema prisional, “que tem 
inicío no regime fechado e vai até 
a liberdade das mulheres poden-
do agregar valores e constituin-
do meios de renda, mas, além 
disto, tirar elas da desvantagem 
social para construção de opor-
tunidades econômicas viáveis e 
sustentáveis e principalmente a 
mudança de paradigma”. As ree-
ducandas se tornarão mulheres 
empreendedoras.  A cooperativa 
deve começar a funcionar em fe-
vereiro próximo. Será contratado 
um profissional para gerenciar a 
cooperativa, além de professores 
de bordado, costura, crochê.

Foto: Secom-PB
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Estado é o quinto do país a criar entidade com o objetivo de prevenir e reduzir a violência no campo e na cidade

Governador empossa comissão 
para tratar conflitos fundiários

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

O governador João Azevê-
do empossou, ontem, em sole-
nidade virtual, os membros da 
Comissão Estadual de Prevenção 
à Violência no Campo e na Cida-
de (COECV), composta por 15 
membros de órgãos e institui-
ções estaduais, federal e socieda-
de civil. A COECV foi criada com a 
finalidade de prevenir e reduzir a 
violência em conflitos fundiários 
no campo e na cidade, atuando, 
principalmente, em conflitos de 
caráter coletivo, que envolvem 
comunidades já consolidadas. A 
Paraíba é o segundo Estado do 
Nordeste a instalar esta Comis-
são e o quinto do país. 

Na oportunidade, o chefe 
do Executivo estadual destacou 
a importância da criação da co-
missão para assegurar relações 
respeitosas entre segmentos da 
sociedade. “Eu tenho certeza de 
que essa Comissão irá enfrentar, 
resolver e reduzir a violência em 
conflitos fundiários no campo 
e na cidade em comunidades já 
consolidadas. Essa também é 
uma forma de salvar vidas por-
que quando estamos preservan-
do a habitação, preservamos o 
espaço para plantar, o emprego 
e geração de renda. Eu desejo su-
cesso a todos os membros e que 
a gente possa sempre encontrar 
saídas que mantenham a digni-
dade, o respeito ao próximo e à 
vida”, frisou. 

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Humano, Tibé-

rio Limeira, destacou o simbolis-
mo da criação da COEVC em um 
momento de celebração referen-
te ao Dia Internacional dos Direi-
tos Humanos, comemorado em 
10 de dezembro. “Nós tivemos 
um ano difícil, mas que está sen-
do finalizado com a instalação de 
uma comissão muito importante 
e que irá se ater à necessidade 
de termos o envolvimento de ór-
gãos com o intuito de promover 
com competência o bem comum 
em um espaço de interlocução 
direta com o Judiciário, influen-
ciando na mediação e resolução 
de conflitos fundiários”, pontuou.

O comandante-geral da Po-
lícia Militar, coronel Euller Cha-
ves, enalteceu a sensibilidade 
da gestão estadual de criar a Co-
missão. “Esse é um sonho antigo 
e representa um fato histórico, 
simbólico e necessário, permi-
tindo ainda mais a melhoria do 
nosso trabalho e vamos fazer o 
melhor possível”, disse.

O representante do Movi-
mento dos Trabalhadores e Tra-
balhadoras por Direitos (MTD), 
Gleyson Ricardo, elogiou a ini-
ciativa do governo. “Essa é uma 
semana de celebração e esta-
mos muito felizes, pois a Comis-
são é necessária porque se trata 
da primazia da vida que deve 
estar acima dos interesses indi-
viduais e teremos as condições 
de prevenir a questão da vio-
lência e avançar ainda mais. Eu 
ainda parabenizo a iniciativa do 

Governo da Paraíba pela criação 
do programa Parceiros da Habi-
tação”, falou.

A representante do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST), Dilei Apare-
cida, afirmou que a Comissão 
consolida um processo de cons-
trução histórica e protege todos 
os segmentos envolvidos. “Esse 
é um instrumento protetivo e de 
diálogo e é um grande feito por-
que no dia 12 de agosto do ano 
passado, fizemos esse diálogo 
com o governador. Desejo a todos 
os integrantes, sabedoria e sensi-
bilidade humana para que possa-
mos salvar vidas”, comentou.

Comissão
A Comissão foi instituída 

pela Lei nº 11.614, publicada no 
Diário Oficial no dia 27 de de-
zembro de 2019 e será coorde-
nada pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Humano 
(Sedh). Ela ficará responsável 
pelo recebimento de denúncias 
sobre quaisquer ameaças, aten-
tados e atos de violência extra-
judicial em conflitos agrários; 
desenvolver estudos, projetos e 
ações coordenadas com vistas a 
prevenir, combater e erradicar a 
violência no campo e na cidade, 
entre outras.

Integram a titularidade da 

COECV, Tibério Limeira (Secreta-
ria de Estado do Desenvolvimen-
to Humano); major bombeiro 
Rogeliano Pereira (Secretaria da 
Segurança e da Defesa Social); 
Priscilla Aires (Secretaria da 
Agricultura Familiar e do Desen-
volvimento do Semiárido); José 
Marinho de Lima (Secretaria 
do Desenvolvimento da Agro-
pecuária e da Pesca); Cristiano 
Campelo (Empaer); coronel Ro-
berto Costa (Polícia Militar); Lú-
cio Mendes (Ministério Público 
do Estado); Manfredo Estevam 
(Defensoria Pública do Estado); 
Edson Júlio (Defensoria Pública 
da União); Guiliana Morais (In-

cra); José Godoy (Ministério Pú-
blico Federal); Gleyson Ricardo 
(Movimento dos Trabalhadores  
e Trabalhadoras por Direitos); 
Gilmar Felipe (MST); João Muniz 
(Comissão Pastoral da Terra); 
Raimunda Fontes (Fundação 
Margarida Maria Alves).

Os membros suplentes são 
Mônica Laura; 2º tenente da Po-
lícia Militar, Jorge de Oliveira; 
Antônio Aves; Pedro Patrício; 
Jeferson Ferreira; major Antônio 
Josias; Sônia Maria; Maria do Céu 
Cavalcanti; Isabel Cristina; Ivan 
Sérgio; José Guilherme Ferraz; 
Josefa Maria; Maxwell Castelo; e 
Mirella de Almeida.

Foto: Francisco França

Governador João Azevêdo empossou os membros da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade através de solenidade virtual

Procon-PB 
inicia Festa 
Segura em 
Cabedelo

A Autarquia de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor do Estado da Paraíba 
(Procon-PB) deflagrou, na 
manhã do sábado (12), em 
todo o estado, a ‘Operação 
Festa Segura’, que tem o ob-
jetivo de fazer visitas a ba-
res, restaurantes e locais de 
eventos com a ação protetiva 
aos consumidores para não 
aglomerarem nos ambientes 
como também outras medi-
das de segurança. A ação, em 
parceria com a Agência Esta-
dual de Vigilância Sanitária 
(Agevisa), Vigilância Sanitá-
ria do Município, Corpo de 
Bombeiros e Polícia Militar, 
iniciou em Cabedelo e vai até 
o dia 31. 

A superintendente do 
Procon-PB, Késsia Cavalcan-
ti, disse que o momento é de 
muita apreensão devido ao 
aumento de casos de covid 
e que todo cuidado é pouco 
com aglomerações. “Esta-
mos em um momento fes-
tivo e preventivo ao mesmo 
tempo, por isso colocamos 
em campo nossa fiscali-
zação conjunta a outros 
órgãos na ‘Operação Festa 
Segura’ como medida pro-
tetiva aos consumidores e 
educativa a fornecedores”, 
ressaltou.

Ela disse ainda que 
os estabelecimentos 
que descumprirem a Lei 
10463/2017, segundo a 
qual o órgão tem o dever de 
proteger, orientar e tomar as 
medidas cabíveis em defesa 
dos consumidores, no caso, 
serão aplicadas as devidas 
autuações. 

Eleição para reitor da UFPB

Decisão do STF não preocupa Valdiney Gouveia
Lucilene Meireles
lucilenemeirelesjp@gmail.com

A decisão do ministro 
Edson Fachin, do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
anunciada semana passada, 
determinando ao presiden-
te da República seguir a lis-
ta tríplice das universidades 
na escolha de reitores, não 
causou preocupação ao reitor 
interventor da UFPB Valdiney 
Gouveia. Apesar de ser uma 
ameaça real ao posto que já 
está ocupando na instituição, 
ele afirmou que está muito 
tranquilo em relação à deci-
são do STF e que vai cumprir 
o que for decidido. “Só me 
resta acatar”, enfatizou.

“Qualquer que seja a 
decisão de referendar a 

lei ou dizer que a lei não é 
constitucional, vou acatar. 
Sou professor titular por 
concurso, por competência, 
trabalho e dedicação. Se sair 
(do cargo de reitor interven-
tor), vou continuar fazendo 
o que sempre fiz, trabalhar 
na universidade. Mas, só três 
coisas podem me tirar: Deus, 
o presidente da República e 
o STF”, declarou.  

Já a mais votada na lis-
ta tríplice para a reitoria da 
UFPB, Terezinha Domicia-
no, disse que ainda não foi 
marcada uma reunião com 
a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) com o objetivo 
de fazer valer a decisão de 
Fachin. “Vamos aguardar os 
acontecimentos. Estamos em 
contato para ver se a reunião 

acontece nos próximos dias. 
Será uma reunião online com 
todos os reitores, movimen-
tos, entidades. Estamos na 
expectativa para que acon-
teça ainda esta semana”, 
declarou. Semana passada, 
ela afirmou que a decisão do 
ministro deve ser cumprida, 
retirando os que não tiveram 
votos dos conselhos – Con-
suni, Consepe e Conselho 
Curador da UFPB.   

Segundo o ministro 
Edson Fachin, na página 
oficial do STF, antes, “havia 
um acordo mais ou menos 
tácito de respeito, pelo pre-
sidente da República, da 
ordem de nomeação das 
listas tríplices”. A seu ver, 
a recente alteração nessas 
condições, demanda do Po-

der Judiciário um reexame 
do acervo normativo à luz do 
texto constitucional. Fachin 
ressaltou que a literatura ju-
rídica e das demais ciências 
humanas demonstram uma 
correlação significativa en-
tre o estreitamento das vias 
democráticas e a tendência 
de limitação e controle das 
universidades.

Com base nas circuns-
tâncias apresentadas pela 
OAB e nas manifestações 
das partes interessadas no 
processo, o ministro ve-
rificou que há “um grave 
esgarçamento do tecido so-
cial” nas universidades, que 
tiveram sua manifestação de 
vontade popular preterida 
na nomeação de reitores e 
vice-reitores. Para ele, essa 

situação também ocorre pela 
incerteza quanto à consti-
tucionalidade das normas 
que regulamentam eventual 
discricionariedade do presi-
dente da República.

Caso a decisão seja 
referendada pelos demais 
ministros, algumas nomea-
ções feitas pelo presidente 
Jair Bolsonaro poderão ser 
anuladas. “Fachin diz clara-
mente que os membros da 
lista tríplice, para serem in-
dicados, devem ter tido voto 
no colégio máximo”, disse o 
presidente da Associação 
dos Docentes da UFPB (ADU-
FPB), professor Fernando 
Cunha. Assim, segundo ele, 
a decisão do ministro se apli-
ca à situação da instituição 
paraibana.

Terezinha e Mônica foram as mais votadas
Na consulta on-line para 

escolha dos novos dirigentes 
máximos da UFPB, realizada em 
26 de agosto, a chapa 2, forma-
da pelas professoras Terezinha 
Domiciano e Mônica Nóbrega, 
recebeu o maior número de 
votos e obteve uma soma pon-
derada e normalizada (cálculo 
feito considerando-se o peso 
atribuído aos votos dos profes-
sores, técnicos-administrativos e 
estudantes) de 964,518. 

A chapa 1, encabeçada 
pelos professores Isac Medei-
ros e Regina Celi, obteve soma 
ponderada e normalizada de 
920,013. Já a chapa 3, liderada 

pelos docentes Valdiney Gouveia 
e Liana Albuquerque, teve soma 
ponderada e normalizada de 
apenas 106,496.

Os nomes foram, então, 
encaminhados para análise do 
colégio máximo da universidade 
– formada por Conselho Uni-
versitário (Consuni), Conselho 
Superior de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (Consepe) e Conselho 
Curador da UFPB -, que definiu 
a lista tríplice no dia 10 de se-
tembro.

Na votação, as professoras 
Terezinha Domiciano e Mônica 
Nóbrega tiveram 47 votos dos 
conselheiros, os professores Isac 

Medeiros e Regina Celi recebe-
ram 45 votos e os docentes Valdi-
ney Gouveia e Liana Albuquerque 
não obtiveram nenhum voto.

Entenda o caso
A escolha de Valdiney Gou-

veia como reitor interventor da 
UFPB foi o estopim para uma 
série de protestos de estudantes 
que discordaram da medida do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, em optar por um can-
didato que não recebeu sequer 
um voto do colegiado. No dia 5, 
antes mesmo da nomeação, que 
só ocorreu oficialmente em 11 de 
novembro, várias ações ocorre-

ram em repúdio à preferência do 
presidente pelo reitor interventor.

Estudantes se acorrentaram 
na entrada do prédio da Reitoria 
para mostrar que eram contra a 
nomeação, e tiveram apoio da 
ADUFPB. Outros se reuniram em 
frente à casa de Gouveia tam-
bém como forma de mostrar o 
desagrado à escolha de Valdiney. 

Na ocasião, a organização 
do ato ressaltou que mais de 
nove mil estudantes, além de 
servidores e docentes haviam 
escolhido o projeto das pro-
fessoras Terezinha e Mônica, e 
afirmou que a intervenção não 
seria aceita em silêncio.
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Parque Linear tem cerca de 8,5 mil m² e está localizado na Avenida Panorâmica, ao lado da Estação Ciência
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

João Pessoa recebeu um 
novo espaço de lazer, convi-
vência e prática esportiva, 
através da inauguração do 
Parque Linear da Estação, na 
manhã de ontem. O espaço, 
instalado pela Prefeitura Mu-
nicipal de João Pessoa (PMJP), 
tem cerca de 8,5 mil m²  e fica 
localizado na Avenida Pano-
râmica, ao lado da Estação 
Ciência. Ele é destinado à po-
pulação que deseja praticar 
atividades físicas, como ca-
minhadas, ciclismo, patins, e 
skates. 

Além disso, o local con-
ta com uma ciclofaixa de 800 
metros, interligada à ciclofai-
xa da orla de Cabo Branco. As 
crianças também terão o seu 
próprio espaço, com um cir-
cuito infantil. De acordo com 
o prefeito Luciano Cartaxo, 
o parque deve incentivar as 
pessoas a realizar ainda mais 
atividades físicas. “Esta é mais 
uma intervenção que busca 
utilizar áreas importantes da 
cidade e prepará-las para re-
ceber e atender às pessoas. O 
Parque Linear vai ser o des-
tino de quem já pratica es-
portes na região da Ponta do 
Seixas e vai atrair e incentivar 
outras pessoas às modalida-
des esportivas por ser um lo-
cal apropriado e seguro. João 
Pessoa ganha mais um espaço 
que gera bem-estar e qualida-
de de vida para a população”, 
afirmou. 

O ambiente foi pensado 
dentro do conceito de urbanis-
mo tático, que se apropria do 
espaço público, potencializan-
do o uso feito pelas pessoas. 
“Trata-se de uma forma de 
trazer melhor aproveitamen-
to a uma área, criando novo 
contexto, incentivando novos 
usos e o seu compartilhamen-
to”, explicou o superintenden-
te de Mobilidade Urbana de 
João Pessoa, Wallace Massini.

População de JP ganha novo
espaço para atividades físicas

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Foto: Secom-JP

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Os pacientes acometidos 
por Doenças Inflamatórias In-
testinais (DIIs) Crônicas de-
vem estar atentos em relação 
ao contágio pela covid-19. É 
que nessas pessoas os sin-
tomas da doença podem se 
manifestar mais forte. 

Por ser recente, a co-
vid-19 segue gerando ques-
tionamentos sobre como age 
e o que ocasiona no organis-
mo. O fato de acometer o tra-
to intestinal, em grande parte 
dos casos, tem feito crescer o 
número de pessoas acome-
tidas por diarréias. Mas há 
de se considerar que não há 
relação entre a covid-19 com 
a Doença de Crohn e a Retoco-
lite Ulcerativa, principais DIIs. 
“No consultório o número de 
pessoas com síndrome diar-
réica tem aumentado. Pessoas 
que acham que comeram algo 
estragado, ou coisa do tipo, e 
que nos exames vemos que foi 
devido à covid”, explica Marce-
lo Vicente, gastroenterologista. 

O especialista chama a 

atenção para o fato de que 
os pacientes de DIIs são mais 
frágeis em decorrência do 
tratamento, feito muitas ve-
zes à base de medicamentos 
considerados fortes, mas que 
o risco de contrair covid é o 
mesmo de pessoas que não 
sofrem com o problema. “A 
depender do estado clínico, 
as chances de contágio são as 
mesmas, muito embora esses 
pacientes mereçam mais aten-
ção”.

Doenças
A doença de Crohn e a 

Retocolite Ulcerativa se asse-
melham em vários aspectos. 
Ambas são crônicas e atingem 
o trato intestinal gerando des-
conforto abdominal, diarréia 
com sangue, febre e até cons-
tipação. O médico Marcelo 
Vicente atenta para o que 
chama de ‘fatores de alarme’ 
que devem ser motivo para a 
busca por ajuda médica. “Além 
desses sintomas vale pontuar 
episódios de diarréia que fa-
zem despertar de madrugada 
e que perduram por mais de 
30 dias”. 

Doenças intestinais 
pioram com covid-19

A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) está 
convocando contribuintes 
que possuem direito à isen-
ção parcial ou total no paga-
mento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU), 
para regularizarem seus ou-
tros débitos com a Receita 
Municipal, a exemplo dos 
débitos relativos à Imposto 
sobre Serviço (ISS), Impostos 
de Transmissão de Bens Imó-
veis (ITBI), Taxa de Coleta de 
Resíduos (TCR), entre outros. 
A situação deverá ser regula-
rizada até 23 de dezembro de 
2020. O objetivo é permitir 
o direito às isenções que são 
garantidas por lei.

Os boletos podem ser 
emitidos através do Portal do 
Contribuinte www.joaopes-
soa.pb.gov.br/pc ou da Cen-
tral de Atendimento, localiza-
da no Centro Administrativo 
Municipal (CAM), no bairro 
de Água Fria. Para o caso 
de parcelamento é necessá-
rio realizar o agendamento 
prévio para o atendimento 

presencial. O agendamento 
também é feito também atra-
vés do Portal.

O secretário da Recei-
ta municipal, Max Bichara, 
destaca a importância de 
começar o ano de 2021 sem 
qualquer débito com a PMJP. 
“Tendo em vista a proximida-
de dos lançamentos do IPTU 
e TCR referentes ao exercício 
2021, que ocorrerá logo no 
início do ano, a PMJP faz este 
alerta e convoca aqueles que 
se encontram em situação fis-
cal irregular e que usufruem 
do benefício da isenção do 
IPTU, para regularizarem 
seus débitos junto à Secre-
taria da Receita Municipal até 
23 de dezembro”, frisou.

PMJP convoca para 
regularizar débitos  

Com o objetivo de mapear 
as principais nascentes de 
rios, localizados no território 
de João Pessoa, os técnicos da 
Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam), da Prefeitura Muni-
cipal de João Pessoa (PMJP), 
produziram o “Relatório Técni-
co – Mapeamento e Monitora-
mento das Nascentes e Corpos 
Hídricos de João Pessoa”. O ar-
quivo em PDF do Relatório está 
disponível para quem quiser 
acessar, no portal da PMJP.

O Relatório das Nascen-
tes é resultado do trabalho de 
engenheiros ambientais, ar-
quitetos, geógrafos e biólogos 
da Diretoria de Estudos e Pes-
quisas (Diep) da Semam, que 
mapearam e monitoraram as 
nascentes dos rios, identifican-
do o estado de conservação no 
entorno, as condições da água, 
impactos ambientais negativos 
(desmatamento, resíduos sóli-
dos domésticos deixados nas 
nascentes, ocupação irregular, 
entre outros). Para o engenhei-
ro florestal Yuri Rommel, di-
retor da Diep, “o documento 
vai contribuir para embasar 
as ações de todos os setores 

da Semam, como a Divisão de 
Licenciamento, de Fiscalização, 
planejamento da arborização 
urbana, ações de educação am-
biental com a população das 
áreas das nascentes, entre outras 
políticas ambientais”, completou.

O secretário de Meio Am-
biente, Abelardo Jurema Neto, 
destacou que o Relatório das 
Nascentes é uma ferramenta 
que aponta para ações futuras. 
“Essa é uma ação da política 
ambiental que tem um olhar a 
longo prazo, que contribui com 
o planejamento para a preser-
vação e recuperação do nosso 
patrimônio ambiental. Sem dú-
vida um documento muito im-
portante e valioso para todos os 
profissionais que trabalham na 
área ambiental, principalmente 
para aqueles que pesquisam a 
qualidade dos nossos rios e cor-
pos hídricos”, concluiu.

Entre os resultados do 
Relatório, os técnicos consta-
taram que 92% das áreas apre-
sentam mata ciliar, sendo que 
46% em estágio inicial de re-
generação, 35% de estágio ini-
cial a médio e 19% em estágio 
médio, conforme o Conama.

Semam mapeia as 
nascentes dos rios

Os boletos podem 
ser emitidos no 

Portal do Contribuinte 
ou no CAM, em 

Água Fria

Prática de exercícios fortalece sistema imunológico
O Parque já está disponível para 

a população. Dezenas de pessoas 
circularam pelo local nas primeiras 
horas do dia de ontem, entre elas 
estavam ciclistas, skatistas, pessoas 
fazendo caminhada e grupos de gi-
nástica para idosos. 

Alguns turistas também visitaram 
o local já no primeiro dia. É o caso 
do auditor Valdir Félix, de 68 anos, 
que veio do estado de Roraima com 
a esposa. “Vinha caminhando na 
orla diariamente e hoje resolvi subir 
até aqui e tive essa grata surpresa. O 
lugar tá bonito, traz mais lazer para a 
população e acho que lugares assim 
tem que ser ampliados”, afirmou.

