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Porto de Cabedelo tem movimentação recorde
Em novembro, passaram pelo cais 157,2 mil toneladas de produtos, o melhor resultado do ano, com aumento de 90% na comparação ao mês anterior. Página 4

Número de pessoas 
fora do isolamento 
cresce 167,6% na PB
Pesquisa do IBGE revela que o número de paraibanos que desrespeitam medida para 
prevenir a propagação do coronavírus chegou a 265 mil no mês de outubro. Página 5

João Azevêdo assina, hoje, 
empréstimo de US$ 127 mi
Recursos, que chegarão através de contrato com o 
Banco Mundial, serão destinados a investimentos 
em infraestrutura hídrica no estado.  Página 3
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Pequenas empresas geraram 
3,2 mil empregos em outubro
Resultado compensou as perdas registradas de janeiro a 
setembro e, agora, a Paraíba tem um saldo positivo de 1.713 
vagas no acumulado do ano, segundo o Caged.  Página 3
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

145.794

6.388.526

63.650.135

3.305

173.862

1.476.396
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS 2020 foi o ano de voltar a dar um passo sistêmico e acreditar 
que, ao nos colocar a serviço do nosso propósito evolutivo, o universo 

conspiraria a nosso favor e a mágica aconteceria.  Página 2

Anne K. Rodrigues

Colunas

A FCJA, aos 40 anos, confirma uma identidade 
institucional enraizada no plano onde a perenidade proclama 

permanentemente sua legitimidade.  Página 10

Janelas da História/Walter Galvão
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Socorro Gadelha é a primeira 
secretária da gestão de Cícero
Em meio ao anúncio da equipe de transição, ontem, o 
prefeito eleito Cícero Lucena confirmou a ida de Socorro 
Gadelha para a Secretaria de Habitação de JP.  Página 13

Fest Aruanda vai promover 
oficina de cinema documental
Susanna Lira, diretora de ‘Torre das Donzelas’, será uma 
das ministrantes do curso no festival que acontece entre os 
próximos dias 10 e 17, de forma presencial e virtual.  Página 9

CNH vencidas em 2020 terão 
mais um ano de validade
De acordo com resolução do Contran, qualquer documento 
de habilitação vencido este ano deve ser aceito até o 
último dia do mês correspondente em 2021.  Página 4

Anvisa começa a inspecionar 
fabricação de vacinas chinesas
Equipe da Anvina encontra-se na China para verificar 
as  práticas de fabricação da vacina CoronaVac, 
que está em fase de testes no Brasil.  Página 14
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Dói no bolso Somente este ano, o preço dos combustíveis já foi reajustado 
15 vezes e a gasolina, em João Pessoa, já é encontrada a R$ 4,49. Página 7
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Obras terão início em breve Funad terá Oficina Ortopédica 
e amplia o leque de serviços para pessoas com deficiência. Página 12
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A eficiência da gestão pública está diretamente relacionada ao or-
çamento a ser aprovado pelas instâncias legislativas, em níveis federal, 
estadual e municipal, que servirá para prover as demandas financei-
ras do ano subsequente. A peça orçamentária, portanto, é fundamental 
para que os gestores façam um planejamento prévio de como se dará a 
execução de suas ações administrativas.  

Em João Pessoa, a agenda para a definição da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2021 está em curso. E dada a importância da LOA para a 
gestão que se inicia em 1º de janeiro do próximo ano, o prefeito eleito 
Cícero Lucena está particularmente interessado no desfecho dessa vo-
tação. Afinal, será ele quem terá de gerir os mais de R$ 2,7 bilhões, que 
é o orçamento total do município previsto para o exercício financeiro 
de 2021. 

É possível dizer que o destino foi generoso com o prefeito eleito, a par-
tir de um conjunto de circunstâncias que se lhe apresentam neste mo-
mento pós-eleição. Para ter uma peça orçamentária robusta, que lhe dê 
condições de tocar projetos e ações relevantes para a capital paraibana, 
ele precisa ter a noção exata do que será aprovado pela legislatura que 
está se encerrando. E, para isso, conta com um conjunto de aliados de pri-
meira hora: 13 dos 14 vereadores reeleitos são de sua base e, portanto, 
serão eles que vão, em interlocução com o prefeito eleito, dar o desenho 
final, nós podemos assim nos referir, à peça orçamentária que dará sus-
tentação às demandas financeiras da capital.  

Há que nos referirmos também ao papel fundamental nesse proces-
so do vice-prefeito eleito, Léo Bezerra, que ainda estando na condição de 
vereador de João Pessoa – é vice-presidente da Câmara Municipal – será 
a ponte entre o Legislativo e o prefeito eleito, no que tange a adequar a 
LOA às necessidades a serem enfrentadas pela gestão que se iniciará em 
janeiro. Some-se a isso o fato de que o relator da LOA, vereador Damásio 
Franca Neto, é correligionário de Cícero Lucena.  

Dentro do calendário estabelecido pela Câmara Municipal, on-
tem foi realizada a primeira audiência pública para debater a LOA 
– em 10 de dezembro se dará o prazo final para a apresentação de 
emendas parlamentares, enquanto que no dia 15 ocorrerá a votação 
da lei no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO). Até lá, 
certamente, a nova gestão estará atenta aos desdobramentos que se 
darão até que aconteça, no dia 16, a votação final da peça orçamen-
tária em plenário. 

A votação da LOA 
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O ano de voltar para casa

Artigo Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc  | Colaboradora

Domingos Sávio
savio_fel@hotmail.com Humor

Existe um paradoxo no pensamen-
to sistêmico: o pressuposto de que o 
sistema se autorregula não combina 
muito bem com metas e objetivos. Por 
outro lado, a abordagem sistêmica é di-
recionada para solução. Matthias Varga 
von Kibéd, pensador sistêmico e um dos 
criadores das constelações estruturais, 
afirmou recentemente que para cada 
passo sistêmico, se dá um passo linear.

O Instituto K, empresa que fundei 
em 2012, nasceu de forma orgânica e, 
em 2019, num ímpeto de crescer com 
planejamento, deu um passo linear: 
fez um plano de negócios detalhado de 
expansão. Em 2020 te-
ríamos um crescimento 
de 40% e lançamento 
de vários cursos novos, 
inclusive em outras ci-
dades. Tudo corria bem, 
exatamente como plane-
jado, até o mês de março. 
O nosso primeiro curso 
foi cancelado dois dias 
antes da data prevista. 

O mês de abril foi 
tenso. A incerteza tomou 
conta do mercado e hou-
ve pressão: A educação vai migrar para 
o online. Nesse momento, era importan-
te nos posicionar: Iríamos migrar para 
o online? Qual seria o nosso formato? 
Como faríamos a transição? Eram mui-
tas perguntas. Houve um longo silêncio 
e uma decisão: Voltar para casa. Voltar 
para a nossa essência. Fazer um outro 
tipo de movimento: O não movimento.

Silenciar também é reagir. Deci-
dimos nos conectar com a nossa real 
essência. O resultado dessa atitude foi 
sensacional. A vantagem de se reconec-
tar com os seus valores é que alguns 
insights surgem e são definitivos na to-

mada de decisões. Um dos nossos valo-
res, por exemplo, é a qualidade, e ao nos 
reconectar com essa qualidade, nos de-
mos conta de que não poderíamos mi-
grar para o online sem antes ter certeza 
de que esse valor seria preservado.

Além da qualidade, nós prezamos 
pela criatividade, inovação, evolução e 
coragem. Percebemos que um dos nos-
sos grandes diferenciais é criar víncu-
los. E, como é importante criar víncu-
los. Voltar para casa foi fundamental. 
Entrar em contato com a essência e os 
valores do instituto nos trouxe uma 
certeza: Estamos a serviço do nosso 

trabalho e do que acre-
ditamos. Estamos a ser-
viço do cliente.

2020 foi o ano de 
voltar a dar um passo 
sistêmico e acreditar 
que, ao nos colocar a 
serviço do nosso propó-
sito evolutivo, o univer-
so conspiraria a nosso 
favor e a mágica acon-
teceria. Esse ano não 
foi um ano de celebrar 
grandes resultados. 

Esse ano foi um ano de celebrar a nos-
sa força e a nossa solidez. Foi o ano de 
aprender. Foi o ano de transcender.

Nós estamos em casa, e deste lugar, 
o que estamos fazendo é cuidar dessa 
“casa”. Por esse motivo, vamos nos re-
colher um tempo para deixar a casa do 
jeitinho que a gente gosta, prontinha 
para receber todos os nossos amigos 
em 2021. Gostaríamos de agradecer a 
todos vocês que estiveram conosco e 
acompanharam nossas reflexões. 

Vamos fazer uma pausa. Curta o su-
ficiente para deixar saudades. Nos ve-
mos em 2021.

Crônica Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com  | Colaborador

Nem de longe nem de perto
Seja como for, Nilvan Ferreira não será 

mais o mesmo. Agrega em seu currículo de 
aparência política até bem pouco obscura 
a metade (menos uma fração) do eleitora-
do de uma das capitais mais politizadas 
do país. Sem o prisma ideológico de um 
Boulos, de uma Marília Arraes ou de Ma-
nuela d’Ávila, lideranças novas que o pleito 
confirmou, o radialista que se destacava 
apurando pleitos há de ser considerado em 
qualquer situação ou composição futura.

Não votei nele. Como não votei em Cí-
cero. Achei-me no direito de aderir à abs-
tenção. E me inclinava, não fosse a virulên-
cia da peste, a pingar meu reconhecimento 
a certas intervenções do prefeito que nos 
deixa: a restituição  do Parque Sólon de 
Lucena ao passeio pú-
blico e ao prestígio 
nacional de símbolo da 
cidade; o mesmo reco-
nhecimento à requa-
lificação da Praça da 
Independência; a com-
plementação da Beira 
Rio que, sem calçada, 
era mais estrada que 
avenida, e, por último, 
o espaço aberto ao ci-
clista que, por lazer ou 
por alternativa de transporte, tem como 
desafogar do congestionamento das ruas 
principais. 

A volta de Cícero, em que pesem os 
apoios e  circunstâncias presentes, remete 
a memória a três displays colados na men-
te de quem vai ao Terceirão ou ao 4.400, de 
quem contorna o Rogger e não avista mais 
o Lixão e dos que recobraram o comércio 
varejista da Silva Jardim. Na gestão dele, 
tudo aquilo foi revascularizado, reaniman-
do um comércio que nos anos 1950 come-
çava a afundar na degradação. Todo aquele 
núcleo histórico entre a sede clássica dos 
Correios e a Rua da República pagava o 

ônus de abrigar o baixo meretrício. Hoje, 
com a urbanização de Cícero, tornou-se 
um varejo de sapato alto. 

Outros, centenas de milhares, puxa-
ram a caçamba que o mantinha no gelo por 
mil outras razões. Fixei bem as menciona-
das, como guardarei de Ricardo Coutinho 
a restauração do Espaço Cultural, por mais 
estradas e viadutos que haja  construído. 