A arquiteta da Semob-JP, Aline 
Cardoso, explicou que o projeto foi 
pensado para se integrar com as 
formas e cores do ambiente. “Todas 
as cores e formas foram pensadas 
de maneira que se conectassem com 

espaço e seu entorno. A forma octo-
gonal e singelas menções a alguns 
projetos de Niemeyer marcaram o 
traçado dos desenhos. A Cor Azul 
de fundo, quando vista de cima se 
conecta com o Mar, causando essa 
sensação de liberdade e integração”, 
explicou. De acordo com ela, a pin-
tura e suas demarcações orientam e 
delimitam aquele espaço como de 
uso exclusivo de pedestres e suas 
práticas de esporte e lazer.

Benefícios do exercício físico 
Com o período de pandemia, 

onde as pessoas estão cada vez mais 
receosas de frequentar ambientes 
fechados, como academias, o seden-
tarismo aumentou. De acordo com a 
nutricionista Thamires Soares, cada 
vez mais se faz necessário o investi-
mento em áreas de lazer ao ar livre, 
para o bem da saúde da população. 

“Mesmo com a flexibilização, onde 
algumas academias e estúdio de pi-
lates reabriram, os pacientes ficaram 
receosos de voltar a rotina de ativida-
des nesses locais fechados. E aí, veio 
o valor do ambiente ao ar livre, que 
não está só associado à caminhada. 
No ambiente ao ar livre, as pessoas 
podem correr, andar de bicicleta, 
participar de pequenos grupos de 
exercício funcional e com isso conti-
nuar se beneficiando das maravilhas 
que o exercício físico promove”. 

A especialista ressaltou que os 
benefícios das atividades físicas vão 
além do emagrecimento. “Não é só 
perder alguns quilinhos a mais. Entre 
os benefícios, a gente pode destacar 
a melhora da circulação sanguínea 
e o fortalecimento do sistema imu-
nológico. Além da diminuição do 
risco de doenças cardiovasculares, 
fortalecimento dos ossos. Então, são 

inúmeros os benefícios que uma ro-
tina de exercício promove. E, no final, 
as pessoas não vão só equilibrar o seu 
peso, mas também ter uma saúde 
completa. Com corpo e mente”. 

A nutricionista enfatizou ainda 
que a pandemia fez com que as pes-
soas entendessem melhor a impor-
tância da prática de exercícios físicos 
para a saúde. “Com isolamento social 
devido à pandemia, que ainda estamos 
vivendo, eu pude perceber nesse ano 
que dois grandes grupos de pessoas 
buscavam atendimento à saúde. Um 
que queria um suporte nessa questão 
do sedentarismo, visto que ficou bem 
acentuado porque tivemos que dimi-
nuir nossas atividades nos ambientes 
externos. E outro grupo que queria 
focar na saúde imunológica. E, no final, 
todo mundo percebeu o quão é impor-
tante exercitar o corpo novamente, não 
só para emagrecer”, disse.

Espaço de 8,5 mil metros quadrados é destinado à população que deseja praticar atividades como caminhada, patinação, skate, e conta também com uma ciclofaixa de 800 metros interligada à orla de Cabo Branco



Sivuca e a OSPB
Edição desta terça-feira do ‘Painel Funesc’ faz uma análise 
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Músicos e pesquisadores falam sobre a herança deixada pelo paraibano, morto no último domingo, Dia Nacional do Forró

“Zé Calixto foi um dos gigantes 
da história brasileira do forró”

O fole de oito baixos e 
toda a sua complexidade per-
de uma das maiores referên-
cias enquanto instrumentista 
da Paraíba. Zé Calixto deixa um 
legado que deve perpetuar por 
gerações dentro do forró tradi-
cional. O instrumentista morreu 
aos 87 anos, no último domingo 
(13), em uma data simbólica: o 
Dia Nacional do Forró. 

Luizinho Calixto lamentou 
a partida do irmão mais velho 
que foi, antes de tudo, uma ins-
piração por toda a vida: “Zé Ca-
lixto tem uma importância tão 
grande para a música que fica 
difícil falar sobre”, aponta. “Ele 
conviveu com outros grandes 
nomes como Jackson do Pan-
deiro, Luiz Gonzaga, Domingui-
nhos, Genival Lacerda, Antônio 
Barros e Cecéu. Era amigo e era 
muito bem tratado por todos 
devido à sua conduta. Por onde 
ele ia, era referenciado como 
um grande mestre”.

Um instrumentista que to-
cava com alegria, como lembra-
do pelo irmão caçula, Zé Calixto 
mexia com o sentimento de 
quem o acompanhava enquan-
to tocava o fole de oito baixos. 
“São muitas histórias de ale-

grias, histórias fantásticas que 
ele passou. Se hoje em dia eu 
sou sanfoneiro, foi na sombra 
de Zé Calixto. Conheço várias 
outras pessoas que também 
têm o prazer de citar Zé Calixto 
como referência”. Luizinho, ain-
da criança, observava o irmão 
tocar o fole e já se inspirava na 
figura que pretendia seguir. 
“Pensava em ser igual a ele”.

Professor do Curso de Ex-
tensão em Sanfona pela UEPB 
em Campina Grande, Luizinho 
Calixto comenta que seu foco 
é levar adiante o nome de Zé. 
“É uma missão que não tem 
fim. Vamos na trajetória. O fole 
de oito baixos sempre esteve 
presente na minha vida e na 
de muitos que conheci, agora 
vai estar ainda mais presente”. 

O irmão mais novo reforça 
um dado que observa que é 
pouco comentado: Zé Calixto 
era canhoto e tocava o fole de 
oito baixos, tido como o instru-
mento mais difícil do mundo 
por muitos, com a mão direita. 
“A musicalidade dele era tão 
grande que nunca ninguém 
mais fazer”.

A referência a Zé Calixto 
fez com que Luizinho tivesse a 
missão definida constantemen-
te de levar o legado do instru-
mentista adiante. “Tudo isso só 

aumenta a minha responsabili-
dade de continuar repassando 
isso para quem está interessa-
do em aprender ou aperfeiçoar 
a técnica. Sei da minha grande 
responsabilidade, mas faço 
com um prazer enorme”. 

Helinho Medeiros, san-
foneiro e amigo de Luizinho, 
reforça a importância de Zé Ca-
lixto como referência no forró. 
“Ele foi o tocador de fole de oito 
baixos mais importante  que a 
gente teve no Brasil. A partir 
dele foi que vieram todos os 
outros, inclusive repassou a 
influência pelos irmãos, sobri-
nhos e netos”.

Enquanto sanfoneiro, a 
sua maior referência como ins-
trumentista vem de Zé Calixto. 
“Sempre vou carregá-lo como 
nome da música nordestina. 
Ele ocupa um lugar no pedestal 
da grande música nordestina, 
e não só nordestina, mas bra-
sileira”, diz Helinho Medeiros.

Por conta da influência 
de Zé, o amigo comprou uma 
sanfona de oito baixos com Lui-
zinho, mas admite ter desisti-
do. “O instrumento chegou ao 
Brasil com afinação diatônica, 
mas aqui, no Nordeste, não se 
sabe exatamente como, mas 
mudaram sua afinação que fez 
com que perdesse o caráter in-

tuitivo das notas como uma se-
quência lógica”, explica Helinho. 
“Mas é impressionante como a 
tradição passa de geração em 
geração”.

O futuro do fole de oito 
baixos, no entanto, é visto por 
Medeiros como otimista. “É 
perceptível o quanto existem 
pessoas de gerações mais no-
vas interessadas no instrumen-
to”, completa.

Tradição
Como legado, Zé Calixto 

deixou herdeiros da tradição da 
sanfona e do forró tradicional. 
“Ele fez parte de um grupo que 
serviu basicamente para as pri-
meiras segmentações do forró 
de Luiz Gonzaga, que abriu o 
caminho. A gente percebe o 
quanto o histórico foi construí-
do por esses talentos e cada um 
foi essencial para que hoje a 
gente perceba o todo”, analisa 
Rosualdo Rodrigues, coautor, 
com Carlos Marcelo, do livro O 
Fole Roncou! Uma História do 
Forró (2012, Zahar).

Rosualdo comenta ainda 
sobre Zé Calixto enquanto um 
músico pouco reconhecido 
ao se considerar o seu talen-
to como instrumentista. “Não 
se tem maiores referências a 
ele devido ao fato de ser mais 

instrumentista do que compo-
sitor, e ter dividido palco com 
outros artistas. Ele gravou mui-
tos trabalhos e é preciso focar 
nessa questão, de estudar mais 
sua obra”, aponta, frisando que 
Zé Calixto chegou a gravar mais 
de 25 LPs e quatro CDs.

Futuro do forró
A obra O Fole Roncou! se 

baseia em memórias de pes-
soas do ramo musical ou que  
eram próximos dos músicos 
que disseminaram o gênero do 
Nordeste para o mundo. “A gen-
te foi fazer o livro muito calcado 
na memória dessas pessoas e, 
com isso, a gente percebeu que 
toda essa geração de músicos 
e compositores que criaram 
a base do forró está partindo”, 
fala Rosualdo Rodrigues. “Zé 
Calixto fez parte desse históri-
co: como instrumentista, teve 
um papel essencial no gênero”.

O forró está inserido no 
DNA da música brasileira, de 
acordo com Rosualdo, e isso 
se deve também a grandes re-
ferências como Zé Calixto. “A 
gente percebe até em música 
que não é forró. Ele está assi-
milado na música brasileira”.

Atualmente, a fusão de no-
vos gêneros surgidos a partir 
do forró tradicional é algo na-

tural da popularidade do origi-
nal, de acordo com Rodrigues. 
“Tudo isso é normal acontecer, 
mas mesmo assim ainda há um 
grande movimento de preser-
vação do forró de forma au-
têntica, sem deixar de evoluir 
e se atendo a uma memória de 
reconhecimento desses nomes, 
bebendo de suas fontes. É um 
patrimônio a ser preservado”.

Parceiro de Rosualdo Ro-
drigues na publicação, Carlos 
Marcelo destaca Zé Calixto no 
livro. “Ele é personagem cen-
tral em um dos capítulos, es-
pecialmente quando se fala nos 
principais nomes que fizeram 
a história do estilo, que ainda 
é desconhecido pelo grande 
público. Zé Calixto foi um dos 
gigantes da história brasileira 
do forró, junto com Geraldo 
Correia”, garante Marcelo.

Junto com a morte de Zé 
Calixto, o pesquisador lamenta 
a falta de reconhecimento da 
própria mídia com o gênero e 
seus artistas. “Os grandes no-
mes do forró não têm o mesmo 
reconhecimento dos grandes 
nomes do samba e bossa nova, 
por exemplo. No forró, os mú-
sicos acabam sendo rotulados 
de forma genérica como mú-
sica nordestina”, critica Carlos 
Marcelo.

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação

Da esq. para dir.: Zé Calixto no documentário ‘Com Respeito aos Oito Baixos’, de Leonardo Rugero Peres; tocando com o irmão caçula Luizinho no episódio de ‘O Milagre de Santa Luzia’; com Genival Lacerda e Jackson do Pandeiro no palco; e ao lado de Elba Ramalho

Zé Calixto era canhoto e tocava o 
fole de oito baixos, tido como um 
dos instrumentos mais difícil do 
mundo por muitos músicos

Foto: Reprodução
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Já escrevi aqui neste jornal uns três artigos, cujo 
tema de fundo era a “felicidade”. Um deles, Em busca 
da felicidade, falava da correria tresloucada dos dias 
modernos, quando se escuta muito as pessoas falan-
do em “felicidade”. Afinal, o que significa ser feliz? E 
onde encontrar a felicidade? Outro dia li um depoi-
mento de um alcoólico, no qual ele dizia que a sua 
maior felicidade foi quando, após parar a bebedeira, 
comprou sua primeira bicicleta... A felicidade, então, 
estaria nas coisas simples? Nas drogas? No patrimô-
nio avantajado, em malas e malas de dinheiro? Ou, 
como diria um famoso cronista: “A felicidade está no 
sorriso, no silêncio”! 

Outro artigo encampava o tema O Direito e a feli-
cidade. Uma das áreas em que passei boa parte da mi-
nha vida pesquisando foi a do Direito Civil. E, sabiam os 
leitores, que, mesmo nesse campo intrincado de leis e 
julgados, também se fala de felicidade? Outro dia, par-
ticipando de um simpósio no Recife (PE), assisti a uma 
palestra de um professor de Coimbra sobre “O Direito e 
a Felicidade no Contrato”. Como eu iria abordar o tema 
do Superendividamento no Direito do Consumidor, 
abri a palestra perguntando: “Será que o consumidor 
endividado é feliz”? Gargalhada geral!!!!

Vários artigos já foram escritos sobre o tema e os 
vários tribunais do país já abordaram o assunto. Uma 
pessoa que contrata a aquisição de um apartamento 
pode se sentir feliz ou infeliz. Depende muito dela ou 
das circunstâncias que cercarem a compra e venda. E 
se a construtora falhar? Se ela não puder pagar as pres-
tações? Por outro lado, há pessoas que ganham menos 
de um salário mínimo, moram num casebre e são feli-
zes! Ou, pelo menos, aparentam ser...

Os leitores podem estar se perguntando: “Onde 
está a apreciação da felicidade”? Segundo o ministro 
Luiz Fux, na condição de relator de um processo, as-
sim se expressou: “Em estreita conexão com a digni-
dade humana, e dela derivando ao mesmo passo em 
que constitui o seu cerne, apresenta-se o denominado 
direito à busca da felicidade”. Aqui cabe observar que, 
na esteira dos direitos fundamentais inseridos na 
nossa Constituição Federal, não apenas o Ministro Re-
lator considera que o direito à busca da felicidade se 
relaciona com a dignidade humana. Já se estuda que 
tal direito constitui o âmago no quadro dos direitos 
fundamentais. Assim, o direito à busca da felicidade 
também pode resolver problemas concretos e, na sim-
plicidade, fazer as pessoas mais felizes. Numa outra 
abordagem sobre “Dinheiro x Felicidade”, dizia que é 
de uma antiguidade sem tamanho a preocupação das 
pessoas com o brocardo: “O dinheiro traz felicidade”. 
Alguns ainda brincam: “Pode não trazer, mas ajuda”. 
O fato é que há séculos estudiosos e pessoas comuns 
teorizam sobre o binômio dinheiro/felicidade. Recen-
temente, uma pesquisa divulgada pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) mostrou que di-
nheiro traz, sim, felicidade. Numa escala de zero a dez, 
a nota média para a satisfação com a vida de quem 
recebe mais de dez salários-mínimos é 8.4, contra 6.5 
de quem sobrevive com o mínimo. 

A felicidade e o tempo
Li, recentemente, que “Pessoas entre 40 e 50 anos 

são as menos felizes”. E um economista mostrou que 
existe uma curva da felicidade no formato da letra “U”. 
Assim, a felicidade seria maior no início da vida, di-
minui ao longo dos anos, chegando ao seu ponto mais 
baixo em média aos 47 anos, e, depois disso, começa a 
subir.  As pessoas que têm entre 40 e 50 anos são as que 
estão mais infelizes, insatisfeitas, frustradas, deprimi-
das e exaustas. Elas reclamam de falta de tempo para 
cuidar de si, falta de reconhecimento e falta de liberda-
de. Algumas dizem que falta tudo. 

Segundo a pesquisa, as brasileiras estão entre as 
maiores consumidoras de medicamentos para dormir, 
ansiolíticos e antidepressivos, e também de cirurgia 
plástica, botox e preenchimentos, tintura para cabelo 
etc. São as mais insatisfeitas com o corpo, e as que mais 
deixam de sair de casa, ir a festas, e até mesmo de tra-
balhar quando se sentem velhas, gordas e feias. Mas, 
uma boa notícia: tudo começa a melhorar após os cin-
quenta anos e a curva da felicidade começa a subir. As 
mulheres com mais de sessenta anos afirmaram cate-
goricamente: “Este é o melhor momento de toda a mi-
nha vida: nunca fui tão livre e tão feliz. É a primeira vez 
que eu posso ser eu mesma”. 

E pergunta a pesquisadora Mirian Goldenberg: 
“Em tempos de tanto ódio, violência e medo, você 
acha libertador saber que a sua curva da felicidade 
também pode subir? Do alto dos meus setenta anos 
(o que acha, Gonzaga Rodrigues?). Respondo SIM à 
jornalista pesquisadora.

Idade e
felicidade

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

Fernando

Colunista colaborador

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

Quase telefono, no fim de semana, para meus profes-
sores de cinema, ao menos os mais próximos, como João 
Batista de Brito, Alex Santos, André Dib, Martinho Moreira 
Franco e Renato Félix para tirar uma dúvida: afinal, uma 
obra audiovisual pode ser um eterno work in progress? A re-
flexão partiu com a estreia de O Poderoso Chefão – Desfecho: 
A Morte de Michael Corleone, uma “remixagem” de O Podero-
so Chefão - Parte III.

Caso o leitor ainda não saiba, o diretor Francis Ford 
Coppola resolveu mexer em seu filme de 1990, o que encer-
ra uma das trilogias mais famosas da história do cinema. 
Cortou cenas, colocou alguma coisa inédita e mudou o final 
da trama. Diz que, com isso, o filme ficou mais perto da ideia 
que ele e o poderoso escritor Mario Puzo desenvolveram 
para o terceiro filme da saga dos Corleone.

Mas precisou de 30 anos para que a “edição do dire-
tor” finalmente viesse à tona? Se a ideia estava plantada ali, 
no fim dos anos 1980, quando o filme estava em produ-
ção, por que esperar tanto tempo? E, afinal, qual o filme 
que vale? A montagem de 1990, ou a de 2020, que altera 
substancialmente o desfecho? Devo ignorar o que vi nos 
cinemas, 30 anos atrás?

Não é a primeira vez que um diretor de cinema reapre-
senta sua obra modificada. Penso comigo que um dos casos 
mais famosos seja Blade Runner: O Caçador de Androides 
(1982), que teve não apenas uma, mas duas versões, uma do 
jeito que o diretor Ridley Scott queria, e outra aprimorada, 
em que ele pode aplicar os efeitos que pensou na época, mas 
cuja tecnologia tardaria a acontecer.

Não só em Blade Runner, mas também em Alien - O 8º 
Passageiro, Ridley Scott sempre disse que sua visão artística 
fora podada pelo estúdio. É que um filme nem sempre perten-
ce ao diretor, mas sim ao produtor ou ao próprio estúdio, que 
contrata diretores para realizarem seus filmes. Dessa forma, no 
mundo capitalista que move Hollywood desde os primórdios, 
manda no filme quem bota o dinheiro na mesa.

O caso de Blade Runner é complexo. A “versão do di-
retor”, lançada em 1992, dez anos depois do filme estrear 
nos cinemas, nem foi rigorosamente comandada por Scott, 
embora ele tenha participado do processo junto à Warner 
Bros., detentora dos direitos da obra. O diretor só foi ter con-
trole total sobra uma versão definitiva em 2007, quando saiu 
The Final Cut (“O corte final”) com as correções tecnológicas 
pretendidas pelo cineasta.

A quadrilogia Alien é curiosa: eu tenho na coleção um 
box contendo os quatro primeiros filmes da franquia lan-

çados nos cinemas e suas respectivas “versões do diretor” 
(Scott dirigiu os dois primeiros, David Fincher, o terceiro, 
e o francês Jean-Pierre Jeunet, o quarto). A justificativa é 
a mesma: o estúdio tolheu a liberdade criativa do diretor. 
Recentemente, vi a versão de Fincher para Alien 3 e, de fato, 
muita coisa muda, desde o animal que o alien ataca no início 
do filme a diversas pontas soltas no roteiro, agora devida-
mente amarradas.

Outro caso famoso é o de Superman, aquela franquia 
estrelada por Christopher Reeve. Richard Donner, que havia 
feito o primeiro (um grande filme até hoje), teria entrado em 
conflito com a Warner que não compartilhava da visão ma-
dura que o cineasta tinha do super-herói na virada dos anos 
1970 para 1980 (tom que seria adotado décadas depois pela 
Disney/Marvel). Por isso, o futuro diretor de Máquina Mor-
tífera findou por abandonar o set de filmagens de Superman 
II: A Aventura Continua (1980), que acabou sendo concluído 
por Richard Lester.

Em 2006, depois de fazer as pazes com o estúdio, a War-
ner bancou uma edição do que pretendia Richard Donner na 
época, que concordou em voltar aos estúdios para reeditar o 
filme com uma visão mais próxima do que ele havia pensado, 
já que uma versão ao pé da letra era impossível, uma vez que 
parte do material que ele havia concebido sequer chegou a 
ser filmado.

Coppola nunca foi um “amigo” dos estúdios. Os co-
mentários em áudios de suas obras, impressas em DVDs e 
blu-rays, costumam ser recheadas de críticas aos patrocina-
dores de suas obras e a trilha de O Poderoso Chefão - Parte III 
é, especialmente, amargurada (assim como a de Drácula de 
Bram Stoker).

Nem foi a primeira vez que Coppola mexeu em um filme. 
Em 2001, ele apresentou ao mundo uma versão estendida de 
Apocalipse Now (rebatizando-o como Apocalipse Now Redux), 
com quase 50 minutos a mais de imagens e um filnal modi-
ficado daquele exibido nos cinemas em 1979. Achou pouco. 
Ao ser procurado pelo estúdio para restaurar sua obra-pri-
ma em 4K, ano passado, ainda mexeu mais um pouco e 
relançou o filme como Apocalipse Now: The Final Cut.

Reza a lenda que, ao revisitar a família Corleone no fim 
dos anos 1980, 16 anos depois de O Poderoso Chefão - Parte 
II, os estúdios exerceram pressão do título à abordagem da 
terceira parte da trilogia (eles teriam recusado, inclusive, 
o título que ele conseguiu colocar este ano). Agora, aos 81 
anos, entrega o que parece ser a versão definitiva do filme, e 
pelo que dizem, o filme ficou melhor. Veremos...

Versão do diretor

Exu matou um pássaro ontem, 
com a pedra que arremessou hoje.

(ditado Iorubá citado pelo 
rapper Emicida)

Só conhecia o rapper Emicida 
pela TV. Gosto dele. Elegante. Forte. 
Tem o que dizer. Depois acompa-
nho-o no programa Papo de Segun-
da – GNT, todas às segundas-feiras. 
Articulado, sábio (como os outros 
integrantes do programa o definem); 
fazedor de queijo. Calmo e tão jovem 
– 35 anos, e ligado nos assuntos to-
dos. Recentemente, comprei seu livro 
infantil – Amoras – para presentear 
meu sobrinho neto, Gabriel. 