Há lembranças assim, com seu tanto 
de pueris ou mesmo abstratas: Oliveira 
Lima, da era dos anos 50, não me sai da 
memória como o cultivador obstinado, e 
por toda a vida, do patrimônio verde da 
cidade. Político, homem de partido, não 
tinha adversários morais. A única troça 
que ouvi fazerem dele é que na sua gestão 

“era lima de um lado, e 
oliveira do outro”. Zé 
Octávio há de se lem-
brar disso. Na verdade 
eram cássias que ter-
minaram suplantando 
a fama (jamais o es-
paço) das mangueiras, 
oitizeiros e jambeiros 
dos plantios remotos 
ou das gerações pro-
vindas da cidade mais 
rural do que urbana. 

EM TEMPO - Hoje, 2 de dezembro, 
acorda no menino de 75 anos atrás sua 
primeira euforia com eleição. Deposto pe-
los generais que, oito anos antes, lhe de-
ram mão firme no Estado Novo, Getúlio 
sai de Itu, na redemocratização, com mais 
de 1 milhão de votos para o Senado. Pres-
tes deixa a prisão para se eleger senador, 
deputado e a bancada federal de 14 comu-
nistas. Tudo vinha pelo rádio, a guerra, a 
paz, a queda do ditador, o nascimento do 
baião (“Eu vou mostrar pra vocês / como 
se dança o baião”), numa tela sem limites, 
a da imaginação coletiva, limitada depois 
pelo grande avanço da tecnologia. 

 Na verdade eram cássias que 
terminaram suplantando a fama 

(jamais o espaço) das mangueiras, 
oitizeiros e jambeiros dos plantios 

remotos ou das gerações provindas da 
cidade mais rural do que urbana.   

 Esse ano não foi um 
ano de celebrar grandes 

resultados. Esse ano foi um 
ano de celebrar a nossa força 
e a nossa solidez. Foi o ano de 

aprender. Foi o ano de 
transcender.   
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“Ao contrário do que disse-
ram [a oposição], não have-
rá rateio de secretarias”. Do 
prefeito eleito da capital, Cí-
cero Lucena, ressaltando que 
a escolha do seu secretaria-
do se dará por razões técni-
cas e de compromisso com a 
gestão. Até o momento, ele 
anunciou, oficialmente, uma 
titular: Socorro Gadelha para 
a pasta de Habitação.   

“Não haverá rateio” 
Evidentemente, os presidentes 
dos dois biênios a serem indi-
cados pelo grupo que se for-
mou na Câmara Municipal se-
rão vereadores muito próximos 
a Cícero Lucena. Bruno, porém, 
afirmou que o prefeito eleito 
não vai interferir no processo. 
“Ele respeita a autonomia dos 
poderes. Vai apoiar os verea-
dores que conseguirem mais 
unidade”, afirmou.  

Perguntou-se a Bruno Farias se o 
governador João Azevêdo teria 
alguma influência na eleição de 
presidente da Câmara Municipal 
de João Pessoa. Ele ressaltou a li-
derança do gestor estadual, mas 
argumentou que “o governador é 
um homem público maduro, sabe 
que a decisão cabe exclusivamen-
te ao Legislativo”. 

Decisão iNterNa  

BruNo Farias coNFirma Formação De grupo com 17 

vereaDores para escolha De presiDeNtes Da câmara  

por meio Da uNiDaDe 

Volto ao tema da coluna de ontem: a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de João 
Pessoa, particularmente dos presidentes da casa – um para cada biênio. Dizíamos, àquele texto, 

que vereadores que já haviam exercido o comando do Legislativo teriam dificuldade de levar 
a candidatura à frente na atual configuração de partidos, cujos vereadores, neófitos ou não, 
defendem abertamente a alternância no cargo. Ontem, um dos principais articuladores dessa 
tese, o vereador reeleito Bruno Farias (foto), do Cidadania, informou sobre um grupo já for-
mado que teria 17 integrantes, todos unidos por uma causa: encontrar nomes consensuais. E a 
regra básica é que o escolhido não tenha sido presidente em outras legislaturas, o que elimina-
ria o apoio a dois pretensos candidatos ao cargo de presidente, João Corujinha (Progressistas) 
e Durval Ferreira (PL). Este último, a propósito, já absorveu essa regra e, de acordo com Bruno 
Farias, está incorporado ao grupo – “ele fez um gesto de altruísmo”, elogiou. Outros vereadores 

que integram o grupo são Tanilson Soares (Avante), Damásio Franca Neto (Progressistas), e 
Bosquinho (PV). “Estamos nos reunindo todos os dias”, informou Bruno Farias, afirmando 

que esses encontros começaram desde o dia 15 de novembro, após o primeiro turno 
das eleições municipais, sempre “mantendo a discrição”.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Duas audiências de instrução de Ação de In-
vestigação Judicial Eleitoral (Aije) proposta pelo 
Ministério Público contra a prefeita de Bayeux, 
Luciene de Fofinho (PDT), tiveram as datas mar-
cadas pela 61ª Zona Eleitoral de Bayeux: uma 
para o dia 9, outra para o dia 10 deste mês. 
Ela é acusada de abuso de poder econômico e 
compra de votos.

aije coNtra preFeita: justiça 
marca auDiêNcia De iNstrução 

possíveis secretários 

viagem a Brasília 

Foi anunciada a equipe que vai auxiliar o pre-
feito eleito no processo de transição. O grupo 
é formado pelo advogado Walter Agra; pelo 
médico Fábio Rocha; pelo presidente do PP mu-
nicipal, Vaulene Rodrigues; pelo senador Diego 
Tavares; pelo engenheiro José Willians, e pela 
professora América Assis. Os três últimos, pro-
vavelmente, integrarão o futuro secretariado.  

Cícero Lucena viajará na próxima semana para 
Brasília, acompanhado pela futura secretária de 
Habitação, Socorro Gadelha. A ideia é conversar 
com parlamentares da bancada federal paraiba-
na para conseguir emendas destinadas à execu-
ção de projetos, sobretudo no que concerne à 
construção de moradias.   
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Na Paraíba

Pequenas empresas geram 
3,2 mil empregos em outubro

Os pequenos negócios 
da Paraíba geraram 3.281 
postos de emprego em outu-
bro, ficando com o 12º melhor 
resultado do país, segundo o 
Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Ca-
ged). O número representa o 
saldo entre as contratações 
e as demissões realizadas no 
mês. Com esse resultado, o 
Estado conseguiu compen-
sar as perdas ocorridas de 
janeiro a setembro e, agora, a 
Paraíba registra um saldo po-
sitivo no ano de 1.713 postos 
de emprego, ficando em 17º 
lugar no ranking nacional.

No Brasil, o saldo de em-
pregos gerados pelas micro 
e pequenas empresas foi de 
270.913 vagas, enquanto que 
as medias e grandes empre-
sas geraram apenas 123,1 mil 
oportunidades. Em relação 
aos setores das empresas de 
micro e pequenos negócios 
que geraram empregos no 
país, destacam-se os setores 
do comércio (93.643 vagas), 
serviços (92.004 vagas) e da 
indústria de transformação 
(57.373), além do setor da 
construção (25.184).

De acordo com a gerente 
da unidade de gestão estra-

tégica e monitoramento do 
Sebrae Paraíba, Ivani Costa, 
o estoque de mais de 3 mil 
vagas em outubro segue de-
monstrando a força e resiliên-
cia das empresas paraibanas 
em tempos tão desafiadores.  

“A força do pequeno ne-
gócio tem reflexo nos bons 
números de vagas nas em-
presas. Desta vez, o comércio 
segue contratando mais, um 
movimento de contratações 
que demonstra que o calen-
dário de promoções  e os pre-
parativos para as festas de fim 
de ano têm tudo para serem 
um pouco mais animadores”.

Governador João Azevêdo assina hoje à tarde empréstimo junto ao Banco Mundial durante evento virtual
O governador João Azevê-

do assina, hoje, às 14h, no Palá-
cio da Redenção, em João Pes-
soa, durante reunião virtual 
com o Banco Mundial, um em-
préstimo de aproximadamente 
US$ 127 milhões para investi-
mentos em infraestrutura hí-
drica no Estado. A informação 
foi divulgada pelo gestor du-
rante entrevista ao programa 
F5, da Rádio Pop, oportunida-
de em que fez um balanço das 
ações executadas pelo Governo 
do Estado nas áreas da saú-
de, social e econômica para o 
enfrentamento da pandemia 
da covid-19 e do esforço da 
gestão estadual para manter o 
equilíbrio fiscal do Estado para 
garantir a movimentação da 
economia e o fomento da gera-
ção de emprego e renda.

“Conseguimos fazer o 
nosso dever de casa, mesmo 
durante uma pandemia que 
trouxe uma queda de recei-
ta enorme e fechamos o ano 
assinando contratos com 
mecanismos internacionais. 
Vamos começar o ano com 

quase R$ 1 bilhão de inves-
timentos e essas medidas 
serão extraordinárias para a 
economia, com a geração de 
emprego e renda. Nós já as-
sinamos há 15 dias, um em-
préstimo de US$ 45 milhões, 
além de US$ 11 milhões de 
contrapartida do Governo 
do Estado, totalizando US$ 
56 milhões para investir na 
saúde, uma área em que dei-
xaremos o maior legado para 
a Paraíba, com a implantação 
da PBSaúde, pela retirada das 
organizações sociais no Esta-
do, pelo investimento a par-
tir do financiamento do BID, 
o que vai requalificar toda 
nossa rede de atendimento 
hospitalar”, pontuou.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual anunciou 
para o começo do próximo 
ano o início das obras do Cen-
tro de Convenções de Campi-
na Grande, onde serão inves-
tidos cerca de R$ 100 milhões. 
“Nós também queremos se-
guir a linha de interiorização 
do turismo porque queremos 

aproveitar esses investimen-
tos que estão sendo implan-
tados no Polo Turístico Cabo 
Branco para atrair o turista e 
fazer com que ele conheça os 
diversos atrativos que a Paraí-
ba tem”, frisou.

Ele ainda antecipou que o 
Governo do Estado irá promo-
ver o Salão do Artesanato vir-
tual. “Nós estamos nos adap-
tando a esse novo momento. 
Realizamos o maior Salão 
do Artesanato em Campina 
Grande, em 2019, realizamos 
o maior Salão do Artesanato 
de João Pessoa com a venda 
de mais de 70 mil itens, pro-
movemos um desfile de moda 
baseado na renda renascença, 
que resultou na participação 
da Paraíba no desfile da São 
Paulo Fashion Week e vamos 
inovar com a possibilidade de 
venda de todos os produtos 
dos artesãos que queiram par-
ticipar, sendo disponibilizados 
na internet por meio de uma 
ferramenta que estamos de-
senvolvendo em parceria com 
o Sebrae”, finalizou.