Pois hoje assisti o filme AmarElo 
- É Tudo Pra Ontem, de sua autoria, 
com direção de Fred Ouro Preto, 
e estou em lágrimas. Dividido em 
três atos (Plantar, Regar e Colher), o 
filme tem cerca de 1h30 e traça um 
fio sobre a história da cultura e dos 
movimentos negros no Brasil, com 
destaque para o último século.

O documentário, que estreou no 
último dia 8, na Netflix, é um desdo-
bramento do álbum AmarElo, onde 
ele mistura entrevistas, depoimen-

tos, animações. Sucesso de público 
e de crítica, o trabalho ganhou o 
prêmio de Álbum do Ano, no Prêmio 
Multishow, e um Grammy Latino na 
categoria Melhor Álbum de Rock ou 
Música Alternativa em Língua Portu-
guesa. O filme também estabelece um 
elo importante entre três momentos 
relevantes da história negra brasi-
leira: a Semana de Arte Moderna de 
1922; o ato de fundação do Movimen-
to Negro Unificado (MNU), em 1978, 
pela valorização da cultura e de direi-
tos do povo negro; e o emblemático 
espetáculo de estreia de AmarElo, 
que aconteceu no Mês da Consciência 
Negra, em novembro de 2019. 

Como tudo começou? Os escravos, 
o preconceito, a negritude silenciada, 
a opressão, os negros que “desem-
barcaram” por aqui. A concepção do 
filme perpassa por  um show seu e 
de convidados, no Theatro Municipal, 

palco onde os negros deveriam pisar. 
Ao longo do documentário, Emicida 
também narra a história de personali-
dades negras que construíram aquilo 
que se chama de “cultura brasilei-
ra”. Pessoas invisibilizadas que, na 
maioria das vezes, não fazem parte 
da história oficial do Brasil. E  vamos 
acompanhando os seus pensamentos 
e questões com figuras emblemáticas 
do movimento negro e artistas como 
Lélia Gonçales, Wilson das Neves, 
Ruth de Sousa, Johnny Alf, Maju, Pablo 
Vitar , Mandela, Simonal, Marielle, 
D. Jacira (sua mãe) e tantos outros 
homenageados e uma plateia lotada 
de resistência, a dançar de punhos 
cerrados, chorar e cantar.

Emicida canta, escreve, filosofa, 
pensa o lugar da periferia paulista 
neste mundo. A violência, a polícia, as 
mortes, a pandemia, a amizade, a soli-
dariedade, a força dos pretos juntos, o 
acesso às coisas, e à sua arte.

Do samba à diáspora africana; 
o plantar, colher, semear, seja horta, 
seja tempo, seja a música e o lugar do 
preto nesse mundo e no Brasil.

Lindo de ver. E de cantar: “Ano 
passado eu morri, mas esse ano eu 
não morro!”

Crônica Ana Adelaide Peixoto 
adelaideana@uol.com.br | colaboradora

‘AmarElo’ 
 Do samba à diáspora africana; o 

plantar, colher, semear, seja horta, seja 
tempo, seja a música e o lugar do 

preto nesse mundo e no Brasil 

Foto: Divulgação

Trinta anos depois de seu lançamento, 
Coppola (foto) faz uma “remixagem” da 
última parte da trilogia ‘O Poderoso Chefão’
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Edição analisa parceria de Sivuca 
com a Orquestra Sinfônica da PB

Hoje, o ‘Painel Funesc’ traz 
o maestro Luiz Carlos Durier, o 
acordeonista Lucas Carvalho 
e o violinista Rucker Bezerra 
para uma conversa sobre lem-
branças em homenagem ao 
Ano Cultural Mestre Sivuca. 
Mediado pelo jornalista Jãmar-
rí Nogueira, o debate “A Traje-
tória de Sivuca e sua parceria 
com a Orquestra Sinfônica da 
Paraíba” acontecerá às 19h, no 
canal do YouTube da Fundação.

O regente-titular da OSPB, 
Luiz Carlos Durier, aponta esta 

edição como um resgate de 
momentos da Orquestra com 
Mestre Sivuca. “Ele nos ensi-
nou bastante sobre música. 
Nos mostrou que precisamos 
estar com o pé firme na música 
popular brasileira, principal-
mente na música nordestina, 
porque não há diferença entre 
a música popular e a música 
erudita a não ser o público 
para o qual ela se destina. Po-
der relatar o enorme aprendi-
zado que ele nos proporcionou 
será uma honra”.

Fã de Sivuca desde crian-
ça, Durier destaca a emoção de 
ter tido a oportunidade de tra-

balhar com o Mestre. “A gente 
estava nervoso e ele tinha um 
olhar e uma atitude tão con-
gregadora. Foi um dos mo-
mentos mais bonitos que vivi”.

Durante a conversa, have-
rá ainda o compartilhamento 
com o público de registros em 
fotos e vídeos das apresen-
tações. “Esses registros são 
uma grande dádiva. Sou gra-
to a Sivuca por tudo o que ele 
me apresentou e me ensinou, 
e por poder relatar todo esse 
aprendizado que ele propor-
cionou”, completa Durier.

Atualmente, a Orquestra 
Sinfônica da Paraíba e a Or-

questra Jovem estão com ati-
vidades suspensas devido à 
pandemia. “Ainda não tivemos 
a oportunidade de fazer uma 
apresentação, pois todas as 
nossas atividades são de aglo-
meração entre os músicos”, ex-
plica o maestro. “O aprendiza-
do tem sido que a gente voltará 
a fazer os grandes espetáculos 
assim que pudermos”.

Por enquanto, a Funesc 
tem exibido, através do You-
Tube, algumas das gravações 
de apresentações nas quintas-
feiras, às 20h, que tem demo-
cratizado o acesso dos parai-
banos à música clássica.

‘Painel Funesc’

Cairé Andrade
caireandrade@epc.pb.gov.br

Foto: Arquivo A União

Quem escreve um livro cria um castelo, que o lê, mora nele. 
(Monteiro Lobato) 

Na categoria Infantil, o Prêmio Jabuti foi conferido 
a Otávio Júnior com o livro Da minha janela (Cia. das Le-
trinhas, 2020); na ilustração, o prêmio coube a Jana Glatt 
com o livro Cadê o livro que estava aqui? (FTD, 2020). Da 
minha janela foi ilustrado por Vanina Starkoff e Telma 
Guimarães escreveu o texto.

Os dois livros são indicados para crianças bem pe-
quenas e atraem o olhar do leitor pelo colorido das ilus-
trações. Esses livros também convidam a participar da 
história, com perguntas do tipo: “O que você vê da sua 
janela?”, “Cadê o livro que estava aqui?”

No texto de Otávio Júnior, um menino que mora em 
uma favela do Rio de Janeiro, descreve o que vê de sua 
janela – são coisas bem bonitas, como o céu estrelado 
e um castelo iluminado; ao cair da noite, surgem luzes 
e vagalumes que iluminam o céu; quando chove, às ve-
zes aparece o arco-íris e o céu fica todo colorido, mas é 
possível ver coisas tristes e feias, como sons muito es-
tranhos que não permitem sair de casa nem ir para a 
escola, muitas lajes e telhados remendados.

O livro termina com várias perguntas, entre 
elas, destaco: “E você o que vê da sua janela? O que 
gostaria de ver através dela?” Tente responder a esta 
duas perguntas.

Com relação ao livro que ganhou o Prêmio Jabuti 
de Ilustração, Jana Glatt explorou a linguagem gráfi-
ca muito colorida, cheia de texturas e grafismos para 
desenhar os personagens. A respeito do seu processo 
criativo, a ilustradora explica como tudo surgiu: “Es-
tava morando em Colônia, na Alemanha, e quando vi-
sitei o museu Ludwi vi uma cerâmica feita por Pablo 
Picasso que acabou me inspirando a criar a linguagem 
do livro. Fiquei tão inspirada que o processo de cria-
ção fluiu muito bem”.

Telma Guimarães também dá uma explicação 
para a criação de seu texto, lembrou-se da brincadei-
ra infantil – Cadê o toucinho que estava aqui? Resolveu 
mudar toucinho por – Cadê o livro que estava aqui? E 
criou uma espécie de parlenda de ordem acumulativa. 
Nesse livro, personagens e bichos saem todos à procu-
ra do livro.

A parlenda é muito usada nas brincadeiras infan-
tis, trabalham com a memorização e servem para a 
fixação de certos conceitos, elas fazem parte da lite-
ratura popular e oral. Qual o adulto que não se lembra 
desse trava-línguas?  

Num ninho de mafagafos, seis mafagafinhos há
quem não os desmafagafizar, bom desmafagafizador 

não será.
E esta outra bem rimada: 
Amanhã é domingo.
Pede cachimbo.
O cachimbo é de barro.
Bate no jarro.
O jarro é de ouro.
Bate no touro.
(...)
As parlendas apresentam variações regionais e 

têm inspirado poetas. O texto apresentado pode ser 
encontrado com esta variante: Hoje é domingo / pé de 
cachimbo...

Os dois livros que ganharam o Prêmio Jabuti na 
categoria Infantil e de Ilustração se caracterizam pela 
reflexão sobre a vida na favela e valorização das brinca-
deiras infantis.

Campanha Natalina
Todos os anos, através da minha coluna no jor-

nal, incentivo os leitores a dar presentes de livros 
no Natal. Sempre faço a minha parte, já selecionei 
vários livros para presentear amigos, familiares. A 
pandemia impediu muito coisa, como a realização 
de lançamentos presenciais, mas inúmeros livros fo-
ram lançados e apresentados de forma virtual, eles 
estão à venda na Livraria do Luiz e na Livraria Lei-
tura. É possível comprar também nas editoras, como 
Patmos, A União, Arribaçã, Ideia, às vezes até com 
os próprios autores. Vamos ler e presentear as pes-
soas que habitam nosso coração com livros. Leia e 
presenteie livros de bons autores paraibanos, brasi-
leiros, até mesmo estrangeiros. O importante é que 
você seja um morador de livros, construa uma casa 
cheia de livros.

Prêmio Jabuti 
2020 – Infantis

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com

Colunista colaboradora

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

O Nordeste é o tema prin-
cipal da programação de hoje, 
no 15° Fest Aruanda, seja nas 
produções ou no protagonis-
mo. As mostras seguem na 
plataforma oficial do evento na 
Internet, das 12h à meia-noite. 
Basta se cadastrar e retirar o 
ingresso gratuitamente.

Nas redes sociais (Face-
book e YouTube) do festival, 
acontecerá ao vivo os debates 
e painéis: a partir das 9h, have-
rá um debate com os diretores 
dos curtas seguido dos longas 
exibidos no dia anterior. 

O painel “Fronteiras e bi-
furcações do cinema de não 
ficção na contemporaneidade; 
entre narrativas disruptivas e 
novas linguagens” começará às 
11h, com as cineastas Helena 
Solberg, Emília Silveira, Susan-
na Lira e Vania Perazzo.

Será apresentado ainda, 
a partir das 14h, o painel “Pro-
dução audiovisual: preserve 
agora para continuar presente 
no futuro”, com Marília Franco 
(ECA-USP), José Maria Lopes 
(TV Cultura de SP) e Solange 
Straube Stecz (Profa. e pesqui-
sadora da Universidade Esta-
dual do Paraná).

Na Mostra Sob o Céu Nos-
destino, os destaques são King 
Kong en Asunción, do pernam-
bucano Camilo Cavalcante, 
sobre um velho matador de 
aluguel que viaja para o Pa-

Fase italiana de Glauber Rocha é apresentada no documentário ‘Glauber, Claro’

Fest Aruanda

Nordeste é tema das mostras de hoje
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Da esq. para dir.: maestro Luiz Carlos Durier e os músicos Lucas Carvalho e Rucker Bezerra participam do debate

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS MOSTRAS (DAS 12 àS 00H):

n Mostra Competitiva Sob o Céu Nordestino 
- Reinado Imaginário (Fic., 2020, PB, 9min.). Dir. Hipólito Lucena
- Makinaria (Animação, 2019, PB, 10min.). Dir. Igor Tadeu
- A Pontualidade dos Tubarões (Fic., 2021, PB, 16min.). Dir. Raysa Prado
- King Kong en Asunción (Fic., 2020, PE, 90min.). Dir. Camilo Cavalcante
- As Órbitas da Água (Fic., 2020, MA, 71min.). Dir. Frederico Machado

n Mostra Competitiva Nacional
- Pranto (Fic., 2019, PB, 13min.). Dir. Jaime Guimarães e
- Sobre Nossas Cabeças (Fic., 2020, BA, 15min.). Dir. Susan Kalik e Thiago Gomes
- À Beira do Planeta Mainha Soprou a Gente (Doc., 2020, BA, 14min.). Dir. Bruna 
Barros e Bruna Castro
- Codinome Clemente (Doc., 2019, RJ, 99min.). Dir. Isa Albuquerque
- Glauber, Claro (Doc., 2020. SP, 80min.). Dir. César Meneghetti

raguai com o objetivo de rea-
lizar a sua despedida antes 
de se aposentar; e As Órbitas 
da Água, do maranhense Fre-
derico Machado, que mostra 
um casal de forasteiros que 
transforma a vida pacata de 
uma vila de pescadores.

Na Mostra Nacional, o 
realizador baiano Glauber 
Rocha (1939-1981) é o pro-
tagonista do filme de César 
Meneghetti. Glauber, Claro 
aborda a fase em que o di-
retor de Deus e o Diabo na 
Terra do Sol esteve exilado 

na Itália, entre 1970 e 1976. 
Por fim, Codinome Clemen-
te, documentário de Isa Al-
buquerque, acompanha as 
lembranças do alagoano Car-
los Eugênio Paz sobre a sua 
participação na luta armada 
contra a ditadura militar.

Durante o bate-papo virtual, haverá 
ainda o compartilhamento de registros 
em fotos e vídeos das apresentações do  
Mestre Sivuca e da OSPB



Repórter Mateus Silomar e o editor João Lira abordaram o uso da linguagem neutra como forma de inclusão

Reportagem da Tabajara vence 
prêmio de jornalismo inclusivo

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com
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“Eu, senhor, me chamo Gabriel 
García Márquez (foto). Sinto muito: eu 
também não gosto desse nome, porque é 
uma série de lugares comuns que nunca 
consegui identificar comigo. Sou escritor 
por timidez. Minha verdadeira vocação é 
a de prestidigitador, mas me ofusco tanto 
tentando fazer um truque que tive que me 
esconder na literatura. As duas atividades, 
em todo caso, conduzem à única coisa que 
me interessou desde pequeno: que meus 
amigos me achassem o máximo”.
       Com toda essa simplicidade, o 
colombiano Gabo - morto na Cidade 
do México em abril de 2014 - fazia sua 
autoapresentação na época do lançamento 
de “Cem anos de solidão”, o livro que 
definitivamente o levaria ao Prêmio Nobel, 
há 28 anos. Para datar bem essas coisas, 
“Cem anos de solidão” foi escrito entre 1965 
e 1967, na casa no México em que ele voltou 
a ocupar em 1997 por chorar pela Colômbia. 
Por não poder ficar no país natal, segundo 
suas próprias palavras, agora “incômodo, 
inseguro e intranquilo para escrever”.
       Entre os livros menos badalados por 
aqui de García Márquez, gosto muito de 
“Relato de um náufrago”. Por isso, a seguir a 

O que o realismo mágico pode criar
transcrição 
de trechos de 
seu capítulo 
final, para 
lembrar 
que Gabo 
existiu como 
então não 
havia muitos 
fazendo 
literatura de 
qualidade entre as veias abertas da América 
Latina.
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       “Nunca pensei que um homem se 
transformasse em herói por ficar dez 
dias numa balsa, suportando a fome e 
a sede. Eu não podia fazer outra coisa. 
Se a balsa fosse abastecida com água, 
biscoito, bússola e instrumentos de pesca, 
certamente estaria tão vivo como agora. 
Mas com uma diferença: não teria sido 
tratado como um herói. De maneira 
que o heroísmo, no meu caso, consiste 
exclusivamente em não ter me deixado 
morrer de fome e sede durante dez dias.
       “Não fiz nehum esforço para ser herói. 

Tudo que fiz 
foi para me 
salvar. Mas 
como a salvação 
veio envolta 
numa áureola, 
premiada com 
o título de 
herói como um 
bombom com 
surpresa, não 

tive outro recurso senão suportar a salvação, 
como havia chegado, com heroísmo e tudo.
       “As pessoas me perguntam como é 
que um herói se sente. Nunca sei o que 
responder. De minha parte, sinto o mesmo 
que antes. Não mudei nem por dentro nem 
por fora. As queimaduras do sol deixaram de 
doer. A ferida do joelho cicatrizou. Sou outra 
vez Luis Alexandre Velasco. E isso me basta. 
       “Mudaram as pessoas. Meus amigos são 
agora mais amigos que antes. E eu imagino 
que meus inimigos são mais inimigos, ainda 
que não acredite tê-los. Quando alguém me 
reconhece na rua, fica me olhando como a 
um animal estranho. Por isso ando mais à 
paisana, até que as pessoas se esqueçam de 
que estive dez dias sem comer nem beber em 
uma balsa.

       “A primeira sensação que se tem quando 
se começa a ser importante é a de que, 
durante todo o dia e toda a noite, em qualquer 
circunstância, as pessoas gostam que a gente 
lhes fale de si mesmo.
       “(...) Minha vida de herói não tem nada 
de especial, levanto às dez da manhã. Vou a 
um café conversar com os amigos, ou alguma 
das agências de publicidade que estão fazendo 
anúncios baseados na minha aventura.
        “(...) Contei minha história na televisão 
e num programa de rádio. Algumas pessoas 
me dizem que essa história é uma invenção 
fantástica. Eu lhes pergunto: Então, o que eu fiz 
durante dez dias no mar?”. 
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       Morto aos 87 anos, García Márquez deixou 
um legado que foi capaz de levar leitores junto 
com ele e fazê-los acreditar em qualquer coisa 
- ou naquilo que o chamado realismo mágico 
pode criar.
       O trabalho do autor baseou-se tanto em sua 
vivência como jornalista na América Latina, a 
admiração por William Faulkner e Mark Twain, 
quanto histórias vividas durante sua infância na 
casa de seus avós em Aracataca, na Colômbia.
       Antes de sua morte, já fazia mais de dez 
anos que o escritor não publicava nada. García 
Márquez disse que a escrita o desgastou e que 
queria mais tempo para aproveitar a vida de 
outra forma. Assim o fez.

A reportagem “Lingua-
gem Inclusiva”, do repórter 
Mateus Silomar, com edi-
ção de João Lucena Lira, da 
Rádio Tabajara, foi a única 
representante nordestina 
entre os vencedores do 1º 
Prêmio de Jornalismo Inclu-
sivo. O concurso, realizado 
pelo Jornalistas&Cia com o 
apoio da HBO Latin Ameri-
ca, teve o resultado divul-
gado na última quarta-feira 
(9). O objetivo do prêmio é 
incentivar o uso da lingua-
gem neutra, através do re-
conhecimento dos melhores 
trabalhos jornalísticos que 
abordaram o tema. 

Entre os ganhadores, 
além da Rádio Tabajara, que 
venceu na categoria áudio, 
estão a Folha de São Paulo, 
na categoria impresso, Esta-
dão.com, na categoria on-li-
ne, e TV Liberal, na categoria 
vídeo. 

A matéria do repórter 
Mateus Silomar e do editor 
João Lira aborda a importân-
cia do uso da linguagem neu-
tra como forma de inclusão 
das pessoas não-binárias, 
ou seja, aquelas que não se 
identificam nem com o gê-
nero masculino, nem com o 
feminino. Segundo Mateus 
Silomar, a elaboração da re-
portagem foi um desafio. “O 
foco da matéria foi abordar 
esse tema, mas também fazer 
com que ela estivesse enqua-
drada no gênero neutro. Aí 
está o desafio, porque é mais 
fácil colocar os artigos o e a, 
por exemplo: ‘o menino ou 
a menina’. Mas nesse caso, a 
gente troca por pessoa. É um 
desafio para a gente montar 
matérias desse tipo. Mas a 
gente precisa pensar, en-
quanto jornalista, e colocar 
em prática não só pelo prê-
mio, mas em nosso dia a dia. 
Assim a gente começa a esti-
mular a sociedade a refletir 
sobre o tema”, comentou. 

É um desafio 
montar matérias desse 

tipo. Mas a gente 
precisa pensar, 

enquanto jornalista, 
e colocar em prática 
não só pelo prêmio, 

mas em nosso 
dia a dia 

Prêmio é resultado de um 
trabalho que já vem sendo realizado 

na Rádio Tabajara, com pautas 
humanizadas e temas inclusivos, 

afirmam João Lira (esquerda) 
e Mateus Silomar

Acesse o site do Programa do 
Artesanato no Qr Code acima 

para se inscrever no Salão

De acordo com o jorna-
lista, o prêmio é resultado 
de um trabalho que já vinha 
sendo realizado na Rádio Ta-
bajara, com pautas humani-
zadas e que abordam temas 
inclusivos. Ele ressaltou a 
importância de encontrar um 
espaço de liberdade para es-
ses temas na Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC). 
“Eu fiquei muito honrado e 
feliz em saber que fomos o 
único veículo do Nordeste a 
ganhar esse prêmio. Ter ga-
nhado junto com a Folha e 
o Estadão, que são grandes 
veículos nacionais, é um mo-
tivo de muito orgulho tanto 
para mim, quanto para João 
e para a Rádio Tabajara. Eu 
tenho uma liberdade na Rá-
dio em poder trazer assun-
tos que são tão importantes, 
mas muitas vezes tão pouco 
falados. Como jornalista e 
profissional da comunicação 
isso me deixa muito feliz. Que 
em 2021 venham mais pre-
miações, mas também boas 
histórias para a gente contar. 

Vamos dar continuidade a 
essas pautas, que é o nosso 
diferencial”. 

João Lira, editor da re-
portagem premiada, comen-
tou sobre o processo de cria-
ção da pauta. Ele enfatizou 
que tudo ocorreu de forma 
natural, já que o tema inclu-
sivo faz parte da rotina dos 
profissionais. “Essas pautas 
geralmente já são muito co-
muns no dia a dia de Mateus. 
Ele está sempre tentando 
trazer pautas sobre diversi-
dade, integração e respeito 
ao próximo, então eu pode-
ria dizer que veio meio que 
naturalmente. Mateus gosta 
de lançar as pautas e discutir 
elas comigo antes de come-
çar a produção das matérias 
e a gente discutiu um pouco 
sobre esse tema, ele passou 
até para a equipe de produ-
ção da Rádio e no momento 
certo, começamos a produ-
ção. Nessa matéria sobre 
linguagem neutra a gente fez 
as coisas um pouco diferente 
do que fazemos normalmen-

te para que ficasse algo mais 
dinâmico e moderno, como 
a nossa comunicação pode e 
deve ser”. 

O gerente de jornalis-
mo da Rádio Tabajara, Mar-
cos Thomaz, enfatizou que o 
prêmio é o primeiro de mui-
tos que devem vir, já que ele 
trouxe ainda mais motivação 
para a Rádio continuar o tra-
balho de inclusão que vem 
realizando. “Eu acho que o 
prêmio contempla a política, 
a proposta da Rádio Tabaja-
ra em produzir um conteúdo 
mais denso, aprofundado, 
diverso, trazendo à tona te-
máticas que muitas vezes são 
colocadas de lado. A gente, 
enquanto emissora pública, 
entende a nossa responsabi-
lidade social e encampa esse 
conceito de diversidade, plu-
ralidade e de ir além da su-
perficialidade da abordagem 
dos temas. Eu acredito que 
é o primeiro de muitos prê-
mios que virão. Esperamos 
que seja um incentivo para 
que a gente continue e até 

Foto: Divulgação

Nessa matéria a 
gente fez as coisas um 
pouco diferente do que 
fazemos normalmente 
para que ficasse algo 

mais dinâmico e 
moderno, como a nossa 

comunicação pode e 
deve ser 

amplie essa jornada de mer-
gulhar nessas temáticas”. 

O governador da Paraí-
ba, João Azevêdo, publicou 
sobre a premiação nas suas 
redes sociais, parabenizan-
do os profissionais Mateus 
Silomar e João Lira. “É um 
grande orgulho ver nossos 
talentos do jornalismo re-
cebendo o reconhecimento 
ao lado de profissionais de 
grandes veículos, como Fo-
lha de São Paulo e Estadão. 
Parabéns!”, disse.

As inscrições para a 
edição digital do 32º Salão 
do Artesanato da Paraíba 
foram prorrogadas até as 
17h da próxima sexta-fei-
ra (18). Elas devem ser 
realizadas pelo site www.
pap.gov.pb.br. Por conta da 
pandemia, o evento será 
totalmente virtual.

A gestora do Progra-
ma do Artesanato da Pa-
raíba (PAP), Marielza Ro-
driguez, afirmou que um 
dos motivos para a pror-
rogação das inscrições foi 
a alta procura. “O Salão no 
formato virtual é algo iné-
dito para o nosso artesão. 
Por isso, resolvemos es-
tender o prazo para aque-
les que, por algum motivo, 
não se inscreveram e pos-
sam participar do evento, 
que vai ter toda a estrutura 
necessária montada pelo 
Governo do Estado em 
parceria com o Sebrae”, ex-
plicou.

Ao todo, estão sen-
do oferecidas 400 vagas. 
Cada artesão terá direito 
a mostrar 100 produtos, 
com cinco fotos para cada 
um deles. A plataforma de 
marketplace será montada 
em parceria com o Sebrae, 
que vai oferecer, ainda, 
consultoria sobre vendas 
em ferramentas digitais.

Prorrogadas 
as inscrições 
do Salão do 
Artesanato 
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Semifinais do feminino
As semifinais do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino 2020 acontecem 
amanhã no Estádio Lourival Caetano, em Bayeux. Estão classificados Botafogo e 
Mixto pela Chave A e Kashima e Auto Esporte pela Chave B.   Página 16
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Projeto da LDO será votado hoje na Comissão de Orçamento e está programado para ir a plenário amanhã 

A Comissão de Orçamento 
da Assembleia Legislativa da Pa-
raíba (ALPB) discute e vota hoje 
o Orçamento 2021 do Governo 
do Estado, incluindo na maté-
ria as emendas impositivas que 
entram pela primeira vez e que 
envolvem recursos da ordem de 
R$ 40.752.000,00.

A informação foi confirma-
da ontem pelo presidente da Co-
missão de Orçamento, deputado 
estadual Wilson Filho (PTB), ao 
revelar que, entre impositivas e 
não impositivas, cada um dos 36 
parlamentares pode apresentar 
15 emendas e que não teria como 
antecipar a quantidade exata do 
que poderá vir a ser aprovado, 
porque, de última hora, sempre 
acontece casos de alguns retira-
rem ou fundirem propostas que 
apresentam.

Ele informou que, hoje, o re-
lator do Orçamento, deputado 
estadual Tião Gomes (Avante), 
estará de posse de todos os da-
dos finais para a apresentação, 
discussão e votação na comissão. 
Vencida a etapa da comissão, a 
matéria já pode entrar na pauta 
do plenário amanhã.

Wilson Filho revelou que, ao 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Emendas impositivas chegam 
a mais de R$ 40 mi na ALPB

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Jorge Rezende

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Prefeito de Malta
Na quarta-feira da semana passada, o prefei-
to de Malta, na região polarizada pela cidade 
de Patos, Nael Rosa (MDB), anunciava que 
havia testado positivo para o novo corona-
vírus. Três dias antes, ele já vinha sentindo 
febre e cansaço, sintomas do vírus que pro-
voca a covid-19. Uma equipe médica esteve 
na casa do prefeito para fazer uma avaliação. 
Nael passava bem e ficou em isolamento 
domiciliar por 14 dias, o que determina o 
protocolo do Ministério da Saúde.

Assistência social
A Federação das Associações de Municípios 
da Paraíba (Famup) alerta para o novo prazo 
para que gestores e profissionais preencham 
o questionário do Censo do Sistema Único 
de Assistência Social 2020 (Censo Suas), 
que vai até 18 de dezembro. Caso deixem de 
preencher os dados, os municípios podem 
ser penalizados. Os antigos prazos iam até 
novembro, mas a Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) conseguiu que os limites 
fossem estendidos.

Covid-19 em Cacimbas
Geraldo Paulino Terto, ex-prefeito de Ca-
cimbas, morreu na tarde do último sábado 
(12) vítima de complicações causadas 
pela covid-19. Ele estava internado em um 
hospital da cidade de Campina Grande com 
problemas de saúde e foi contaminado pelo 
novo coronavírus, o que agravou seu quadro 
clínico. O sepultamento ocorreu no domingo 
(13), em Cacimbas. Ele era pai do atual pre-
feito da cidade, Geraldo Terto da Silva (PSB), 
conhecido como Leo.

Capacitação de prefeitos
A Escola Nacional de Administração Públi-
ca (Enap) lançou um curso gratuito com o 
objetivo de capacitar prefeitos eleitos este 
ano. O curso ‘Liderando Novos Prefeitos’ 
vai abordar gestão pública, planejamento, 
desenvolvimento sustentável e inovação. 
Gestores de todos os municípios podem se 
inscrever até 3 de janeiro de 2021. Ao todo, 
são 500 vagas. O curso vai tratar de questões 
como desafios das cidades brasileiras para os 
próximos anos.

Transporte escolar
O município de Sertãozinho recebeu um 
prazo de 90 dias para adequar a sua frota de 
veículos escolares ao que determina a legis-
lação de trânsito.  A determinação foi da juíza 
Kátia Daniela de Araújo, da 5ª Vara Mista de 
Guarabira, nos autos da ação promovida pelo 
Ministério Público da Paraíba (MPPB). Foi 
instaurado inquérito civil público depois que 
o município não cumpriu um termo de ajuste 
de conduta, conforme vistorias realizadas no 
ano de 2016.

Solução consensual
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) facilitou, 
através do Centro Judiciário de Solução Con-
sensual de Conflitos e Cidadania (Cejusc), 
sediado em João Pessoa, a realização de 
74,6% de acordos na ‘Semana Nacional de 
Conciliação’. Das 199 audiências efetiva-
mente realizadas na Paraíba, 134 obtiveram 
sucesso, sendo 100 com acordo e apenas 
34 sem êxito, envolvendo um total de R$ 
669.470,11.

Procedimentos padronizados
O Núcleo Permanente de Métodos Consen-
suais de Solução de Conflitos (Nupemec) do 
TJPB instituiu comissão para padronizar os 
diversos procedimentos realizados pelos 
Centros Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs). A equipe tem a tarefa 
de unificar atos correspondentes às sessões 
de conciliação, comunicações expedidas, ter-
mos de audiência e homologações judiciais, 
entre outras metodologias utilizadas pelos 
45 Cejuscs.

MPF cobra informações de 27 municípios 
sobre gastos com a pandemia de covid-19

Prefeito critica Governo Federal e diz que 
João Pessoa está preparada para vacinação

Pelo menos 27 municípios 
paraibanos terão que prestar con-
tas ao Ministério Público Federal 
(MPF) sobre as ações referentes 
aos gastos para enfrentamento à 
pandemia da covid-19. A solicita-
ção foi feita pela unidade do MPF 
em Monteiro que concedeu prazo 
de dez dias úteis para o envio das 
informações.

A solicitação é resultado de 
encaminhamento de reunião ocor-
rida no último dia 10 de dezem-

bro, quando ficou acertada que as 
gestões municipais deverão enviar 
a planilha de gastos realizados e 
planejados, com as devidas jus-
tificativas, de cada item relativo 
à pandemia. Também deverão 
constar justificativas técnicas dos 
protocolos adotados para a aqui-
sição de insumos, medicamentos e 
equipamentos.

Durante a reunião, realizada 
por videoconferência, os municí-
pios deram informações prelimina-
res sobre a aplicação dos recursos 
federais. O encontro teve a partici-
pação de representantes do MPF, 

do Ministério Público do Tribu-
nal de Contas da Paraíba (MPC), 
do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB), do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), da Federação das 
Associações de Municípios da Pa-
raíba (Famup) e de prefeituras da 
Região do Cariri.

Na ocasião os gestores tam-
bém informaram sobre algumas 
dificuldades vivenciadas como po-
liciamento, fiscalização de eventos 
privados na zona rural, em razão 
da extensão do município e, ainda, 
muitas dificuldades na regulação 
(encaminhamento) de pacientes, 

para hospitais que são referência 
para o tratamento da covid-19, mui-
tas vezes, sendo informado ao mu-
nicípio solicitante que não há vagas.

Os municípios demandados 
são: Água Branca, Amparo, Barra 
de São Miguel, Camalaú, Caraúbas, 
Congo, Coxixola, Gurjão, Imaculada, 
Juru, Livramento, Monteiro, Ouro 
Velho, Parari, Prata, Princesa Isa-
bel, Santo André, São Domingos do 
Cariri, São João do Cariri, São João 
do Tigre, São José dos Cordeiros, 
São Sebastião do Umbuzeiro, Serra 
Branca, Sumé, Taperoá, Tavares e 
Zabelê.

O prefeito de João Pessoa, Lu-
ciano Cartaxo (PV), criticou ontem o 
modo como o Governo Federal vem 
conduzindo a questão da vacinação 
contra a covid-19 no país. O gestor 
disse que não há necessidade de po-
litizar o debate e que a capital pa-
raibana está preparada para iniciar 
campanhas de imunização ao novo 
coronavírus.

“O jeito que o Ministério da Saú-
de está tratando a questão da vacina 
de forma equivocada porque está 
politizando algo que não dá para poli-
tizar”, disse, durante entrevista a uma 
emissora de rádio local. O prefeito 
criticou o debate em torno da origem 
e da produção do produto e afirmou 
que a vacina “é algo essencial e que 
pode nos dar grande esperança de 
ter um ano diferente em 2021”. “Os 
municípios estão preparados. João 

Pessoa está preparada para receber 
a vacina”, garantiu.

O prefeito destacou a capaci-
tação dos profissionais de saúde e 
a experiência da vacinação da gripe 
este ano, num cenário de pandemia 
e com as metas atingidas. Cartaxo 
ainda cobrou que o Governo Federal 
apresente o Plano Nacional de Vaci-
nação e diga quais as obrigações de 
estados e municípios.

Para o gestor, o modo como os 
governos estão conduzindo a temá-
tica será refletido nas próximas elei-
ções, que alteram a composição do 
Congresso Nacional, das representa-
ções dos estados e da Presidência da 
República. “Em 2022 será um cenário 
diferente. Um cenário onde vai ser 
debatida a eleição nacional e isso vai 
ser determinante para o futuro dos 
estados”, avalia.

O prefeito, que fica sem cargo a 
partir do dia 1º de janeiro, não des-
carta tentar a chefia do Executivo 

estadual. “Acho que a disputa para 
governador é uma possibilidade, mas 
não uma prioridade. Eu tenho acu-
mulado experiência em um cenário 
de muita diversidade”, disse, referin-
do-se ao período de pandemia.

Para conseguir mais chances de 
êxito, Luciano reconheceu que seu 
partido, o PV, precisa estar mais bem 
posicionado nas representações, mas 
destacou que existe um debate nacio-
nal para avaliar como superar essas 
questões. “Estou muito bem acolhido 
no PV pela direção nacional, e vamos 
tentar construir uma solução conjun-
ta no campo de alianças que possa 
ajudar o partido a vencer nas eleições 
de 2022”.

Últimas ações
Ainda enquanto prefeito de João 

Pessoa, algumas ações estão sendo 
anunciadas por Cartaxo para garantir 
que a situação do município, diante 
do combate à covid-19 seja, menos 

dramática. “Não vamos estimular o 
réveillon na praia, ou seja, não terá 
show e não vai ter queima de fogos, 
porque isso estimula a presença das 
pessoas na orla. A Secretaria de De-
senvolvimento Urbano (Sedurb) já 
está com o planejamento pronto. Não 
vamos dar autorização de pessoas 
para a colocação de tendas, porque 
entendemos que não é o momento 
para isso. Essa decisão foi tomada 
há mais de uma semana para evitar 
aglomeração”, explica.

O prefeito, contudo, garante 
que não tomará outras medidas 
mais temidas por empresários. 
“Não vamos fechar bar e restau-
rantes, mas não vai ser possível 
transformar (esses locais) em uma 
casa de eventos. Não pode gerar 
aglomeração. Também não vamos 
fechar o comércio. Estamos fazen-
do todo o acompanhamento neste 
sentido, vendo todas as medidas 
necessárias”, acrescenta.

contrário do ano passado, não há 
possibilidade de desistências ou 
adiamentos sobre as emendas 
impositivas porque, desta vez, 
elas são assunto consensual e já 
vieram inclusas no projeto do Or-
çamento elaborado pelo próprio 
governo estadual.

Caso tenha todas as suas 
emendas impositivas incluídas no 
Orçamento, cada deputado dis-
porá de recursos da ordem de R$ 

1.320.000,00 para investimentos 
onde e no que achar mais conve-
niente. Mas Wilson Filho lembrou 
que, no período de negociação 
com o governador João Azevêdo 
(Cidadania), ficou combinado, no 
entanto, que, também devido à 
pandemia, metade dos recursos 
das impositivas seja destinada a 
investimentos na área da saúde.

Ontem, a Secretaria Legisla-
tiva divulgou a agenda semanal 

da Casa, incluindo para hoje a 
reunião da Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), o que po-
derá levar a Assembleia a fechar 
os trabalhos deste ano já nesta 
quarta-feira (16). Para isso, basta 
que a Comissão de Orçamento 
resolva a questão do Orçamento 
2021 e que a CCJ faça o mesmo 
em relação às principais matérias 
do interesse dos deputados e do 
governo.

Cada um dos 36 deputados tem direito a apresentar mais de R$ 1 milhão em emendas impositivas, sendo a metade na área da saúde

Foto: Agência-ALPB
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STJ afasta cinco magistrados e 
secretário de Segurança na BA
Decisão foi do ministro Og Fernandes e faz parte da Operação Faroeste, que investiga a venda de sentença no TJBA

Pepita Ortega e
Fausto Macedo
Agência Estado

Ao determinar a defla-
gração da sexta e da sétima 
fases da Operação Faroeste, 
que investiga um esquema 
de venda de sentenças no 
Tribunal de Justiça da Bahia, 
o ministro Og Fernandes, do 
Superior Tribunal de Justiça, 
classificou como ‘providên-
cia imperiosa’ o afastamento 
dos desembargadores Ivanil-
ton Santos da Silva, Lígia Ma-
ria Ramos Cunha Lima e Ilo-
na Marcia Reis; do juiz João 
Batista Alcântara Filho; da 
promotora de Justiça, Ediene 
Santos Lousado; do secretá-
rio de Segurança Pública da 
Bahia, Maurício Teles Barbo-
sa; e da delegada e chefe de 
gabinete da SSP-BA, Gabriela 
Caldas Rosa de Macedo.

Segundo o ministro, a 
medida visa evitar que os 
investigados ‘continuem su-
postamente a ostentar função 
de destaque no âmago da es-
truturada organização crimi-
nosa, pois o afastamento do 
cargo representa não apenas 
a perda do “capital político” 
para influenciar outras pes-
soas a agirem de acordo com 
seus interesses ilícitos, mas 
ainda a perda do poder de 
obstrução das investigações’.

“É inaceitável que os in-
vestigados, aparentemente 
descambando para a ilega-
lidade, valham-se das rele-
vantes funções que o Estado 
lhes confiou para enriquecer 
ilicitamente, em prejuízo da 
justiça que deveriam fazer 
prevalecer diuturnamente, 
afastando-se do dever de re-
parar ilegalidades e de res-
taurar o império da lei”, pon-
derou o relator da Faroeste.

Og apontou que as pro-
vas colhidas ao longo das in-
vestigações eram suficientes 
para demonstrar a necessida-
de da medida, destacando a 
‘alta gravidade’ do caso, com 
indícios de desvios da atuação 
funcional e prática de tráfico 
de influência e de crimes de 
corrupção, organização crimi-
nosa e lavagem de capitais

O relator da Faroeste no 
STJ frisou ainda que os su-
postos crimes pelos quais os 
agentes públicos estão sendo 
investigados ‘são diretamen-
te ligados ao exercício fun-
cional, pois são praticados no 
desempenho abusivo da fun-
ção’. “São crimes que trazem 
efeitos deletério à reputação, 
à imagem e à credibilidade 
do Poder Judiciário, Minis-
tério Público, Secretaria de 
Segurança Pública e Polícia 
Civil baianos, além da Polícia 
Federal”, apontou.

Og Fernandes classificou como ‘providência imperiosa’ o afastamento dos desembargadores Ivanilton Santos da Silva, Lígia Maria Ramos Cunha Lima e Ilona Marcia Reis

Foto: Agência Estado

Ministro aponta risco
O ministro também detalhou parte das 

suspeitas que recaem sobre o grupo, rela-
cionando os supostos ilícitos aos cargos dos 
investigados. No caso dos desembargadores 
por exemplo, Og considerou que o risco na 
manutenção do exercício da função era ‘po-
tencializado’, considerando que Lígia Maria, 
Ilona e Ivanilton compõem a Seção Cível de 
Direito Público do TJ-BA, além de integra-
rem, respectivamente, as Segunda, Quinta e 
Terceira Câmaras Cíveis da Corte. Segundo 
o ministro, os magistrados ‘são responsáveis 
por apreciar as disputas milionárias do oeste 
baiano’, que deram origem às investigações 
da Faroeste.

“Não se pode admitir que os magistrados 
investigados continuem ditando o que é justo e 
o que não é, tomando assento nos julgamen-
tos. Ao que indicam as provas colhidas até o 
presente momento, em prol de seus interesses 
econômicos escusos, eles prejudicaram - e 
prosseguem prejudicando - o jurisdicionado 
e seu direito à liberdade, ao patrimônio e a 
outros temas altamente sensíveis a todos os 
cidadãos”, ponderou.

Já a manutenção de João Batista no car-
go de juiz, Og chamou de ‘desaconselhável’, 
apontando que a investigação identificou sua 
eventual participação numa negociação de 
quase R$ 3 milhões em propinas, relacionadas 
a dez decisões do magistrado.

Na mesma linha, relator da Faroeste con-
siderou que Ediene Santos Lousado ‘ostenta 
especial condição de risco no exercício da 
função pública, já que atualmente é membro 
auxiliar da Corregedoria Nacional do Con-
selho Nacional do Ministério Público e está 
prestes a assumir o cargo de Conselheira no 
referido CNMP, o que aumentará ainda mais 
sua esfera de influência e eventual capacidade 
intimidatória’

Com relação ao secretário de Segurança 
Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, a 
decisão de Og registra que, segundo o Mi-
nistério Público Federal, ele exerceria ‘papel 
central na garantia de impunidade dos diver-
sos núcleos criminosas’.

Fachin suspende resolução que zerou 
imposto sobre importação de armas

O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), suspendeu ontem a 
resolução do governo Bolso-
naro que previa imposto zero 
sobre revólveres e pistolas 
importados a partir de 1º de 
janeiro de 2021. A medida foi 
publicada no Diário Oficial da 
União na última quarta, 9, e 
foi questionada na Corte pelo 
PSB, que considera a redu-
ção da alíquota um ‘patente 
retrocesso’ na segurança da 
população.

Na mesma decisão, Fa-
chin encaminha a liminar 
para discussão no plenário 
virtual do STF, ferramenta na 

qual os ministros depositam 
seus votos.

A resolução que reduziu a 
alíquota de importação foi assi-
nada pelo Comitê Executivo de 
Gestão da Câmara de Comércio 
Exterior, secretaria vinculada 
ao Ministério da Economia, de 
Paulo Guedes, e se trata de mais 
uma norma que busca flexibili-
zar o acesso a armas - promes-
sa de campanha de Bolsonaro 
e bandeira do governo. Hoje o 
imposto é fixado em 20%.

Para Fachin, o ‘imposto 
zero’ tem potencial de prejudi-
car o mercado bélico nacional, 
visto que as armas estrangeiras 
se tornam mais baratas e atra-
tivas, reduzindo a competitivi-
dade local. O ministro destacou 
que a indústria de armas brasi-

leira já enfrenta ‘desafios’ sem 
precisar de um novo revés.

“Há significativo risco, 
portanto, de que ocorra de-
sindustrialização, no Brasil, 
de um setor estratégico para o 
país no comércio internacio-
nal”, frisou o ministro. “Neste 
momento altamente sensível 
para a retomada econômica, 
consideradas as sequelas do 
coronavírus sobre o conjunto 
das atividades produtivas do 
país, a inviabilização de rele-
vante setor industrial deve ser 
vista com especial atenção”.

O ministro também pon-
tuou que está ‘pouco eviden-
te’ tanto a finalidade da me-
dida buscada pelo governo 
ao reduzir os impostos sobre 
armas importadas, e por isso 

‘há razões para entender que 
seus objetivos podem não se 
coadunar com os mecanis-
mos de legitimação constitu-
cional e a diligência devida’.