US$ 127 mi para investir em 
segurança hídrica na Paraíba

João Azevêdo também anunciou, para o início do ano, o início das obras do Centro de Convenções de Campina Grande

Foto: Ortilo Antônio

PBTur participa do Festival 
de Turismo das Cataratas

A Empresa Paraiba-
na de Turismo (PBTur) vai 
participar hoje, amanhã e 
sexta-feira (4), em Foz do 
Iguaçu, da 15ª edição do 
Festival de Turismo das Ca-
taratas - FIT Cataratas. O 
evento, que tem como pú-
blico alvo agentes de via-
gens, operadores, destinos 
turísticos e trade turístico, 
vai promover Rodadas de 
Negócios, os salões de Tu-
rismo Cultural e Espiritua-
lidade, o MICE Cataratas, 
Hackatour Cataratas (Ma-
ratona de programação de 
software), Salão do Vinho 
Argentino, Fórum Interna-
cional de Turismo do Iguas-
su e Arena Gastronômica. 
Estão previstas e agenda-

das capacitações, visitas 
técnicas e eventos sociais. 

Segundo a presidente 
da PBTur, Ruth Avelino, a 
Paraíba vai participar em 
dois espaços: um dentro da 
área do Ministério do Tu-
rismo (MTur), onde serão 
promovidos os produtos 
turísticos do Estado e, tam-
bém, em um balcão exclusi-
vo dentro da ilha da Opera-
dora FRT, maior operadora 
de turismo da região Brasil
-Paraguai-Argentina. 

Ruth Avelino explica 
que, além da promoção dos 
produtos turísticos do des-
tino, a Paraíba vai realizar 
duas capacitações exclu-
sivas: uma dentro da ilha 
da FRT, e exclusiva para 

os agentes da caravana da 
operadora; e outra no pal-
co do Ministério do Turis-
mo, voltada para os agen-
tes de viagens e visitantes 
da feira. 

Estarão responsáveis 
pela participação da Paraí-
ba a coordenadora de Mar-
keting e a subcoordena-
dora de Eventos da PBTur, 
Solange Alves. “Lembrando 
que iremos divulgar o Des-
tino Paraíba como um todo, 
ou seja, não apenas o Sol e 
Mar. Iremos divulgar tam-
bém os roteiros do Brejo, 
do Cariri e do Sertão. A Pa-
raíba oferece muita diver-
sidade e opção para todos 
os turistas”, enfatizou Ruth 
Avelino.
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Fluxo de produtos em novembro foi de 157,2 mil toneladas, quase o dobro de outubro, quando foram movimentadas 82.688
O mês de novembro teve 

a maior movimentação de 
cargas de 2020 no Porto de 
Cabedelo. No total, segundo o 
balanço operacional apresen-
tado ontem, 157,2 mil tone-
ladas de produtos passaram 
pelo cais durante o mês. O re-
sultado, além de ser o maior 
do ano, representa um cres-
cimento de 90% em relação 
ao mês de outubro, quando a 
movimentação foi de 82.688 
toneladas.

Levando em considera-
ção o acumulado de 2020, a 
movimentação de cargas já 
cresceu 12,67%. Neste ano, 
1.062.529 toneladas já foram 
operacionalizadas. O montan-
te é quase 120 mil toneladas a 
mais do que o registrado nos 
onze meses de 2019, quando 
943 mil toneladas foram mo-
vimentadas pela Companhia 
Docas da Paraíba (Docas-PB).

“Esse trabalho é fruto de 
uma gestão focada em pla-

nejamento e o planejamento 
sempre traz resultados. O que 
temos buscado sempre é tra-
çar cenários, antecipar proble-
mas e possíveis mudanças de 
rotas. Temos uma gestão téc-
nica e responsável. Essa base é 
que tem trazido resultado nas 
nossas ações”, destacou a di-
retora-presidente da Compa-
nhia Docas, Gilmara Temóteo.

Dos onze meses de 2020, 
dez tiveram saldo positivo em 
relação ao ano anterior. “Em 
maio, no auge da pandemia, 
mantivemos nosso funciona-
mento 24 horas e crescemos 
32% em relação ao ano ante-
rior”, detalha a presidente.

A carga de maior movi-
mento no mês de novembro 
foi o coque de petróleo (ou 
petcoke), com três navios e 
quase 50 mil toneladas ope-
racionalizadas. O mês ainda 
teve duas operações de com-
bustível, uma de ilmenita, uma 
de trigo, uma de malte e uma 

de clinker. Essa última não era 
operacionalizada pelo Porto 
de Cabedelo desde 2013.

A carga de clinker chegou 
no Porto de Cabedelo por meio 
do navio graneleiro Orient 
Trail. Foram 28.650 tonela-
das do material. O clinker é 
uma espécie de cimento numa 
fase básica de fabrico. A partir 
dele, é produzido o cimento 
Portland. O navio que trouxe a 
carga foi fabricado em 2011 e 
saiu dos Estados Unidos para 
o Porto de Cabedelo.

“O diálogo com todos os 
órgãos anuentes e apoio do 
Governo do Estado é impres-
cindível para o crescimento 
da nossa gestão. O que espe-
ramos é a continuidade desse 
trabalho, a continuidade des-
se resultado, trazendo muito 
mais desenvolvimento para 
o Porto de Cabedelo, para o 
município de Cabedelo e para 
o estado da Paraíba”, finalizou 
Gilmara Temóteo.