A norma integra o rol 
de medidas do governo para 
tornar flexibilizar o acesso às 
armas no país, uma das ban-
deiras da gestão Bolsonaro. 
Em junho, o Estadão mostrou 
que lobistas e empresários de 
armas e munições têm pre-
sença assídua nos gabinetes 
do governo de Bolsonaro - de 
janeiro a abril deste ano fo-
ram ao menos 73 audiências e 
reuniões com representantes 
do setor. O Instituto Sou da 
Paz já listou ao menos 20 atos 
normativos que facilitaram o 
acesso a armas e munições.

Paulo Roberto Netto
Agência Estado

Combate à covid-19

Termina hoje prazo para Pazuello 
informar quando começa vacinação

O ministro Ricardo Le-
wandowski, do Supremo 
Tribunal Federal (STF), co-
brou do ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, o crono-
grama de imunização contra 
a covid-19 e deu 48 horas 
para que o governo informe 
à Corte a previsão de início e 
término das fases de vacina-
ção. O prazo se encerra nesta 
terça-feira.

Na sexta, 11, a gestão 
Jair Bolsonaro enviou o pla-
no à Corte sem prever datas 
nem quais imunizantes vai 
usar em cada grupo.

O prazo começa a cor-

rer a partir da notificação 
da Saúde, o que não havia 
ocorrido até o início da noite 
deste domingo, 14. O minis-
tério informou que “aguarda 
ser notificado para respon-
der em tempo solicitado”. 
O documento foi entregue 
nas vésperas do julgamento 
marcado para discutir a obri-
gatoriedade da vacina e a 
apresentação, pelo Planalto, 
de um plano contra a doença. 
O ministro é o relator de qua-
tro ações sobre o tema.

No plano, a pasta apre-
senta como “garantidas” 300 
milhões de doses de vacinas 
- 180 milhões viriam do acor-
do com a Oxford e a AstraZe-
neca, 42 milhões pelo Covax, 
iniciativa da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), e 
70 milhões viriam da Pfizer, 
ainda em negociação.

No trecho em que lista 
as vacinas “já garantidas”, 
o Governo Federal não cita 
a Coronavac, desenvolvi-
da pela chinesa Sinovac e o 
Instituto Butantan, ligado 
ao governo paulista de João 
Doria (PSDB), rival político 
de Bolsonaro. Mas o plano 
afirma que haverá “crédito 
extraordinário para aquisi-
ção de toda e qualquer vaci-
na que adquira registro de 
forma emergencial ou regu-
lar que apresente eficácia e 
segurança”. Bolsonaro prepa-
ra medida provisória de R$ 
20 bilhões para comprar e 
centralizar a distribuição de 

vacinas.
O plano não tem datas, 

mas contempla na 1ª fase de 
vacinação idosos de 75 anos 
e mais, profissionais de saú-
de, idosos de 60 ou mais em 
residência de longa perma-
nência e indígenas. Nas de-
mais etapas estão pessoas de 
69 a 74 anos, indivíduos com 
comorbidades, professores, 
trabalhadores de segurança 
e salvamento, e funcionários 
do sistema prisional. Não há 
previsão sobre o resto da po-
pulação.

Segundo o ministério, o 
plano será apresentado e na 
próxima quinta-feira, 17, e 
poderá “sofrer modificações 
durante o seu processo de 
implementação”.

Rafael Moraes Moura 
e Eduardo Rodrigues
Agência Estado
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Grêmio Vila Olímpica Parahyba termina em segundo lugar na classificação geral com a conquista de 96 medalhas

Natação paraibana volta a
ser destaque em Natal-RN

Neymar não tem
fratura confirmada

O Paris Saint-Germain rea-
lizou exames de imagem no 
tornozelo de Neymar após a 
entrada dura de Thiago Men-
des, no domingo, e o resultado 
foi o melhor possível: apesar 
do inchaço e das dores, não há 
fratura. O brasileiro passará 
por nova bateria de exames 
em 48 horas, mas ele e o clube 
tranquilizam seus torcedores e 
fãs sobre uma possível lesão 
mais grave. Thiago Mendes 
aplicou uma tesoura no com-
patriota durante o confronto 
entre PSG e Lyon, no Parque 
dos Príncipes, em Paris, em ro-
dada do Campeonato Francês.

Mancini vê o time
com a sua cara

Vagner Mancini assumiu o Co-
rinthians, há dois meses, com a 
missão de tirar o time da zona 
de rebaixamento e melhorar 
o seu desempenho, na época 
muito ruim e presa fácil aos 
oponentes. Após ganhar do 
líder São Paulo por 1 a 0, na 
Neo Química Arena, na capi-
tal paulista, o técnico acredita, 
enfim, ter a equipe com a "sua 
cara". "Hoje, 60 dias depois 
da minha chegada, vejo uma 
equipe jogando diante do líder 
com personalidade, imposição, 
atitude, uma equipe que mar-
cou bem, que não teve medo 
de marcar adiantado”.

Barcelona terá o
PSG pela frente

Amigos e rivais, Messi e 
Neymar vão se encontrar nas 
oitavas de final da Liga dos 
Campeões. O duelo entre 
Barcelona e PSG foi um dos 
sorteados, ontem, assim como 
o confronto entre Bayern de 
Munique, atual campeão, e La-
zio. Os jogos serão disputados 
em fevereiro e março de 2021. 
Atual vice-campeão europeu, o 
PSG terá a vantagem de deci-
dir o confronto em casa, por ter 
tido melhor campanha na fase 
de grupos. O time de Neymar 
e Marquinhos terá pela frente 
um Barcelona com dificuldades 
na temporada.

Elenco defende a
renovação de Diego

A novela que envolve a re-
novação de Diego Alves e o 
Flamengo promete contornos 
dramáticos nos últimos capí-
tulos. Isso porque o contrato 
do goleiro termina no dia 31 
de dezembro e até o momen-
to as partes não chegaram a 
um acordo. Na vitória por 4 
a 1 sobre o Santos no últi-
mo domingo (13), ao abrir o 
placar, Gabigol correu até a 
outra área e foi comemorar 
com Diego Alves, que recebeu 
a faixa de capitão da equipe 
mesmo com Everton Ribeiro 
em campo. Elenco está fecha-
do com ele.

Curtas
O Grêmio Vila Olímpica 

Parahyba participou de mais 
uma competição no âmbito 
regional trazendo bons re-
sultados para a natação pa-
raibana e ficando na segunda 
colocação geral do Festival de 
Natação da Federação Aquá-
t ica  Norteriograndense 
(FAN) que ocorreu em Natal
-RN em alusão aos 50 anos de 
fundação da entidade filiada 
à Confederação Brasileira de 
Desportos Aquáticos (CBDA) 
que chancelou o evento. Ao 

todo a equipe da Vila Olímpi-
ca Parahyba contou com 36 
nadadores entre 9 e 50 anos 
de idade, estes foram res-
ponsáveis pela conquista de 
96 medalhas no evento que 
ocorreu entre sábado e do-
mingo passados.

Das quase 100 meda-
lhas conquistadas, 48 foram 
de ouro, 30 de prata e 18 de 
bronze. Desse total, entre 
as categorias Mirim e Pe-
tiz, onde competem os atle-
tas de 9 a 12 anos de idade,  
Nessa faixa-etária, foram 45 
medalhas obtidas por 14 
nadadores diferentes, um 

resultado expressivo, espe-
cialmente por se tratar de 
uma categoria de entrada no 
esporte, fator que pontua de 
maneira positiva para o fu-
turo da natação paraibana. 
Entre os atletas, os  dois prin-
cipais destaques foram Pedro 
Neto que conquistou quatro 
ouros e uma medalha de pra-
ta e Raycca Marielly respon-
sável por cinco medalhas 
douradas e uma prata. 

Do infantil ao adulto, a 
delegação da Vila Parahyba 
contou com 21 nadadores 
que obtiveram juntos outras 
51 medalhas para o time pa-

raibano de natação com des-
taques para os desempenhos 
de Vitor Souza que conquis-
tou quatro medalhas de ouro 
e Maria Eloisy que ganhou 
três ouros e uma medalha de 
prata. Para Lúcio Silva, trei-
nador das equipes Mirim e 
Petiz e que esteve como téc-
nico geral da delegação no 
torneio, o evento encerra de 
forma positiva o ano de 2020, 
apesar de todas as complica-
ções provocadas pela pande-
mia da covid-19.

“Esse foi um ano muito 
difícil, onde ficamos um lon-
go período parados e isso, 

sem dúvida alguma afetou 
a nossa preparação e trei-
namentos, além de reduzir 
consideravelmente o quanti-
tativo de competição. Ainda 
assim, dentro da piscina, pra-
ticamente todos os nossos 
atletas conseguiram melho-
rar seus tempos e hoje temos 
um grande grupos de talen-
tos entre os melhores do 
país, portanto, mesmo com 
a pandemia, podemos dizer 
que o saldo de 2020 para a 
natação é positivo em relação 
aos resultados e tempos que 
tínhamos nos anos anterio-
res”, comentou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Delegação paraibana que participou do Festival de Natação em comemoração aos 50 anos da Federação Norteriograndense com a conquista de 48 medalhas de ouro, 30 de prata e 18 de bronze

Foto: Divulgação

A quinta etapa masculi-
na do Circuito Brasileiro de 
Vôlei de Praia 20/21 encer-
rou o calendário nacional da 
modalidade em 2020 com 
a vitória de Evandro e Bru-
no Schmidt (RJ/DF) sobre 
a dupla André/George (ES/
PB) por 2 sets a 0 (21/14 e 
21/17), na arena montada 
no Centro de Desenvolvi-
mento de Voleibol (CDV), 
em Saquarema (RJ). André e 
George (ES/PB) continuam 
em primeiro, agora com 
1.760 pontos, seguidos de 
Alison e Álvaro Filho (ES/
PB), que com o bronze do 
último domingo, agora acu-
mulam 1.680 pontos. 

O título no encerramen-
to do ano foi o primeiro de 
Evandro e Bruno Schmidt 
na temporada 20/21. Com 
os 400 pontos conquista-
dos com o ouro nesta etapa 
eles agora somam 1.660 no 
ranking, e estão na tercei-
ra posição. A temporada 
2020/2021 terá ainda mais 
quatro etapas no primeiro 
semestre de 2021. Os locais 
e as datas serão divulgados 
em breve pela CBV. Como se 
vê, dois paraibanos em des-
taque na classificação geral 
do circuito.

O pódio da quinta eta-
pa ficou completo com o 
terceiro lugar de Alison 
e Álvaro Filho (ES/PB). A 
dupla repetiu a posição do 
torneio anterior. Para tanto, 
derrotaram Guto e Arthur 
Mariano (RJ/MS) por 2 sets 
a 0 (21/18 e 21/16) na 
disputa pelo bronze. Após 
o duelo, Alison destacou a 
regularidade da dupla, que 
esteve no pódio em quatro 
dos cinco eventos realiza-
dos na temporada.

Cada etapa do Circuito 
Brasileiro distribui R$ 47 
mil às duplas campeãs dos 
dois naipes, e todos os ti-
mes na fase de grupos são 
premiados. Ao todo, são 
distribuídos aproximada-
mente de R$ 538 mil por 
etapa.

George e Álvaro Filho entre os melhores
no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
CBV

Foto: CBV/Divulgação

George, que joga ao lado do capixaba André, lidera o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia com 1.760 pontos

André e George 
(ES/PB) continuam 

em primeiro lugar no 
ranking, agora com 

1.760 pontos, seguidos 
de Alison e Álvaro 

Filho (ES/PB)
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Botafogo vai enfrentar o Mixto, e o Kashima terá o Auto Esporte como adversário em jogos no Lourival Caetano 

Futebol feminino: semifinais 
do Paraibano ocorrem amanhã

As semifinais do Cam-
peonato Paraibano de Fu-
tebol Feminino de 2020 
acontecem amanhã no 
Estádio Lourival Caetano, 
em Bayeux. A definição 
dos horários das partidas 
será anunciada hoje pela 
Federação Paraibana de 
Futebol (FPF), organiza-
dora da competição. Após 
uma primeira fase enxuta 
com a participação de seis 
equipes que se enfrenta-
ram em jogos únicos e em 
cruzamento entre os dois 
grupos da disputa, Botafo-
go e Mixto avançaram pela 
chave A e Kashima e Auto 
Esporte pela B. Agora os 
times se enfrentam dentro 
do próprio grupo, também 
em jogo único, para definir 
as duas equipes finalistas 
do certame desse ano.

Equipe de melhor cam-
panha da competição, o Bo-
tafogo chega para a parti-
da decisiva com 100% de 
aproveitamento ao vencer 
os três jogos que disputou 
contra o Auto Esporte (4 a 
0), Internacional (3 a 0) e o 
Kashima (2 a 1). No entan-
to, as vitórias não dão van-
tagem ao clube na partida 
contra a forte equipe do 
Mixto que somou seis pon-
tos ao vencer o Inter (14 a 
0) e o Auto Esporte (3 a 1) 
e perder para o Kashima (1 
a 0). A partida entre duas 
das equipes mais tradicio-
nais do futebol feminino 
do estado colocará frente 
a frente a equipe das Belas, 
cinco vezes campeã parai-
bana contra a equipe vice-
campeã das duas últimas 
edições do torneio.

Já no Grupo B, o em-
bate será entre o Kashima, 
equipe campeã paraibana 
em 2012, e as atuais cam-
peãs do torneio, as alvir-
rubras do Auto Esporte 
que apesar de donas do 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Botafogo terá seis desfalques amanhã

Clubes pedem para disputar 1a divisão

Covid-19 impede  
jogo com público

Perilima classificado para segunda fase da Copa do NE Sub-20

A covid-19 chegou forte no elenco do 
Botafogo paraibano e cria uma dor de 
cabeça muito grande para o técnico 
Evaristo Piza armar o time para o 
jogo de manahã contra o Atlético de 
Alagoinhas, no interior baiano, pela 
fase preliminar da Copa do Nordeste. 
É que seis jogadores testaram positivo 
para o novo coronavírus: Rhuan, Do-
nato, Mário, Higor Leite, Diego Rosa 
e Fernando Junior. A delegação do 

Belo já seguiu para a Bahia e hoje faz 
treino no local da partida. O jogo está 
programado para esta quarta-feira, às 
19h30, no Estádio Antonio Carneiro. 
O jogo de volta será no próximo dia 
22, no Almeidão, em João Pessoa. O 
time baiano foi eliminado no fim de 
semana do Campeonato Brasileiro 
ao perder de 3 a 2 para o Goiânia-
GO depois de ter empatado em casa 
por 1 a 1.

Primeiro foi o Sport Lagoa Seca que 
enviou um ofício, com exposição de 
motivos à Federação Paraibana de 
Futebol, pedindo reconsideração no 
número de disputantes do Campe-
onato Paraibano sob argumentação 
que não houve a segunda divisão, 
não tendo sentido assim a sua queda, 
juntamente com o CSP. O Confiança de 
Sapé também usou outro expediente, 
embora com fatos diferentes, e ambos 

os clubes ameaçam ingressar na justi-
ça desportiva para impedir que a FPF 
realize a primeira divisão de 2021 
com apenas oito clubes. Sabe-se que 
apenas a Federação da Paraíba não 
organizou a segunda divisão dentre as 
entidades nordestinas, motivo de  re-
volta dos dirigentes. O Campeonato de 
2021 terá a participação de Botafogo, 
Treze, Campinense, Nacional, Sousa, 
Atlético, Perilima e São Paulo Crystal.

A segunda onda da covid-19 pela 
Europa começa a interferir no futebol. 
O governo de Londres anunciou que, 
a partir de hoje os jogos de futebol 
na capital inglesa não poderão ter 
torcida nas arquibancadas. Nessa data 
o Arsenal recebe o Southampton, no 
Emirates Stadium, pelo Campeonato 
Inglês. Com ingressos já vendidos para 
o confronto da rodada 13, os dirigentes 
do Arsenal lamentam não poder contar 
com seus fãs nessa partida e prome-
tem reembolso em até cinco dias. "Es-
tamos desapontados em confirmar que 
não podemos mais receber os fãs no 
Emirates Stadium para nosso jogo da 
Premier League contra o Southampton 
na quarta-feira, 16 de dezembro", 
lembrou o clube. “Os torcedores que 
pagaram por um ingresso para este 
jogo receberão um reembolso total em 
seu cartão de pagamento registrado. 
Esperamos que o reembolso seja cre-
ditado nos próximos 3 a 5 dias úteis.”

A Desportiva Perilima, da cidade de Campina Grande, vem fazendo grande sucesso nas categorias de base e uma excelente 
campanha que orgulha o futebol da Paraíba nas disputas da Copa do Nordeste Sub-20 que está acontecendo na Região Me-
tropolitana do Recife. Depois de vencer o ABC de Natal por 4 a 1, na estreia, a equipe derrotou o Bahia por 2 a 1 no domingo 
passado e hoje enfrenta o Fortaleza, às 15h, na Ilha do Retiro. O time cearense lidera o Grupo C pelo saldo de gols, já que marcou 
oito gols e não sofreu nenhum. Na próxima fase, o time paraibano vai se defrontar com equipes do Grupo D, podendo ser Sport, 
Confiança ou CSA o seu adversário da segunda fase. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol

Curtas
Foto: Instagram/Perilima

atual título da competição 
chegam com uma campa-
nha abaixo do esperado 
na competição somando 
apenas uma vitória contra 
a frágil equipe do Guará 
por 12 a 1 e duas derrotas, 
uma para o Botafogo e ou-
tra para o Mixto. Por outro 
lado, o Kashima, time que 
se mudou para a cidade de 
Bayeux e vem treinando 

no palco das semifinais, o 
Lourival Caetano, venceu 
o Guará por 14 a 0 na pri-
meira rodada e o Mixto na 
segunda, perdendo apenas 
para as botafoguenses em 
um jogo muito disputado 
e decidido nos minutos fi-
nais.

Mesmo com uma com-
petição organizada às pres-
sas e com um calendário 

extremamente apertado 
de apenas cinco datas, o 
Campeonato Paraibano Fe-
minino que ocorre, apesar 
da pandemia da covid-19 
- vale ressaltar que a se-
gunda divisão do estadual 
masculino, também pro-
movida pela FPF, foi cance-
lada - chega para a sua fase 
decisiva com a expectativa 
de dois bons jogos entre as 

quatro melhores equipes 
da competição. Pelo retros-
pecto dentro de campo Bo-
tafogo e Kashima chegam 
com favoritismo para o 
jogo eliminatório, porém, 
a margem para ambas as 
equipes em seus confron-
tos contra Mixto e Auto Es-
porte, respectivamente, é 
baixa e, com isso, a disputa 
pode trazer surpresas. 

Foto: Instagram/Botafogo

Botafogo e Kashima 
chegam às semifinais 
como favoritas contra 
Mixto e Auto Esporte, 
respectivamente. Os 

jogos serão amanhã na 
cidade de Bayeux

No último domingo, as Belas do Belo 
conseguiram uma importante vitória 
sobre o Kashima por 2 a 1 e agora 
buscam uma vaga na final 
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Câmara aprovou proposta viabilizando repasse que compensa perdas de arrecadação provocadas pela Lei Kandir

Estados e municípios podem 
receber R$ 65,5 bi da União
Camila Turtelli 
e Anne Warth 
Agência Estado

A Câmara dos Deputados 
aprovou ontem proposta que 
autoriza a transferência de 
R$ 65,6 bilhões até 2037 de 
recursos da União a Estados 
e municípios para compen-
sar perdas de arrecadação 
provocadas pela Lei Kandir. 
O projeto já foi aprovado pelo 
Senado e agora vai à sanção 
presidencial.

O dinheiro vai compensar 
perdas de arrecadação decor-
rentes da isenção da cobrança 
de ICMS de produtos destina-
dos à exportação.

O valor está previsto em 
acordo firmado no Supremo 
Tribunal Federal (STF) entre 
a União e o Fórum Nacional de 
Governadores, homologado 
em maio deste ano. Em con-
trapartida, os Estados deve-
rão desistir de ações judiciais 
protocoladas na Corte para 
cobrar as perdas.

Do total repassado como 
compensação, R$ 58 bilhões 
devem ser transferidos entre 
2020 e 2037. Estão previs-
tos também, como parte do 
acordo, dois repasses extras 
da União. Um, de R$ 3,6 bi-
lhões, condicionado à apro-
vação da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) do 
pacto federativo, que está 
no Senado. O outro, de R$ 4 
bilhões, depende do leilão 
de petróleo dos blocos de 

Atapu e Sépia, na Bacia de 
Santos (SP).

No mês passado, o pre-
sidente Jair Bolsonaro san-
cionou uma lei que permite 
o início do cumprimento do 
acordo. A primeira parcela do 
total devido pela União será 
quitada ainda neste ano.

A proposta é resultado 
de um acordo - firmado pela 
União e por representantes 
de estados e homologado 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) em maio - que tem 
o objetivo de pôr fim a um 
impasse de mais de 20 anos.

Em 1996, entrou em vigor 
uma lei que estabeleceu regras 
para cobrança do ICMS - tributo 
de competência estadual, dis-
tribuído entre o estado (75%) 
e seus municípios (25%).

O que é a Lei Kandir
Batizada de Lei Kandir, 

essa legislação isentou da 
cobrança de ICMS a exporta-
ção de produtos primários e 
semielaborados - como soja, 
milho, carnes e minérios - com 
o objetivo de estimular expor-
tações e reduzir custos para o 
produtor.

O texto previa que a 
União deveria, de forma pro-
visória, compensar estados 
e municípios pela perda na 
arrecadação do tributo. De-
fensores do projeto dizem 
que a contrapartida nunca foi 
devidamente equacionada, o 
que resultou na judicializa-
ção do tema.

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
voltou a defender a suspen-
são do recesso no Congres-
so para votações em janei-
ro, entre elas a da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) Emergencial. Para o 
parlamentar, sem a prorro-
gação do decreto de calami-

dade “não há outra solução” 
a não ser a extensão dos 
trabalhos da Câmara e do 
Senado.

A mensagem foi publi-
cada no Twitter em respos-
ta ao senador Renan Calhei-
ros (MDB-AL), que pediu a 
suspensão do recesso para 
resolver temas como o fim 
do auxílio emergencial e o 
Orçamento de 2021. Renan 
é do MDB, maior partido do 
Senado, com 13 integrantes, 

e que caminha para lançar 
um candidato à presidência 
da Casa diferente do esco-
lhido pelo atual chefe do Le-
gislativo, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP).

“O Congresso precisa 
estar atuante ao lado da 
população, contra o vírus, 
para ajudar neste momen-
to tão difícil para o Brasil”, 
concluiu.

No momento, não há 
sinais concretos de cancela-

mento do recesso. A decisão 
cabe ao presidente do Sena-
do e do Congresso, Davi Al-
columbre (DEM-AP). A PEC 
Emergencial, por exemplo, 
ainda precisa passar pelo 
Senado, mas teve o relató-
rio adiado, sem estimativa 
concreta de apresentação. 
Sem a PEC Emergencial, for-
mulada para reduzir gastos 
do governo, será mais difícil 
analisar a Lei Orçamentária 
Anual (LOA).

Maia e Renan defendem suspensão 
do recesso legislativo no Congresso

Para Rodrigo Maia, sem 
a prorrogação do decreto 

de calamidade, não há 
outra solução a não ser 

a extensão dos trabalhos 

Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil

Matheus de Souza e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Pix

BC adia oferta de QR 
Code com data futura

O Banco Central (BC) 
decidiu adiar para 15 de 
março de 2021 o início da 
oferta, por parte das ins-
tituições financeiras e de 
pagamentos, do QR Code 
com data futura em ope-
rações do PIX - o sistema 
brasileiro de pagamentos 
instantâneos. Original-
mente, esta possibilidade 
estava prevista para co-
meçar em 4 de janeiro.

A mudança foi oficiali-
zada na Instrução Norma-
tiva BCB nº 58, publicada 
pelo Banco Central. Nela, a 
instituição afirma que “os 
participantes do PIX en-
quadrados na modalidade 
provedor de conta transa-
cional devem estar aptos 
para possibilitar, ao usuá-
rio pagador, a leitura de 
QR Code, ou o tratamento 
de PIX Copia e Cola, asso-
ciado a um PIX Cobrança 
em (...) 15 de março de 
2021, para pagamentos 
com vencimentos”.

A possibilidade de 
pagamentos imediatos 
por meio de QR Code já 
está disponível desde 
16 de novembro, quan-
do o sistema começou a 
funcionar. Anunciado no 

fim de outubro, o PIX Co-
brança é uma funcionali-
dade que permitirá que 
lojistas, fornecedores, 
prestadores de serviços 
e outros empreendedo-
res possam emitir um QR 
Code para operações de 
pagamento imediato ou 
em data futura com infor-
mações sobre juros, mul-
tas e descontos.

Substituirá boletos 
Será possível, por 

exemplo, emitir um QR 
Code em pontos de venda 
ou comércios eletrônicos, 
além de cobranças com 
vencimento em data fu-
tura. A função seria uma 
espécie de substituta dos 
atuais boletos de cobrança.

Lançado em 16 de 
novembro, o PIX permi-
te pagamentos e transfe-
rências 24 horas por dia, 
7 dias por semana, todos 
os dias do ano. As opera-
ções ocorrem em menos 
de dez segundos.

A Instrução Norma-
tiva BCB nº 58 está dis-
ponível em https://www 
bcb.gov br/estabilida-
definanceira/exibenor-
mativo?tipo=Instru%-
C3%A7%C3%A3o %20
Normativa%20BCB&nu-
mero=58.

Fabrício de Castro
Agência Estado

Colégio Eleitoral confirma a 
vitória de Joe Biden nos EUA

O Colégio Eleitoral ame-
ricano sacramentou ontem a 
vitória do presidente eleito 
dos Estados Unidos, Joe Biden. 
Com a confirmação do triun-
fo na Califórnia, o democrata 
soma 302 votos no Colégio 
Eleitoral, acima dos 270 neces-
sários para tomar posse em 20 
de janeiro. 

Seguindo o rito constitu-
cional, os 538 delegados do Co-
légio Eleitoral se reúnem para 
depositar nas urnas seus votos 
para presidente. Esta etapa é 
considerada uma formalidade, 
mas adquiriu importância nes-
te ano diante da contestação, 

sem provas, da lisura do pleito 
por parte do atual presidente, 
Donald Trump. O mandatário 
da Casa Branca obteve 232 vo-
tos no Colégio Eleitoral.

Depois disso, as cédulas 
seguem para Washington e 
serão somadas apenas em 6 
de janeiro, quando, em sessão 
do Congresso, o presidente 
do Senado e vice-presidente, 
Mike Pence, deve proclamar 
oficialmente o nome do novo 
presidente americano e da vi-
ce-presidente, Kamala Harris.

Biden pretende discur-
sar sobre a vitória no Colégio 
Eleitoral ainda nesta noite, às 
21h30 de Brasília.

Trump, por outro lado, já 
afirmou que pretende lutar até 
o fim para reverter o resultado 

do pleito. Na semana passada, 
a Suprema Corte rejeitou duas 
ações judiciais que tentavam 
invalidar a votação em estados 
cruciais, entre eles Geórgia, 
Michigan, Pensilvânia e Wis-
consin - todos vencidos por Bi-
den. Mesmo assim, o republi-
cano sustenta que continuará 
a batalha jurídica.

Brasil
A confirmação do êxito de 

Biden pelos delegados tende a 
repercutir no Brasil. Aliado de 
Trump e descolado de outras 
lideranças mundiais, o presi-
dente Jair Bolsonaro ainda não 
cumprimentou o democrata e, 
a interlocutores, disse que só 
viria a fazê-lo após a votação 
no Colégio Eleitoral.

A revista France Foo-
tball anunciou ontem a 
seleção dos 11 melhores 
jogadores da história. Um 
júri formado por 140 jor-
nalistas de todo o mundo 
votou e procurou montar 
um time ideal, com a pre-
sença de atletas de dife-
rentes gerações. Pelé, Cafu 
e Ronaldo são os brasilei-
ros presentes na chamada 
equipe dos sonhos, que foi 
escalada no esquema táti-
co 3-4-3.

Para o gol, o esco-
lhido foi o russo Lev Ya-
shin. Conhecido como 
“Aranha Negra”, ele dis-
putou as Copas de 1958, 
1962, 1966 e 1970. A li-
nha de defesa teve a pre-
sença do brasileiro Cafu, 
classificado pela revista 
como “um modelo para a 
posição”. 

O ataque trouxe os 
dois únicos jogadores da 
seleção feita pela revista 
que ainda estão em ativi-
dade. O argentino Lionel 
Messi e o português Cris-
tiano Ronaldo. O time dos 
sonhos, portanto, seria es-
calado com Yashin; Cafu, 
Beckenbauer e Maldini; 
Matthaus, Xavi, Maradona 
e Pelé; Messi, Cristiano Ro-
naldo e Ronaldo.

Cafu, Pelé 
e Ronaldo 
na equipe 
dos sonhos 
Agência Estado

Dois terços dos jovens têm 
emprego precário no Brasil

No Brasil, mais de dois 
terços dos jovens (77,4%) têm 
emprego considerado de bai-
xa qualidade. Ou seja, de cada 
10 trabalhadores com até 24 
anos, quase 8 trabalham em 
situação vulnerável, segundo 
levantamento da consultoria 
IDados. Em números absolu-
tos, isso significa perto de 7,7 
milhões de pessoas. Na faixa 
etária entre 25 e 64 anos, o 
porcentual é de 39,6% e, aci-
ma de 65 anos, de 27,4%.

Para considerar se um 
emprego é de má qualida-
de ou não, foram analisados 
quatro aspectos: salário, es-
tabilidade, rede de proteção 
(INSS, por exemplo) e condi-
ções de trabalho. Em todos os 
pontos, o emprego dos jovens 
apresenta fragilidades, mas os 
piores são renda e estabilida-
de. Para cerca de 90%, a renda 
é inferior a seis vezes a cesta 
básica (varia de R$ 398 a R$ 
539) e 75% têm menos de 36 

meses de tempo de trabalho.
Segundo o estudo, em 

2019, a qualidade do empre-
go do jovem atingiu o pico de 
79,1% e recuou para 77,4% no 
segundo trimestre deste ano. 
Ottoni explica que a crise da 
covid distorce os indicadores 
e, por isso, eles apresentam 
melhora no período. O desem-
penho ocorre porque quem 
perdeu o emprego foi o traba-
lhador de renda mais baixa ou 
o informal. 

Eduardo Gayer e 
André Marinho
Agência Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00018/2020, em 04.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa MYLLER FERNANDES DA SILVA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de serviços de borracheiro, junto a diversas Secretarias. 
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 AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00051/2020, em 07.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa FFJ CONSTRUTORA LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Para reforma da escola municipal de ensino fundamental Amélia 

Arantes Leite, atendendo ao Convênio nº 447/2019. 
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 AREIA/PB
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Medicamentos destinado a atender as demandas do Hospital Dr. Hercilio 
Rodrigues, Farmácia Básica, Programa Melhor em Casa (SAD) e CAPS - Areia/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00137/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00396/2020 - 14.12.20 - LAR-

MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPI - R$ 7.803,60; CT Nº 
00397/2020 - 14.12.20 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 4.015,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO N° 00204/2018, referente a TOMADA 
DE PREÇOS 00008/2018, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DEAREIA ESST CONSTRUTORA 
EIRELI ME, CNPJ. n° 02.627.856/0001-17; OBJETO: PRORROGACÃO DE. PRAZO. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: ART 57.I. §§ 1º E 2º DA LEI 8.665/93 –Conclusão da quadra coberta com vestiário 
do distrito de Muquém. SIGNATÁRIOS: João Francisco batista de Albuquerque eSST Construtora 
EIRELI ME.ASSINATURA DO CONTRATO: 02/12/2020.

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE AREIA/PB
AVISO DE DESERTO –TP00017/2020

A Comissão Permanente de Licitação – Areia/PB., torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que foi declarado DESERTO, pelonão comparecimento de licitante, a TOMADA DE 
PREÇOSnº 00017/2020, objeto: Conclusão da Construção da Praça Oscar Monteiro - Areia/Pb.., 
conforme Memorial Descritivo/Termo de Referência do referido Edital. Informações: no horário das 
07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, na Rua Epitácio Pessoa, S/N - Centro - Areia - PB. Telefone: 
(83) 33621237. E-mail: comissaolic2017@gmail.com.

Areia, 14de dezembro de 2020
Marcos Aurélio Bernardo de Lima

PRESIDENTE DA CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Quinze de Novembro, 153, Centro - Alagoa Grande - PB, às 08:00 horas do dia 29 de dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de insumos hospitalar. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 14 de dezembro de 2020.
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Quinze de Novembro, 153, Centro - Alagoa Grande - PB, às 10:00 horas do dia 29 de dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de insumos odontológico. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
012/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 14 de dezembro de 2020.
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Quinze de Novembro, 153, Centro - Alagoa Grande - PB, às 12:00 horas do dia 29 de dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de medicamentos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 012/2009. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3273-2267. Email: saude_alg@hotmail.com

Alagoa Grande - PB, 14 de dezembro de 2020.
FLÁVIA MEIRELLES ALVES DE ARAÚJO GONÇALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 
Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 09h30min do dia 29 de dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 
(um) veículo tipo pick-up, cabine dupla, destinada a secretaria de saúde, conforme especificações 
no Termo de Referência, parte integrante do Edital. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 009/07; 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) 3360–1010. 

Borborema - PB, 14 de dezembro de 2020.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO DE Nº 00177/2018 PARTES: STTP / 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO 
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 06 (SEIS) MESES, A CONTAR DO DIA 18/12/2020, MAN-
TENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DA INEXIGIBILIDADE 00025/2018/
STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: FELIX ARAUO 
NETO / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. ASSINATURA:14/12/2020.
FELIX ARAUJO NETO/Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES 

PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao pregão eletrônico nº 00017/2020, que objetiva: 
Contratação de empresa para fornecimento de monitores para vídeo WALL, conforme termo de 
referência, para atender as necessidades da STTP.; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a:MICROSENS S/A ,–R$ 61.248,00

Campina Grande - PB, 11 de Dezembrode 2020
FELIX ARAUJO NETO

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de monitores para vídeo WALL, conforme 

termo de referência, para atender as necessidades da STTP. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00017/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010- 
Superintendência de Trânsito e transportes Públicos. 15.451.1025.2091 – Ações de Melhorias no 
sistema de trânsito.04.122.2001.2092 – ações administrativas da sttp44.90.52.99 – equipamentos e 
material permaente1001 – recursos ordinarios VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Superintendência de Transito e Transportes Públicos de Campina Gran-
de e: CT Nº 00085/2020 - 14.12.20 - MICROSENS S/ACNPJ nº 78.126.950.0011-26 –R$ 61.248,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Ja-
neiro de 2021, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO GRANÍTICA E DRENAGEM DE DIVERSAS 
RUAS NO MUNICÍPIO DE CABEDELO/PB–PAVIMENTA III. Recursos: Próprios. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3121. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia e www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 14 de Dezembro de 2020
CARLOS ANTONIO RANGEL DE MELO JUNIOR

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

Conceição/PB, 01 de dezembro de 2020.
Do: Prefeito Municipal Sr. José Ivanilson Soares de Lacerda
Para: Pregoeira
Trata-se de recurso interporto pela empresa REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ nº 

30.260.538/0001-04, desfavor da decisão da douta comissão de licitação do município que me-
diante provável equivoco inabilitou a empresa no Pregão Eletrônico Nº. 00014/2020. Apresentadas 
as razões e a contrarrazão, estas foram analisadas pela Comissão que opinou pelo indeferimento 
do pedido formulado, sustentando a inabilitação da empresa REAVEL VEICULOS EIRELI, CNPJ 
nº 30.260.538/0001-04, nos termos supracitados, mantendo assim como vencedora do certame 
MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA – CNPJ nº. 17.792.470/0001-38. Ante o expos-
to, à luz do ordenamento jurídico pátrio, acolho integralmente as razões do Assessor Jurídico e 
declaro pela habilitação da empresa MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA – CNPJ 
nº. 17.792.470/0001-38 no certame na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 00014/2020. Publique-
-se e registre-se.

Atenciosamente, 
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00014/2020

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. José 
Ivanilson Soares de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 
00014/2020. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de veículo tipo Van 0km para 
atender as necessidades da rede municipal de ensino do município de Conceição/PB, conforme 
Plano de Trabalho e Termo de Referência. Situação: HOMOLOGADO em 14/12/2020. Homologado 
para: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ n°. 17.792.470/0001-38 - vencedor 
dos itens nº. 01 – valor total R$ 199.900,00.

Conceição – PB, 14 de dezembro de 2020.
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 
N° 00014/2020

Após análise da documentação apresentada referente ao presente pregão, adjudico a empresa 
vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. Objeto: Aquisição de 
veículo tipo Van 0km para atender as necessidades da rede municipal de ensino do município 
de Conceição/PB, conforme Plano de Trabalho e Termo de Referência. Situação: ADJUDICADO 
em 14/12/2020. Adjudicado para: MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ n°. 
17.792.470/0001-38 - vencedor dos itens nº. 01 – valor total R$ 199.900,00.

Conceição – PB, 14 de dezembro de 2020.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira
José Ivanilson Soares de Lacerda

Prefeito Municipal. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00035/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
para o fornecimento de Botijão para acondicionamento de p13 glp (botijão para gás liquefeito de 
petróleo – glp) e recarga de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades referentes 
ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, Educação e Cultura e a de 
Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro, para o 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 Municipal nº 078/20; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: 
cplcacimbadedentro@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cacimba de Dentro - PB, 14 de Dezembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00036/2020
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento de Água Mineral Natural não gasosa de forma parcelada destinados a manutenção 
das atividades referentes ao funcionamento das Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, 
Infraestrutura, Educação e Cultura e a de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Cacimba de 
Dentro, para o 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 Municipal nº 078/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33791045. E-mail: cplcacimbadedentro@hotmail.com. 

Cacimba de Dentro - PB, 14 de Dezembro de 2020. 
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
TERMO DE NOTIFICAÇÃO QUE FAZ O MUNICÍPIO DE DIAMANTE – PB 

E ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI - EPP
Considerando a abertura do processo administrativo cabível e concessão da oportunidade do 

contraditório e a ampla defesa;
Considerando o descumprimento reiterado da Clausula Nona e Décima Segunda – Parágrafo 

Primeiro, do Instrumento de Contrato 072/2017, conforme relatóriodo Engenheiro Fiscal do Município;
Considerando que a Prefeitura vem cumprindo fielmente suas obrigações contratuais, referente 

ao contrato nº 072/2017.
Considerando que a Obra encontrasse paralisadas por ais de 180 (cento e oitenta) dias sem 

justificativa.
Considerando que considerando que o prazo do contrato 072/2017 se expirou sem qualquer 

manifestação de interesse de em renovar/aditar do Contratado. 
A PREFEITURA MUNICIPAL  DE DIAMANTE/PB, vem, através da presente, notificar, funda-

mentado no Artigo 87, da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula Décima Segunda – Parágrafo Único 
e Décima Quinta - Das Sanções, do Contrato firmado com a empresa ABÍLIO FERREIRA LIMA 
NETO EIRELI - EPP, (notificada), pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 
05.935.592/0001-57, representada pelo Sr. ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO, sediada a Rua São 
José, 67, Centro, Diamante - PB.

Em observância aos preceitos legais e às cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes, o 
Notificante que vos subscreve, vem formal e respeitosamente NOTIFICAR PARA APRESENTAÇÃO 
DE DEFESA ESCRITA ACERCA DO NÃO CUMPRIMENTO DAS CLAUSULA NONA E DÉCIMA 
SEGUNDA – PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CONTRATO Nº 072/2017, CUJO OBJETO É CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE 
SAÚDE – UBS, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB, sobre os 
seguintes fatos que a seguir passa a expor: 

Conforme consta no relatório de fiscalização e acompanhamento de obras, os serviços contra-
tados encontram-se paralisados sem justificativa e comunicação prévia da Administração Pública 
Municipal, bem como a Empresa contratada não manifestou interesse de renovar o presente contrato, 
encontrando a obra em estado de abandono.

E demais cláusulas contratuais. Ainda, preceitua o art. 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, in verbis: 
Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, 

na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato.
§ 1o  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda unilateralmente 

o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei.
§ 2o  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectivo contratado.
§ 3o  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, res-

ponderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois)
Abre-se o prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de DEFESA ESCRITA, em 

Respeito ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, nos termos do Parágrafo 2º, do art. 87 
da Lei Federal 8.666/93.  

Devendo destacar que os documentos c que compões o processo administrativo em epigrafe 
encontra-se na sede da Prefeitura Municipal de Diamante, disponível para realização de vistas o 
retirada de cópia por parte da Empresa Notificada.

Publique-se o presente termo nos meios oficiais, e notifique-se a empresa ABÍLIO FERREIRA 
LIMA NETO EIRELI – EPP, na pessoa do Sr. ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO para que produza 
seus efeitos legais.

Diamante - PB, 03 de dezembro de 2020
Carmelita de Lucena Mangueira

Prefeita Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

DE ACADEMIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE UMBURANAS, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a 
execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: 
CT Nº 00268/2019 - Versatta Serviços e Constuções Eireli - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
6 meses. ASSINATURA: 27.11.20

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: SERVIÇO DE ACESSO AO SISTEMA INTELIGENTE DE PESQUISAS DE PREÇOS 

(BANCO DE PREÇOS), BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HO-
MOLOGADAS QUE TORNA O PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇOS SIMPLES E RÁPIDO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00043/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução 
do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00260/2018 - Np Capacitacao e Solucoes Tecnologicas Ltda - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 
12 meses. ASSINATURA: 12.11.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE VALOR
REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, o acréscimo nas planilhas iniciais, acar-

retando assim no aditivo do valor contratado de R$ 55.121,18 (Cinquenta e Cinco Mil Cento e Vinte 
e Um Reais e Dezoito Centavos) ao inicialmente contratados no valor de R$ 632.823,65 (Seiscentos 
e Trinta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos), conforme planilha 
de adequação em anexo, totalizando a importância de R$ 687.944,83 (Seiscentos e Oitenta e Sete 
Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos), representados por um 
percentual de 8,71% (oito vírgula setenta e um por cento), objetivando Contratação de empresa no 
ramo pertinente para pavimentação asfáltica de ruas no município de Guarabira, conforme Contrato 
de Repasse nº 1064.022-94/2019 e 1066.335-59/2019 – CAIXA, de acordo Termo de Referência, 
conforme material em anexo

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – CNPJ: 05.052.764/0001-44

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de realizar a regula-
rização do substrato das ruas que levariam o recapeamento, dessa forma foi necessária a adição 
dos itens de regularização (aplicação de binder) na Rua José Américo - Trecho I, proporcionando 
assim, uma demanda da administração municipal em executar melhorias adicionais na execução 
de recapeamento asfáltico em pavimentos na cidade de Guarabira/PB.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14.12.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE VALOR.
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 59.2018.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, as adequações nos quantitativos 

de alguns itens contratados na planilha inicial, acarretando assim no acréscimo no valor de R$ 
28.130,00 (Vinte e Oito Mil Cento e Trinta Reais, conforme o valor total inicialmente contratado de 
R$ 140.650,00 (Cento e Quarenta Mil Seiscentos e Cinquenta Reais), passando ao valor total de R$ 
168.780,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil Setecentos e Oitenta Reais), objetivando a Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços com Sistema de Câmeras para os diversos 
prédios públicos do Município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: KLEVENY JOSÉ SOUSA RIBEIRO – CNPJ: 14.101.812/0001-38 - KLEVENY 
JOSÉ SOUSA RIBEIRO.

JUSTIFICATIVA: Devido a grande quantidade de serviços a serem executados pela adminis-
tração municipal.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14.12.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 84.2019.
OBJETO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 451/2019 datado de 16/12/2019 e com término de vigência em 16/12/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para serviços de mão de obra na construção de uma praça no bairro do Nordeste, na Rua José 
Américo, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: EPITÁCIO BISPO DA SILVA – CNPJ: 19.072.641/0001-80

JUSTIFICATIVA: Em razão do atraso no início da execução dos serviços, decorrente da pandemia 
de COVID 19, devido a insuficiência de mão-de-obra especializada, ficou prejudicada a conclusão 
da obra no prazo inicialmente estabelecido em contrato.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14/12/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 17/12/2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 69.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto, as adequações nos quantitativos de 

alguns itens contratados na planilha inicial, acarretando assim no acréscimo no valor de R$ 5.883,04 
(Cinco Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Quatro Centavos), representado pelo índice de 9,3%, 
conforme o valor total inicialmente contratado de R$ 63.334,51 (Sessenta e Três Mil Trezentos 
e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta e Um Centavos), passando ao valor total de R$ 69.217,55 
(Sessenta e Nove Mil Duzentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), objetivando 
a Contratação de empresa no ramo pertinente para os serviços de mão da obra na conclusão da 
Reforma da Praça Tota Miranda, no Bairro do Juá – Guarabira/PB, conforme termo de referência

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA – MARCUS DIOGO DE LIMA. 
CONTRATADA: IRIVALDO DE LIMA GOMES – CNPJ: 21.182.828/0001-88 - IRIVALDO DE LIMA 
GOMES.