Porto de Cabedelo aumenta em 
90% a movimentação de cargas

Porto de Cabedelo acumula fluxo de produtos de 1.062.529 toneladas, quase 120 mil acima se comparado aos onze primeiros meses do ano passado; o coque do petróleo (ou petcoke) é o item mais movimentado no terminal

Foto: Secom-PB

Está em vigor, desde 
ontem, a resolução do Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran) que restabelece 
os prazos para a regulariza-
ção das carteiras nacionais 
de Habilitação (CNHs) ven-
cidas.

Segundo a nova reso-
lução do Contran, os docu-
mentos de habilitação ven-
cidos em 2020 ganharam 
mais um ano de validade. 
Com isso, a renovação das 
CNHs vencidas em 2020 
ocorrerá de forma gradual, 

de acordo com um crono-
grama estabelecido no do-
cumento.

A medida inclui tam-
bém a Autorização para 
Conduzir Ciclomotores 
(ACC) e a Permissão Para 
Dirigir (PPD), documen-
to provisório utilizado no 
primeiro ano de habilita-
ção do condutor. Pelo tex-
to da resolução publicada 
pelo Contran, a renovação 
ocorrerá com base no mês 
de vencimento do docu-
mento. Ou seja, se a CNH 
vence em dezembro de 
2020, valerá agora até de-
zembro de 2021

Ainda de acordo com 
a resolução, para fins de 
fiscalização, qualquer docu-
mento de habilitação venci-
do em 2020 deve ser aceito 
até o último dia do mês cor-
respondente em 2021.

A medida, publicada 
no último dia 24, revogou 
uma portaria publicada em 
março pelo órgão, que sus-
pendeu os prazos para a 
renovação das CNHs, apli-
cação de multas, transfe-
rência de veículo, registro 
e licenciamento de veículo 
novo, entre outros, em ra-
zão da pandemia do novo 
coronavírus.

CNHs vencidas em 2020 terão 
um ano a mais de validade

Dezembro Vermelho

Diretores Clementino Fraga falam sobre 
o avanço de Aids/HIV entre jovens

Dando início ao mês de 
conscientização e preven-
ção ao HIV/Aids, os médi-
cos infectologistas Fernan-
do chagas, diretor-geral, e 
Joana D’Arc, diretora técni-
ca, do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga (CHCF) 
anunciaram em live no 
Instagram da instituição o 
lançamento da campanha 
do Dezembro Vermelho. Na 
ocasião, os médicos mos-
traram preocupação sobre 
o avanço do HIV/Aids na 
população jovem do Brasil.

“É importante que a 
gente observe o quanto a 
curva da epidemia de HIV 
tem ido para pessoas mais 
jovens. Costumo dizer que 
as pessoas se despreocu-
param com relação ao HIV/
Aids porque como o trata-

mento é acessível e não é 
difícil como foi anos atrás, 
as pessoas relaxam um pou-
co com relação à prevenção 
ao HIV. E observamos como 
cada vez mais jovens se 
infectam. Oferecemos um 
tratamento de qualidade, 
mas as pessoas têm que to-
mar remédio e se prevenir. 
Usem a camisinha como 
sistema de proteção indivi-
dual”, declarou Joana D’Arc.

Dados do Ministério 
da Saúde revelam que em 
2020 a maior concentra-
ção de HIV/Aids está entre 
jovens de 25 a 39 anos de 
ambos os sexos. 

Referência no trata-
mento do HIV/Aids desde 
1988 na Paraíba, o Com-
plexo Hospitalar Clemen-
tino Fraga oferece serviço 
preventivo, tratamento e 
acompanhamento ao por-
tador de doenças infecto-

contagiosas. Durante todo 
o mês de dezembro, o hos-
pital realizará campanhas 
efetivas de conscientização 
para os riscos de contágio 
e ainda que existe vida de 
qualidade para portadores 
de HIV/Aids. No entanto, a 
luta contra a doença soma-
se a luta contra o preconcei-
to que o diagnóstico positi-
vo pode causar ainda hoje.

“Infelizmente existe 
uma doença muito associa-
da ao HIV que é o precon-
ceito. E essa doença é a que 
nós temos que combater e 
combatemos ela com infor-
mação”, afirmou Fernando 
Chagas.

Neste sábado, a equi-
pe de Doenças Infectocon-
tagiosas do CHCF estará 
realizando o ‘Dia D de Luta 
contra a Aids’ no Parque 
Solon de Lucena (Lagoa), 
em João Pessoa. Serviços de 

testagem para HIV, sífilis e 
hepatites virais, distribui-
ção de preservativos e géis 
lubrificantes e orientações 
sobre as patologias das 8h 
às 14h. Outras ações ocor-
rerão dentro da programa-
ção realizada pelo hospital.

O município de Santa 
Rita, na região metropolitana 
de João Pessoa, terá reconta-
gem de votos para o cargo de 
vereador. A decisão da juíza 
Israela Cláudia da Silva Pon-
tes, da 2ª Zona Eleitoral, foi 
assinada eletronicamente, 
anteontem, e atende a um 
pedido dos candidatos Paulo 
Geovani Ferreira Carneiro e 
Maria da Conceição da Silva, 
ambos do PSL, e que estavam 
com candidatura sub judice 
pleito de 2020.