JUSTIFICATIVA: Durante a execução da obra, verificou-se a necessidade de melhorias adicionais 
na referida obra bem como a adição de itens não especificados na planilha original, acarretando 
em acréscimos e supressões nos itens inicialmente contratados.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 14.12.2020. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00027/2020

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 DP00027/2020, 
que objetiva: Aquisição de máscaras de pano, em dupla camada de tecido, com logo do combate ao 
vírus covid19 (corona vírus) para uso e identificação dos colaboradores e profissionais que atuam 
diariamente no controle e prevenção dos vírus pela Secretaria De Saúde, Secretaria De Ação Social 
e Administração Pública no Município De Igaracy – PB. Aquisição de máscaras de pano, em dupla 
camada de tecido, com logo do combate ao vírus covid19 (corona vírus) para uso e identificação 
dos colaboradores e profissionais; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MMD SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL EIRELI - R$ 35.000,00.

Igaracy - PB, 14 de Dezembro de 2020
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00027/2020. OBJETO: Aquisição de máscaras de 
pano, em dupla camada de tecido, com logo do combate ao vírus covid19 (corona vírus) para uso 
e identificação dos colaboradores e profissionais que atuam diariamente no controle e prevenção 
dos vírus pela Secretaria De Saúde, Secretaria De Ação Social e Administração Pública no Muni-
cípio De Igaracy – PB. Aquisição de máscaras de pano, em dupla camada de tecido, com logo do 
combate ao vírus covid19 (corona vírus) para uso e identificação dos colaboradores e profissionais. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 14/12/2020.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Dezembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS CONTÍNUOS 
DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUSIVE ENTREGA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 14 de Dezembro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 28 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: FORNECIMENTO POR COMPRA 
DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 14 de Dezembro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: FORNECIMENTO POR COMPRA DE 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005-A/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.
com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 14 de Dezembro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:30 horas do dia 28 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VE-
ÍCULOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
005-A/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Te-
lefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 14 de Dezembro de 2020
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10005/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05, Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 29 de Dezembro de 
2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de insumos hospitalar. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente 
a Lei Federal n.º 8.666/93; Lei Complementar n.º 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17, e legis-
lação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. Email: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: Juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 14 de dezembro de 2020.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO 

Pregoeiro Oficial
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ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10006/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05, Centro - Juazeirinho - PB, às 10:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de insumos odontológicos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente 
a Lei Federal n.º 8.666/93; Lei Complementar n.º 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17, e legis-
lação pertinente. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382-1234. Email: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: Juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 14 de dezembro de 2020.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10007/2020

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Presidente João Pessoa, 05, Centro - Juazeirinho - PB, às 12:00 horas do dia 29 de Dezembro 
de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços para contratações futuras, para: aquisição de medicamentos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e, subsidiariamente a Lei Federal 
n.º 8.666/93; Lei Complementar n.º 123/06; Decreto Municipal nº 005-A/17, e legislação pertinente. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3382-1234. Email: juazeirinholicita@gmail.com. Edital: Juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br

Juazeirinho - PB, 14 de dezembro de 2020.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO - Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GESTÃO DE CONTRATOS

NOTIFICAÇÃO N.º 153/2020
João Pessoa-PB, 23/11/2020.

Processo Administrativo n.º 2020/096183
Assunto: Ciência de Representação Administrativa
Sr. (a) Representante,
Notificamos Vossa Senhoria acerca do teor da Representação Administrativa em anexo, em 

desfavor desta empresa e, para querendo, apresentar DEFESA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar do recebimento desta notificação nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei 8.666/93.

Salientamos que o processo administrativo em epígrafe se encontra na GECON/SEAD para vistas 
e adoção das medidas cabíveis bem como informamos da continuidade do processo independente 
de manifestação por parte da empresa notificada.

Atenciosamente,
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD
Ao Sr. (a) Representante Legal: 
OLX TECNOLOGIA COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI
CNPJ sob N.º 03.448.319/0001-72
LUGAR INCERTO OU NÃO SABIDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas para 
Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de João 
Pessoa/PB. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da 
SEPLAN, comunica aos interessados que o consórcio CRM/EDCON, interpôs recurso Administrativo 
processo n.º 2020/103013 no dia 09/12/2020, contra o resultado do julgamento da Habilitação. 
Ficam franqueadas vistas ao processo. 

João Pessoa, 14 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33010/2020

OBJETO: contratação de empresa especializada ou consórcio de empresas especializadas para 
Construção do Terminal de Integração do Varadouro, no bairro do Varadouro, na cidade de João 
Pessoa/PB. A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Especial de Licitação da 
SEPLAN, comunica aos interessados que o consórcio Gurgel e Plana, interpôs recurso Administra-
tivo processo n.º 2020/103616 no dia 10/12/2020, contra o resultado do julgamento da Habilitação. 
Ficam franqueadas vistas ao processo. 

João Pessoa, 14 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Marinho Alves

Presidente da Comissão Especial de Licitação – SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE ADIAMENTO 
LEILÃO Nº 00001/2020

A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através de seu gestor, TORNA PUBLICO o ADIAMENTO 
do Leilão nº 00001/2020, marcado para 15/12/2020, ás 10h30min, que seria realizado na modali-
dade ON LINE E PRESENCIAL SIMULTÂNEO Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2020 do 
tipo maior lance, tendo em vista algumas alterações que será realizada nos itens e aguardando a 
devida autorização da Câmara Municipal, fica adiada “SINE DIE”.

Lagoa Seca - PB, 14 de Dezembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DE CONTRATO Nº 00215/2020
RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB, através de seu gestor, torna público a 
todos os interessados que a licitação, cujo objeto é: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, e que conforme publicado no Diário 
Oficial da Paraíba, do dia 11/12/2020, na pagina 23 no Jornal a União, do dia 11/12/2020, pagina 
17, vem fazer a seguinte retificação: onde se lê: R$ 1.002.000,00, leia – se: R$ 104.700,00.

Lagoa Seca – PB, 14 de Dezembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO SILVA 

Prefeito 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 32001/2020 
Aos 07 dias do mês de Dezembro de 2020, na sede da Comissão Permanente de Licitação 

da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, Estado da Paraíba, localizada na Rua Cícero Faustino da 
Silva - Centro - Lagoa Seca - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
005, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00032/2020 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; resolve registrar o preço nos seguin-
tes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA - CNPJ nº 08.997.611/0001-68.

 VENCEDOR: RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ: 10.649.272/0001-70

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 MEIO FIO MT 6000 16,50 99.000,00

2 AREIA FINA – ARGAMASSA MT CUBICO 800 50,00 40.000,00

3 PARALELEPIPEDOS MILHEIRO 1000 710,00 710.000,00

4 AREIA GROSSA PARA CO-
XÃO DE AREIA

METRO 
CUBI 3000 51,00 153.000,00

TOTAL 1.002.000,00

Lagoa Seca - PB, 07 de Dezembro de 2020.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 00139/2017
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSASA RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. Fonte 

de Recursos: CT 1022684-10/2015 - MCIDADES - PM DE LAGOA SECA/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Termo Aditivo de Prazo nº 00004/2017. VIGÊNCIA: De 24/01/2020 até 20/09/2020. Data 
de Assinatura: 24/01/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e a 
empresa MATRIX CONSTRUTURA EIRELI - EPP. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 03.039/2020, em 13.03.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa A1002 MED ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS 

MÉDICOS SS - 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, 14 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 03.042/2020, em 11.05.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa BARBARA DE ALENCAR RODRIGUES - 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, 14 de Dezembro de 2020
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura Municipal de Pedra Branca
AVISO DE RATIFICAÇÃO 

 RATIFICO, nos termos do art. 25, inciso III, c/c o “caput” do art. 26, ambos da Lei Federal nº 
8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE nº 00004/2020, para a contratação da empresa BRENO PRODU-
ÇOES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME  – CNPJ nº 27.825.08/0001-15, para Contratação 
de empresa para apoio cultural, para as festividades do tradicional João Pedro em LIVE ao vivo 
transmitida via internet a ser realizada no dia 10 de julho de 2020 com a Banda os 03 do nordeste 
no município de Pedra Branca, no valor global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme constar 
do respectivo contrato de prestação de serviços.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Pedra Branca-PB, 08 de julho de 2020.

Allan Feliphe Bastos de Sousa
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato Prestação de Serviços de acordo com o processo Inexigibilidade 

nº 0004/2020. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Pedra Branca
CONTRATADA:  BRENO PRODUÇOES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI –ME  – CNPJ 

nº 27.825.08/0001-15
OBJETO: Contratação de empresa para apoio cultural, para as festividades do tradicional João 

Pedro em LIVE ao vivo transmitida via internet a ser realizada no dia 10 de julho de 2020 com a 
Banda os 03 do nordeste no município de Pedra Branca

VALOR GLOBAL R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
Pedra Branca-PB, 09 de julho de 2020.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clinicas especializadao para prestação de 

serviços de exames laboratoriais de testagem do Covid–19 (coronavírus), destinados aos profis-
sionais de saúde do Município, em virtude da segunda onda de contaminação que assola o país 
e a retomada de casos confirmados nesta cidade. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília: 07.007 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 0007 2023 Manutenção dos Serviços do Fundo Munic. de Saude 
10 302 0007 2028 Ações da Média e Alta Complexidade – Mac 10 305 0007 2030 Manutenção 
dos serviços de Vigilancia em Saúde 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Santa Cecília e: CT Nº 00090/2020 - 07.12.20 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES 
CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA - CNPJ 11.426.731/0001-10 - R$ 49.600,00. LOCAL DE 
EXECUÇÃO: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00008/2020

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 DP00008/2020, 
que objetiva: Contratação de laboratório de análises clinicas especializadas para prestação de servi-
ços de exames laboratoriais de testagem do Covid–19 (coronavírus), destinados aos profissionais de 
saúde do Município, em virtude da segunda onda de contaminação que assola o país e a retomada 
de casos confirmados nesta cidade; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS CARLOS CHAGAS LTDA - R$ 49.600,00.

Santa Cecília - PB, 07 de Dezembro de 2020
ROBERTO FLORENTINO PESSOA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 096/2020
A Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05 

de janeiro de 2021 às 08h30min, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço. Objeto: Aquisição de materiais elétricos com 
o objetivo de suprir as necessidades do município de Sousa-PB, discriminados e quantificados nos 
anexos do edital. Os interessados poderão acessar a cópia do edital no Portal da Transparência, 
através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa Transparente, 3.Licitações, Editais 
e Documentos de Licitação, 4.Pregão), ou ainda retirar sua cópia no horário de expediente das 
08h00 às 12h00, em todos os dias úteis, no endereço supracitado, mediante pagamento de boleto 
emitido pelo Setor de Tributos do Município.

Sousa, 14 de dezembro de 2020.
ALYNE SANTOS DE PAULA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

 RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DP00020/2020

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 DP00020/2020, 
que objetiva: Aquisição de laboratório de robótica e formação para os profissionais de educação 
da Rede Municipal de Ensino do Município de São João do Rio do Peixe–PB; RATIFICO o cor-
respondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDITORA VIVA LTDA - R$ 534.000,00.

São João Rio do Peixe - PB, 08 de Dezembro de 2020
JOSÉ AIRTON PIRES DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DP00020/2020. OBJETO: Aquisição de Laboratório de Robótica e 

Formação para os Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino do Município de São 
João do Rio do Peixe–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: Editora 
Viva Ltda - CNPJ 09.636.081/0001-95. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Nogueira 
Pinheiro, S/N - Centro - São João Rio do Peixe - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 996787922.

São João Rio do Peixe - PB, 14 de Dezembro de 2020
THAMYSE MARTINS SOARES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
ADITIVO DE QUANTITATIVO DE ITENS

TERMO ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00061/2019. PARTES PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA E ALINE AGUIAR ROCHA, 
CNPJ Nº 26.572.822/0001-30,OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA MOLDAGEM E CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
PARA A POPULAÇÃO ADULTA E TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROGRAMA 
BRASIL SORRIDENTE, PORTARIA N° 2.485, DE 14 DE AGOSTO DE 2018.OBJETO DO ADITIVO: 
ACRESCIMO NO QUANTITATIVO DE ITENS, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO, 
PARA R$ 75.000,00. DOTAÇÃO: 02110 - 02110.10.301.2007.2024 - 3390.39.00.00211/212 FUNDA-
MENTAÇÃO: 65, II, “D” DA LEI Nº 8.666/93 ALTERADA E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2019. 
ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO EALINE AGUIAR ROCHA.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2020

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 29 de Dezembro de 2020, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CON-
VÊNIO Nº CONVÊNIO Nº 36/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 14 de Dezembro de 2020
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020
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 combustíveis, lubrificantes, filtros e derivados de petróleo, para atender as necessidades da frota 
de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de São José de Piranhas-PB, no período referente 
ao ano de 2021. Abertura das propostas: dia28de 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, 14 de Dezembro de 2020.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2020

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO 
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

Torna público que a empresa Novetch Soluções Tecnológica Ldta, CNPJ 05.621.288/0001-35, 
habilitada para se submeter a Prova de Conceito Operacional (POC), da licitação em epígrafe, foi 
considerada APTA pela Comissão de Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde para executar 
o serviço de alimentação de dados no prontuário eletrônico do cidadão (PEC), no Município de 
Santa Rita, PB.

Santa Rita - PB, 14 de dezembrode 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2020

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER USUÁRIOS (FUNCIONÁRIOS E BENE-
FICIÁRIOS) QUE ACESSAM AS INSTALAÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

Torna público que foi protocolado impugnação do Edital da licitação em epígrafe, pela empresa 
Unidas Veículos Especiais S.A., CNPJ 02.491.558/0001-42. Após a análise opinamos pelo indefe-
rimento, ficando mantidaa data de 16 de Dezembro de 2020às 08:00,para realização do referido 
certame, por meio do site www.licitacoes-e.com.br. O teor do parecer encontra-se à disposição na 
Comissão Permanente de Licitação a quem interessar.

Santa Rita - PB, 14 de dezembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 AVISO DE LICITAÇÃO

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

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do 
dia 29 de Dezembro de 2020, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), VISANDO 
ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL 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 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/cate 
goria/editais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 14 de Dezembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
Pregão Presencial nº 026/2020 

Processo nº 162/2020
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE SEMAFÓRICA, FORNECIMEN-
TO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA NO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA, PB

A Pregoeira Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB, no uso de suas atribuições 
comunica que a empresa SIRGA ENGENHARIA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA não mani-
festou no prazo de 02 (dois) dias úteis a convocação veiculada nos Diário Oficial do Município, dia 
09 de dezembro de 2020 e Diário Oficial do Estado e A União, dia 10 de dezembro de 2020, para 
apresentar a Proposta Atualizada referente ao LOTE 3 do Pregão em epígrafe. Em vista disso, 
convoca a empresaSINALVIDA – DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA, segunda colo-
cada, para negociar o referido Loteno dia 16 de dezembro de 2020, às 13:00, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação.

Santa Rita, 14 de dezembro de 2020.
Maria Neuma Dias 

Pregoeira - CPL/PMSR

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2020

UASG 925302 – Nº da Licitação no COMPRASNET: 90186
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 
pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 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 DESUMIDIFICADORES, destinado à Secretaria 
de Estado da Administração - SEAD, 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 gelic07@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 20-01598-4.
João Pessoa, 14 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 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 EQUIPAMENTO MICRÓTOMO, destinado ao  
Centro Especializado de Diagnóstico do Câncer - CEDC, 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 gelic08@centraldecompras.pb.gov.br. A Gerência de Licitação 
da Central de Compras é localizada na Av. João da Mata, S/N, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, Bloco III, 1º andar, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 20-01706-0
                                                                                                  João Pessoa, 14 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

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020 – UASG 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual,  do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 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:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO (BOLSA ESTÉRIL E OUTROS), destinado ao 
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN, 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 gelic08@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 20-00576-1
                                                                                                 João Pessoa, 14 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 14/2020
Registro CGE Nº 20-01435-7

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 14/2020 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
PB-356, Trecho: Acesso à Comunidade de Pitombeira de Dentro, localizada no Município de Santana 
dos  Garrotes/PB ), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: SIGA CONSTRUTORA 
EIRELI, AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, F.SOUZA CAMARGO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, 
MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA DE OBRAS PROGRESSO 
LTDA, CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA.

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 dezembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente 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 15/2020
Registro CGE Nº 20-01432-3

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
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, comu-
nica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 15/2020 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Avenida Perimetral Oeste de Sousa.), que após análise detalhada nas documentações, respaldada 
na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: GL EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA, POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA, R.FURLANI ENGENHARIA LTDA, CONS-
TRUTORA GURGEL SOARES LTDA, PLINIO CAVALCANTI  & CIA LTDA, TEKTON CONSTRUTORA 
LTDA, e AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e inabilitada a Empresa: SIGA CONSTRUTORA EIRELI 
por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional para: “c” CONCRETO ESTRUTURAL PARA OBRAS DARTES ESPECIAIS ......... 500,00 
m³) e  10.4.1.c ( não comprovou possuir em seu quadro permanente, Engenheiro detentor de acervo 
para CONCRETO ESTRUTURAL PARA OBRAS DARTES ESPECIAIS ).

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 dezembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020
Registro CGE Nº 20-01404-2

JULGAMENTO DA PROPOSTA 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 TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2020 (Serviços de Sinalização 
Horizontal e Vertical, de Obstáculos, Redutores de Velocidades, Faixa de Pedestres e outras 
Marcas Transversais Complementares à Sinalização Horizontal na Malha Rodoviária do Estado.) 
, que após análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação 
vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas 
as Empresas:1º lugar -  SN SINALIZADORA NACIONAL E SERVIÇOS LTDA  - R$ 1.131.504,00, 
2º lugar - ESSE ENGENHARIA, SINAL E SERV. ESPECIAIS LTDA – R$ 1.131.504,00 e 3º lugar - 
ARCO ENGENHARIA LTDA EPP –R$ 1.489.274,90

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 11 de dezembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020
Registro CGE Nº 20-01460-4

JULGAMENTO DA PROPOSTA 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, co-
munica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2020 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
da Travessia Urbana da cidade de Pedras de Fogo.) , que após análise detalhada na documentação 
da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas:1º lugar -  POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA  - R$ 1.084.025,92, 2º lugar - CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA – R$ 1.147.129,02 
e 3º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI –R$ 1.175.134,08