A magistrada convo-
cou os partidos políticos, o 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE) e a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil Seccional 
Paraíba para acompanhar o 
reprocessamento da totali-
zação de votos para as elei-
ções proporcionais no mu-
nicípio. A recontagem ocorre 
amanhã, no Cartório da 2ª 
Zona Eleitoral da cidade. A 
magistrada alerta que, “em 
razão da pandemia do covid 

-19, o comparecimento, no 
dia, horário e local designa-
dos, para acompanhar o pro-
cessamento, será restrito a, 
apenas, um representante de 
cada partido político.”

De acordo com o secre-
tário de Tecnologia da Co-
municação e Informação do 
Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB), José 
Cassimiro Júnior, o repro-
cessamento da totalização 
dos votos para as eleições 
proporcionais cumpre a Re-
solução TSE nº 23.611/2019 
e tendo em vista a alteração 
da situação dos candidatos 
em grau de recurso. “Os dois 
candidatos tiveram os re-
cursos providos e a situação 
é deferida, então os votos 
deixam de ser anulados sub 
judice e passam a ser nomi-
nais”, explicou. Como isso 
implica em mudança na des-
tinação dos votos, Cassimiro 
destacou que é necessário 
um reprocessamento na 
apuração que pode ocasio-
nar mudança na ordem de 
eleição ou suplência.

Justiça determina 
recontagem de votos 

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Thaís Cirino
thaiscirno@hotmail.com

Agência Brasil

Referência no 
tratamento do HIV/
Aids desde 1988 na 
Paraíba, o Complexo 
Hospitalar Clementino 
Fraga oferece serviço 

preventivo, tratamento 
e acompanhamento ao 
portador de doenças 
infectocontagiosas.
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Aumento de gasolina
Na última semana, a Petrobras aumentou os preços da 
gasolina, em 4%, e do diesel, em 5%, nas refinarias. É o 
segundo aumento em novembro e o 15a no ano. Página 7 Fo
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Pesquisa Pnad Covid-19 aponta que o número de pessoas que desrespeitam as normas aumentou em 167,6%

Sara Gomes 
saragomesreporter@gmail.com

IBGE: paraibanos não estão  
seguindo o isolamento social

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Rogéria Araújo

O número de paraibanos 
que não estão adotando nenhu-
ma medida de isolamento social 
cresceu na Paraíba, segundo a 
Pnad Covid-19, divulgada on-
tem pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
Em outubro, cerca de 265 mil 
pessoas estavam nessa condi-
ção, o que corresponde a um au-
mento de 167,6% em compara-
ção com  o mês de julho, quando 
a estatística experimental teve 
início e apenas 99 mil paraiba-
nos estavam negligenciando 
essa medida de segurança. 

O número de outubro cor-
responde a 6,6% da população 
paraibana. Apesar de ser uma 
parcela pequena, o percentual 
está acima da média nacional 
(4,6%) e regional (5%). Além 
disso, o número de pessoas que 
ficaram rigorosamente em iso-
lamento social apresentou uma 
queda de 45,9%, passando de 1 
milhão em julho, para 569 mil 
em outubro. Com a redução, 
esse grupo que correspondia a 
26,2% dos paraibanos, passou a 
ser apenas 14,1% da população.

Já aqueles que ficaram em 
casa mas saíram para necessi-
dades básicas são 44,9% (1,8 
milhão) das pessoas, enquan-
to os que reduziram o conta-
to, mas continuaram saindo 
e recebendo visitas somam 
34% (1,3 milhão). Segundo a 
pesquisa, os homens foram os 
que mais negligenciaram as me-
didas de restrição (7,5%), em 
comparação com as mulheres 
(6,1%). Esse comportamento 
foi mais frequente entre aqueles 
que tinham o Ensino Superior 
completo ou pósgraduação 
(9%), seguidos pelos que ti-
nham entre Ensino Médio ao 

Superior incompleto (7,7%), 
e por aqueles que não tinham 
instrução ou contavam apenas 
com o Ensino Fundamental in-
completo (5,3%). 

A Pnad indicou ainda que 
cerca de 188 mil paraibanos 
apresentaram algum sintoma 
gripal em outubro, o que re-
presenta 4,7% da população. 
Destes, apenas 22,5% procu-
raram algum estabelecimen-
tos de saúde. Os sintomas são 
considerados: febre, tosse, dor 
de garganta, dificuldade para 
respirar, dor de cabeça, dor no 
peito, náusea, nariz entupido 
ou escorrendo, fadiga, dor nos 
olhos, perda de cheiro ou de 
sabor, e dor muscular. 

Testes realizados 
Ainda segundo a pesquisa, 

cerca de 12,1% da população da 
Paraíba havia feito algum teste 
para diagnosticar a covid-19 em 
outubro, uma alta em compara-
ção com setembro (10,3%). De 
acordo com o levantamento, a re-
alização do teste é mais comum 
entre as mulheres (13,5%), do 
que entre os homens (10,5%), 
assim como entre pessoas bran-
cas (12,8%), do que entre pretas 
e pardas (11,7%). Em relação 
a faixa etária, a frequência dos 
testes foi maior entre os 30 a 59 
anos (16,8%).

Entre os testes realizados, 
94 mil foram do tipo SWAB, em 
que o material é coletado na 
boca ou nariz; 247 mil foram 
testes rápidos, com coleta de 
sangue por um furo no dedo; e 
180 mil através de exame com 
sangue, retirado na veia do pa-
ciente. Houve um aumento em 
todos os testes em comparação 
com o mês de agosto.

Número de pessoas afastadas do trabalho reduz
A quantidade de ocupados que 

estavam afastados do trabalho, devido 
ao distanciamento social, caiu 34,7%, 
de setembro para outubro, passando 
de 46 mil pessoas nessa condição, para 
30 mil. Em comparação com o mês de 
maio, início do levantamento, a queda 
chegou a 90,8%, quando 329 mil pes-
soas estavam afastadas do trabalho. 