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 11 de dezembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIRA GERAL ORDINARIA –O do Grêmio Esportivo 
Comunitário com base no que determina o Art. 11º do Estatuto em vigor, CONVOCA a Assembléia 
Geral Ordinária do GEC  para reunir-se às 16:00 horas do dia 16 de Dezembro de 2020,em primeira 
convocação e meia hora após em segunda convocação com qualquer número de participantes no 
Departº de Educação Física, Ambiente 2 da UFPB Campus I em João Pessoa, para deliberar sobe 
a seguinte ordem do dia: A-  Eleger Presidente, Vice Presidente, Conselho Fiscal, para o biênio Dez 
2020 à Dez de 2022; B- Apreciar as Contas e Parecer do Conselho Fiscal; C- Relatório do Exercício; 
As chapas concorrentes devem ser registradas no período das 08:00 às 12:00 hs dos dia de 12  à 
14 de Dezembro de 2020 .no endereço acima  – Prof. Idebaldo Grisi Presidente.
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O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Açucena Luiza Lins de Lima, Adenilson Lopes Pinto de Matos, Adilmo Rodrigues Melo, Adriana 
Pires Teixeira Peçanha, Adriano José da Silva, Adriano Lucio da Costa, Afranio Lucas de Amorim 
Ribeiro, Aguinaldo Gonçalves Sales, Ailton Mendes Furoni, Airailton Lopes dos Santos Filho, Airton 
de Araújo, Alan Sipriano Nogueira, Alcimar Santana Silva, Aldair José Pereira da Silva, Aldair 
Sampaio Nascimento, Aldair Toporoski, Aldo Ferreira Filho, Aldo Nei Maciel Nonato, Alecia de Jesus 
Gonçalves, Alessandra Bana, Alessandra da Silva dos Santos, Alex Bruno Nascimento de Oliveira, 
Alex Fabiano Oliveira, Alex Sandro Nascimento da Silva, Alex Teodoro Sales, Aline de Mellos dos 
Santos, Aline Gomes Bezerra, Aline Lisboa da Luz, Alisson Donizetti Lopes, Almir Barbosa da Silva, 
Alvaro Macedo Mendes, Amanda Melo Santos, Amarildo Amaral, Américia de Oliveira Barbosa do 
Nascimento, Ana D’arc Barros do Nascimento, Ana Paula dos Santos, Ana Paula Lima, Ana Paula 
Rodrigues Carvalho, Ana Vitoria da Silva Santos, Anacy Cardoso dos Santos Costa, Anderson 
Ferreira Dias, André ArionorMaciano Rodrigues, Andréa Monteiro, Andréa OeningMilanez Roque, 
Andressa Ferreira da Silva, Anízia Santos Alves Dias, Anna Klara Macêdo Costa, Antonia Apareci-
da da Silva Malta, Antonia Aparecida Dias, Antonio Carlos Coimbra, Antonio Carlos de Carvalho, 
Antonio Francisco Lima da Silva, Antonio Marcio Simões Jovino, Antony Wallace NunesRodrigues 
Souza, Aparecida Catarina Felizardo Moraes, Aricelio Leandro da Silva, Arimax Camargo de Paula, 
Arlei José Moreira, Armindo dos Santos Caitano, Arthur Madalosso, Arthur Vasconcelos Vilarinho, 
Aureliano Celestino da Silva, Aureliano Ribeiro Vieira, Barbara Valeria Rodrigues, Beatriz Pereira 
dos Santos, Beatriz Porto Machado Marguti, Blameda Fernanda Bueno dos Santos, Brehnon 
Santos Silva, Bruna Andrade Daminelli, Bruna Aparecida Cordeiro Viana, Bruna Naiara Chagas de 
Almeida, Bruna Nicacio de Oliveira, Bruna Silva Barbosa, Bruna Teodoro Assef, Bruno Cezar de 
Oliveira, Bruno dos Reis Silva, Bruno Nunes Bezerra, Bruno Pereira Pinto, Bruno Rafael Filipin, 
Bruno Tiago Calsavara, Caio Cezar Alves da Silva, Camila Cristina Souza Rodrigues, Camila Peres 
Rezende, Carla Mayra Abreu da Silva, Carla Oliveira da Silva, Carla Roberta de Souza Costa, 
Carlos Alberto de Lima Santos, Carlos Cezar de Almeida, Carlos Eduardo Tenorio da Silva, Carlos 
Henrique Lima Gato, Casimiro Alambeck Junior, Cedric Henrique Magalhaes Vale, Celoir Marcio da 
Silva Scariotto, Charles Washington Ferreira Santos, Cícero Donizete de Oliveira, Cícero Jose da 
Silva, Cícero Olimpio dos Santos Neto, Claudinei da Silva, Claudineia Gonçalves Santos, Cledison 
Luiz Ramos de Jesus, Cleidiane Soares da Silva Coelho, Cleverson Jose da Silva, Clonildo Costa 
Correa Junior, Conceição de Lourdes Silva da Silveira, Cosme José da Silva, Cosme Pereira La-
cerda, Cristiana Reis Duarte, Cristiane Alves Pereira Cavani, Cristiane Melro Flois, Cristiano da 
Silva Rodrigues, Dagmar Ravick Vieira do Nascimento, Daniel Cavalcanti Silva, Daniel Herculano, 
Daniel Trindade Lopes, Daniele dos Santos, Daniele Gomes, Daniele Purificação da Silva, Danilo 
Donizeti Rosa, Danilo Rocha Loredo de Oliveira, Danilo Teixeira de Souza, Dario Soares Junior, 
Davi Santos Lopes, David Rafael José Rodrigues, Dayane da Costa Vicente, Dayane Henrique 
Teixeira, Debora Correia Carlos, Debora dos Santos Dutra da Silva, Deivid Ferreira, DeivisonArau-
jo Costa, Denilson Rocha de Jesus, Denis Wilians Faria, Denise Coutinho Brandão, Deyvid Alan 
Bezerra da Luz, Diana Freitas Lisboa, Dilza Ferreira Pereira, Dinalva Cabral de Andrade, Diogo 
Guimaraes da Silva Alves, Domenique Fonseca Santos de Lima, Doralice Campos Dias, Douglas 
Alan Pereira dos Santos, Douglas Vinicius de Oliveira Bretas, DueniFerlanEggers, Dyorene Santos 
Ramos, Edinaldo Domiciano Alves, Edivania Luz Ferreira Jardim, Edma Vieira da Paz Souza, Ed-
nalia de Souza Feira, EdnilsonDanirSagás, Edson Agra Cavalcanti, Edson Pereira Castão, Eduar-
do dos Santos, Eduardo Evangelista Santana, Eduardo Felipe Costa da Silva, Edzângela Nunes 
Salustiano, Eguimar Gomes da Silva Junior, Elaine de Almeida, Elenilson Rodrigues de Moura, 
Eliana Mendes Gonçalves, Eliana Nobre Medeiros de Melo, Eliane Julio Cosme dos Santos, Eliano 
Firmino de Oliveira, Eliete de Paiva Ribeiro Assis, Elio Roberto do Nascimento, Elisângela Apare-
cida Baldasso Caldeira, Elisangela da Silva Santos, Eliseu Carvalho Pires Souza, Eliseu Silveira 
Tomasi, Elton Rodrigo da Rosa da Silva, Élvis Henrique da Silva, Emanuelly Dias Andrade, Emerson 
Bandeira, Emerson Caetano Godoy, Emerson Cruz de Lima, Emerson Felipe Parreiras Barbosa, 
Emerson Fernando Ferreira, Emerson Marques Teixeira, Emerson Silveira Tomasi, Emerson Werner 
Kühl, Emídio Guilherme Fernandes Dias Júnior, Erich Junior Gomes, Escarlate Tavares Ribeiro 
Bertazzo, Eudo Pedro Dias, Eugênia Francine Monteiro Vasconcelos, Evadir Dias Sobrinho, Ever-
ton Marciano de Melo, Everton Nascimento Felix, Ewerton Eduardo Teixeira da Silva, Ezequiel 
Lucas Tavares, Fabiana Jesus do Carmo, Fabiana Monteiro da Silva, Fabiane de Paula Novaes 
França, Fabiano de Almeida Sousa, Fabiano Menezes de Oliveira, Fabio Gutemberg dos Santos 
da Silva, Fabio Junior Soares Mac Intir de Deus, Fabio Krugell, Fabricio Henrique da Silva, Fabrício 
Oliveira Figueiredo, Fabrine da Silva Conceição, Felipe Michael dos Santos Silva, Fernada Firmino 
Alves, Fernanda Cristina da Silva de Sá, Fernanda de Jesus Andrade, Fernanda de Oliveira da 
Rocha, Fernanda Mariane Lopes Oliveira, Fernando Borges Paim, Flademir Correa de Souza, 
Flaviana Pedro da Silva, Flávio da Silva, Flavio Ferreira da Silva, Flavio Oliveira Santos Vitor, Flavio 
Santos Oliveira, Francileide Souza dos Santos, Francisca Fabiana Felicio Marcolino, Francisco 
Pauseiro Canoilas Moreira, Frank Pereira Dantas, Frederico Niza de Sales, Gabriel Araújo dos 
Santos, Gabriel Carvalho Souza, Gabriel Couto Marinho, Gabriel Marcelino Simão, Gabriel Mor-
genstern Gonçalves, Gabriel Peixoto Carneiro, Geier Giovane Santos Faria, Geraldo Lima, Gessi 
Jose Garcia Netto, Gilberto Buy de Aguiar, Gisele Guedes da Silva, Gisele Maria de Queiroz Oli-
veira, Giulia Brito Pinho Valle Spring, Glaydson Silva França de Oliveira Junior, Glória Bezerra de 
Teles Souza, Graciele Fernandes, Graciomar Costa Silva, GrazieleMacan, Graziella da Mota 
Martins, Guilherme Francozo de Souza, Gustavo Fernandes Silva Souza, Gustavo Videres Buriti, 
Helio Aparecido Dornelas da Silva, Hellen Nair Bordelak, Hudson Gabriel Simões, Hudson Rodrigues 
Gondim, Humberto Augusto Alves Gomes, Hyrla Mariana Oliveira, IcaroImprota Rocha, Idarlene 
Barbosa de Sousa, Igor Casemiro da Silva Diniz, Ilma Assis de Barros dos Santos, Indianara Padi-
lha, Ingrid de Leles Francisco, Irineia Soares dos Santos, Isaac Américo, Isabela Muzzi, Isabela 
Sene de Pinho, Isadora Clara Monteiro Parreiras, Isaías Vieira da Silva, Ismael Carlos Tavares, 
Israel Almeida da Silva Junior, Ítalo Diogo Luna Nunes, Ivan Antonio Sousa de Jesus, Ivonete Alves 
de Assumpção, Jacilan Joaquim Nunes, Jailsa Souza Clarindo, Jailson de Melo da Rocha, Jaison 
Bueno da Rocha, James Harbs, Janete Gonçalves, Janete Teresinha Raudzius Dill, JanisonNanin-
ne dos Santos, Jaqueline Vitória dos Santos, JayneManuelle de Oliveira Rodrigues, Jean Rony 
Cius, Jeferson Ribeiro Soares, Jefferson da Silva Batista, Jerry Nascimento Muniz, Jessiana Santos 
Silva, Jéssica Moreno de Souza, Jéssica Oliveira da Silva, JessikaAlane Ribeiro da Silva, Jeverton 
dos Reis Lopes, Jhônatas Alves de Oliveira, João Alvim da Silveira Júnior, João Batista Leite, João 
Carlos de Arruda, João Felipe Brum Braga Leal, João Guilherme Alexandrino Ribeiro, Joao Martins 
Carvalho, Joao Pedro Araújo Oliveira, Joao Victor do Amaral Carneiro, João Victor Silva Rodrigues 
Botelho, João Virtuoso de Melo Filho, Jocileide Conceição Lima, John Lennon de Andrade Lima, 
Johnny Wellington Thomaz Pereira, Jonathan Rodrigues, Jonathas Alfredo Pereira, JosafáMitsrael 
Gomes da Silva, José Adisson Barros Ferreira, José Carlos da Silva, José Carlos da Silva, Jose 
Dilberto Alves de Souza, José do Carmo de Almeida Ferreira, Jose dos Santos Ferreira, José 
Edilson da Silva Sandes, Jose Geraldo da Silva, José Marques Martins dos Santos, José Rizonal-
do dos Santos, José Rizonaldo dos Santos, José Santos da Silva, José Sebastião Silva dos Santos, 
Josefa  Sueleide Araújo Melo, Joseli Justino, Josué Marcos dos Santos, Juçara Karoline Hilleshein, 
Juciane Pereira Melo, Jucilene Bahia do Nascimento, Juliana Bertan da Silva, Juliana Camargo da 
Silva, Juliana Correia de Vasconcelos, Juliana de Souza Bolzan, Juliana Paiva da Silva Moreira, 

Juliano Gomes de Abreu, Juliano Machado de Sousa, Julio Cesar Silva Moreira de Abreu, Julio 
Cirilo de Sá Neto, Julio Mateus de Paula, Juscelia Aparecida da Silva Ferreira, Kamila Érica de 
Paiva Aragão, Kenedy da Silva Pereira, Kielci Rodrigues Ocanha Saraiva Ribeiro, Laís dos Santos 
Santana, LaliuBenevenuto de Souza Duarte, Larissa Pereira de Carvalho, Larissa Rafaela Faria da 
Rocha, Lazaro Danilo de Oliveira Santos e Maranduba, Leandro dos Santos Matos, Leide Daiane 
Rodrigues Oliveira, Leilane dos Santos, Leiliane de Paula Ferreira Sena, Lenir Brandão, Leonardo 
da Silva Soares, Leonardo Paixão Moreira Jorge, Leonardo Sabi, Leonardo Silva de Medeiros, 
Lercilia Lucia da Silva, Leticia Kelle Santos de Oliveira, Lettycia Gomes Pinheiro, Levi Donatã Sa-
bino Pimentel, Lídia Ketley dos Santos Silva, Lidiane Martins Francisco, Linda Inês Fernandes 
Barbosa Silva, Lisiane da Silva Correa, Luan Schmidtt Braga, Lucas Gomes da Silva, Lucas Lopes 
da Silva, Lucas Lourenço Siqueira, Lucas Mateus Pinheiro da Costa, Lucas Ruan Barros de Lima, 
Lucas Santos Jesus Mariano, Luciana dos Santos, Luciane Oliveira dos Santos, Luciano Pereira 
Silva, Lucimar Fernandes de Oliveira, Lucinea Ramos Santos, Lucineth do Nascimento dos Santos, 
LucivaniaPeixôto Silva, Ludmilla Teixeira de Oliveira, Luis Felipe Noronha Souza, Luis Fernando 
Silva do Nascimento, Luis Tarcísio da Silva Santana, Luiz Claudio Camargo Oliveira dos Santos, 
Luiz Fernando Corrêa Garcia, Luiz Mauro Merlo, Luiz Paulo de Souza, Luzirene do Nascimento 
Dos Santos, Mackson Victor Leite Silva, Maicon Rodrigues Santos, Maisa Juliete Santos Machado, 
Majhorlly Cardoso Soares, Marcelo Custodio da Silva, Marcelo Fernando Marcola, Marcelo Gon-
çalves dos Santos, Marcelo Henrique Silva Guimarães, Marcelo Soares Aristeu, Marcia Aparecida 
Primo de Arruda, Marcio Luiz Pereira da Silva, Marco Antonio Souza Bueno, Marco Gustavo Tena-
ni, Marcondi de Araujo Lima, Marcos Soares Ferreira, Marcus Vinicius de Barros Dassio, Margare-
te Antonia Ferreira, Maria Aparecida Pereira, Maria Aparecida Tavares de Souza, Maria Clara Lamas 
Varella, Maria da Solidade dos Santos Melo, Maria Dalva Cardoso Fialho, Maria das Dôres de 
Souza, Maria de Lourdes Couto, Maria Fernanda Araújo Carvalho, Maria Gabriele Alves da Silva, 
Maria Rhamoniely Gouveia da Silva, Maria Tatiana dos Santos Silva Lima, Mariana Becker de Sá, 
Marilza Fernanda de Carvalho Arruda, Marina Lopes Barbosa, Marisa Rodrigues de Oliveira, Mari-
sanePatricio, Marislene Mangueira dos Santos, Marli do Nascimento, Marli Martins de Oliveira, 
Mateus de Souza Santos, Matheus Henrique Elizeu de Oliveira, Matheus Lima de Oliveira, Mauro 
da Silva, Mauro Fernandes Santos, Mauro Lourenço da Silva, Maxwell Agugusto Leite da Silva, 
Michael Douglas Santos, Michel Barros Ramos, Michelle Maria da Conceição dos Santos, Michel-
le Santos Sanches Estácio, MirellyEdiclecia Feitosa da Silva, Miriane Jorge Cabral, Moisés da 
Silva Cardoso, Monique Soares Braga Mensor, Mylena Rodrigues de França, Natanael Rocha da 
Silva, Natanael Soares Moreira, Natasha da Silva Rocha, NdiogouGueye, NedjaValquiria Queiroz 
Ribeiro, Nelson Cesar Antes, Nilton Pereira dos Santos, Nireide Souza dos Santos, Osmar dos 
Santos Lima, Osnir Firmino da Silva, Otávio da Silva, Pablo Ricardo Leonel, Pâmela Cristina 
Schiestl Portel, Paola Miranda Nascimento, Patricia Borges Arminda, Paulo Cesar do Nascimento, 
Paulo Demilo dos Santos, Paulo Felipe Pereira Barcelos, Paulo Fernando Rocha, Paulo Roberto 
da Silva, Paulo Sergio Rodrigues da Silva, Pedro Davi Ferreira do Nascimento, Pedro Henrique da 
Silva, Pedro Henrique Soares Ribeiro, Pedro Machado Calvão, Pedro Rian Amorim da Silva Lima, 
Petiana de Oliveira Tozi, Rafael Aparecido Santos da Silva, Rafael da Silva Pereira Xavier, Rafael 
de Souza Bruzon, Rafael Fernandes Silva Souza, Rafael Prestes de Oliveira, Rafael Santos Fran-
ça, Rafaela Aquino de Oliveira, Rafaela Betim Martins, Rafaela Toporoski, Rafaela Vicente da Silva, 
Raimundo Filho da Costa e Silva, Raphael Placido da Silva Ferreira, Raquel Ramos dos Santos de 
Oliveira, RaylanneAraujo Vasconcelos, Regiane Anacleta de Araújo Santos, Regina da Silva Olivei-
ra, Reginaldo Joao de Souza, Regineide Neves dos Santos Souza, Reinaldo Rodrigues Germano, 
Renaldo Alves da Silva, Renan Loureiro Souza, Renata de Carvalho Lima, Renata Pereira Dias dos 
Santos, Renato da Rosa Krauzen, Renato José de Assis Silva, Renato Rodrigues da Silva, Renaud 
dos Santos Pinheiro, Ricardo Machado Souto, Rita Cristina de Oliveira, Rita de Cassia Fazolin da 
Dalt, Rivelino Manzato, RobersonJunioStenger, Robert de Oliveira da Silva, Roberto Carlos Peters 
Valentin, Robson Luiz Vitoriano, Ronaldo Dorico e Silva, Rosana Ferreira Drumond, Rosimar Lon-
tra Santos, Ruan Meileles Cruz, Rumeni Gonzaga Santos, Sabrina Rodrigues da Silva, SadiGiongo, 
Samoel Pereira, Samuel Jose de Lima, Sandro Gilberto Fragoso da Silva Júnior, Sara Silvestre da 
Silva, Saulo Bernardes de Souza, Sautiel Delfino Barbosa Pereira, Sebastião Claré da Silva, Sérgio 
Augusto Rossi, Sidiney do Nascimento Junior, Sidney Freire, Silvana Cristina Teixeira de Souza, 
Simone Aparecida Penteado do Carmo, Simone dos Santos Lucio, Sócrates Glaucio Duarte, Tai-
nara Nogueira Chagas, Tainara Rodrigues Jorge Rocha, Tais Rodrigues de Oliveira, Taiza Soares 
de Souza, Talisson Bezerra dos Santos, Tamires de Bitencourt da Rosa, Tamires Virissimo Pinto, 
Tarcia Karina Wagner, Tatiana Martins dos Santos, Tereza de Jesus Malaquias da Silva, Thais 
Barros Fernandes, Thales Alexander Ferreira da Silva, Thalia Pereira Silva, Thawana Raquel 
Fontes de Oliveira, Thayanne Bonfim Felix, Thays Regina Madeira Soares, Thiago KomdoKuramo-
to, Uanderson Gomes do Carmo, Uilias Gonçalves Lima, Ulisses Teles da Silva Neto, Vagner 
Correia Della Posta, Valdemir Marques Oliveira, Valdete Maria Firmino, Valdir Jose da Silva Filho, 
Valdirene Batista Ribeiro, Valtemeire Lins da Silva, Vander Silvio da Silva, Vanessa Alves Barbosa, 
Vanessa Aparecida Lima, Vanessa Ferreira dos Santos de Aguiar, Vanessa Soares Rezende, Vania 
de Andrade, Vera Lucia Calvacante Vieira, Verônica da Silva de Lima, Veronica Santana Sousa, 
Victória Santos Parisotto, Vilmar Bispo, Vilmar Ildefonso de Sousa, Vitor da Silveira Pacheco Arce-
no, Vitor Manoel da Silva, Vitoria Carolina Lima Bispo, Vitoria Silva Borges, Viviane Caldeira de 
Oliveira Silva, Vladimir Antonio Martins,Wagner Ferreira Cordeiro, Wallas da Silva, Wandercley dos 
Santos Nascimento, Washington Silva Santos, Welington dos Santos Fernandes, Weliton Jose 
Borges, Welliton Ramos da Conceição, Wesleey Ryan Clementino de Souza, Wesley Gabriel dos 
Santos, Weslley Araújo Santos, Wilians Cesar de Oliveira, Wilker Lopes Manoel, William Roger 
Figueiredo Rodrigues, Ygor de Souza Silva, Yuri Janai Bispo de Jesus, Yury Henrique Siqueira 
Pereira.

COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS: 
O(ª) Dr(ª), SILVANA CARVALHO SOARES, MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de 
João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições e de acordo com a lei. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que perante 
este Juízo da 4ª Vara Cível, processa-se uma EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159), 
Processo nº 0823657-33.2015.8.15.2001, promovida por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL 
S/A, em que foi determinada a citação da empresa LOJAO DOS DESCARTAVEIS COMERCIO DE 
MATERIAIS DE USO MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME, inscrito no CNPJ nº 10.260.452/0001-
66; SANDRA ROBERTA FERREIRA, portadora do CPF nº 123.150.804- 36; CARLOS ANDRE 
BEZERRA DA SILVA, portador do CPF nº 702.628.824-50 e THIAGO MACIEL VIEIRA, portador 
do CPF nº 708.809.474-62 , com endereços incertos e não sabidos. Pelo presente edital CITA o(s) 
acima mencionados, com o prazo de 30 dias, observando-se os requisitos do Art.257, incisos II, III, 
IV do NCPC e 256 do CPC, para os termos do despacho, a saber: “ Vistos, etc. - Fixo honorários 
advocatícios de 10  do valor executado, na forma do art. 827 do CPC. - Citem-se os executados para 
pagarem a dívida em três dias, sob pena de penhora e caso haja o pagamento no prazo mencionado, 
os honorários serão devidos apenas pela metade. - Decorrido o prazo sem pagamento, penhorem-
-se bens, intimando-se os executados.. “ Será nomeado curador especial em caso de revelia. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da lei. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade João Pessoa, 8 de dezembro de 2020. 
SILVANA CARVALHO SOARES, MM. Juiz(a) de Direito na 4ª Vara Cível, Eu,EDVANIA MORAES 
CAVALCANTE PROENCA, Técnico/Analista Judiciário, o digitei e subscrevi.  

SANDRA VALERIA FUOCO SANTOS, CPF: 376.580.504-15, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Insta-
laçãoparaconstrução de galpão comercial, situado no Loteamento Jardim Jerico II, Quadra S, 
Lote02-A– Cabedelo/PB.

MAG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 24.049.625/0001-06, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade 
Instalaçãoparaconstrução de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Praiamar, Quadra 
15, Lote3A– Cabedelo/PB.

A N. F. PEQUENO com CNPJ 08.742.158/0001-49 torna público que em 10 de dezembro de 
2020 deu entrada ao processo de nº 1779/2020 requerendo Licença Ambiental de Operação da 
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente daP.M.C.G 
para Controle de Vetores e Pragas Urbanas especificando 214 m², rua Padre Pedro Serrão, 430, 
Liberdade, Campina Grande-PB.

PBGÁS – COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS – CNPJ/CPF Nº 00.371.600/0001-66 Torna pú-
blico que na data de 02/10/2020requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente, a Licença de Alteração – Para a atividade de: Expansão da RDGN residencial e 
comercial com 22.630 metros de extensão linear de dutos em PEAD, com diâmetros externos de 
200mm, 110mm, 63mm e 32mm, para atender os Bairros dos Estados, Manaíra, Cabo Branco, 
Tambaú, Brisamar, Bessa, Bancários, Jardim Oceania, Altiplano, João Agripino e Tambauzinho, em 
João Pessoa; e Ramal externo para fornecimento de gás natural a SALE OUTLET, em Alhandra; 
incluindo bitubos, Caixas de Válvulas para abrigo e válvulas de bloqueio/passeio, Conjuntos 
de Regulagem e Medição – CRM, entre outros equipamentos- João Pessoa UF: PB. Processo 
2020-008039/TEC/LA-0973

SAVIGNY RODRIGUES DA CUNHA LIMA, CPF: 451.198.724-68, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Ope-
ração paraUM IMÓVEL COMERCIAL, PARA FINS DE EVENTOS. DOTADO DE UM SISTEMA 
DE TRATAMENTO DEEFLUENTES: TANQUE SÉPTICO E SUMIDOURO. ÁREA: 1.236,71 M², 
situado na Avenida Por do Sol, 768, Jacaré– Cabedelo/PB.
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