Já o número de pessoas que es-
tavam em regime de trabalho remoto 

permaneceu estável entre setembro e 
outubro, com 125 mil trabalhadores 
nessa condição. As 437 mil pessoas que 
não estavam ocupadas e não procura-
ram trabalho por conta da pandemia ou 
falta de oportunidade, mas gostariam 
de trabalhar, também permaneceram 
na mesma condição. 

A pesquisa aponta que houve uma 
redução na proporção de domicílios 
do Estado que havia o recebimento de 

auxílio emergencial. Ele caiu de 56,7%, 
em setembro, para 54,4%, em outubro, 
o que representa 572 mil lares que 
perderam o benefício. O levantamento 
considera auxílios como o emergencial, 
destinado a trabalhadores informais, 
microempreendedores individuais (MEI), 
autônomos e desempregados; e a com-
plementação do Governo Federal pelo 
Programa Emergencial de Manutenção 
do Emprego e da Renda.

Os exemplos podem ser vistos em vários espaços das cidades, da praia ao centro, e nos bairros é possível atestar o relaxamento das medidas de segurança
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A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio da Procu-
radoria-Geral, informou que 
vai apresentar recurso hoje 
contra a liminar que permi-
tiu a volta do ensino presen-
cial em estabelecimentos 
privados. De acordo com a 
Procuradoria, a reabertura 
do Colégio Evolução é uma 
afronta aos decretos estabe-
lecidos pelos órgãos de Saú-
de. “Pretendemos entrar com 
este recurso o mais rápido 
possível”, disse o procurador 
Ademar Régis.

Além do Colégio Evo-
lução, a escola canadense 
Maple Bear João Pessoa, lo-
calizada no Jardim Oceania, 
também conseguiu autoriza-
ção de funcionamento. 

O procurador-geral es-
clareceu que cada juiz tem 
a independência funcional 
para tomar decisões de acor-
do com a consciência jurí-
dica. No entanto, não pode 
haver uma insegurança ju-
rídica. 

“Não pode haver deci-
sões conflitantes dentro do 
mesmo Tribunal de Justiça. 
O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba já decidiu dar preva-

lência às decisões técnicas 
e científicas, baseado nos 
parâmetros que as Secreta-
rias de Estado e Município 
têm fornecido. Espero que 
o Tribunal de Justiça modi-
fique a decisão de primeiro 
grau”, argumentou.

O Colégio Evolução e 
a escola canadense Maple 
Bear, em João Pessoa tive-
ram autorização concedida 
pela juíza Aylzia Fabiana 
Borges Carrilho, da 5ª Vara 
da Fazenda Pública de João 
Pessoa. Desde o dia 26 de no-
vembro as aulas presenciais 
estão suspensas.

Colégio Evolução
Na opinião da diretora 

pedagógica do Colégio Evo-
lução, Cida Azevedo, é possível 
a retomada das aulas presen-
ciais, tendo em vista que as 
escolas estão se preparando 
desde o início da pandemia. 

“A gente respeita muito a 
gravidade do coronavírus. Ao 
longo do ano, fizemos todo um 
treinamento dos profissionais, 
da equipe pedagógica a limpe-
za. Além das medidas de sani-
tização na escola, fazíamos o 
acompanhamento diário dos 
alunos e orientamos sobre os 
cuidados com relação à doen-
ça”, afirmou.

Aula presencial: PMJP
entrará com recurso

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

Após uma crescente 
de novos casos suspeitos e 
confirmados de contamina-
ção pelo novo coronavírus, 
a cidade de Carrapateira, no 
Sertão do estado, decretou 
15 dias de fechamento de ati-
vidades não essenciais. Com 
uma população de aproxima-
damente 2.659, a cidade pos-
sui 70 casos já confirmados e 
um óbito. 

Diante desse crescimen-
to, registrado também em 
Cajazeiras, o secretário de 
Saúde do município, Daniel 
Tavares da Silva, declarou que 
a medida foi acertada para o 
momento. O decreto foi pu-
blicado na segunda-feira no 
Jornal Oficial do Município.

“Estamos vendo o cres-
cimento de casos, no boletim 
epidemiológico da Paraíba, na 
nossa capital do Sertão está 
com um maior crescimento 
de casos do que João Pessoa, 
por exemplo. Como nós acom-
panhamos os pacientes com 
comorbidades, pela Secretaria 
de Saúde, nós vimos que vem 
aparecendo novos casos sus-
peitos, que há mais de quatro 
semanas não tínhamos”, decla-
rou o secretário.

São considerados servi-
ços não essenciais os bares, 
restaurantes e afins que po-
dem funcionar apenas em sis-
tema de entrega de produtos/
delivery; barracas em feira 
livre; templos de culto religio-
so; academias de ginástica e 
assemelhados. Também está 
suspenso o atendimento pre-
sencial nos órgãos públicos 
municipais, além da realiza-
ção de shows e assemelhados 
e campeonatos esportivos 
estão proibidos. Caberá ao 
setor de Vigilância Sanitária 
do Município a fiscalização e 
notificação para cumprimen-
to da medida, podendo valer 
se do apoio da Polícia Militar.

“Por ser um município 
pequeno, as pessoas vão 
às praças, visitam pessoas 
com casos suspeitos. Os 
sertanejos têm uma cultura 
diferente, de ir na casa do 
vizinho para se encontrar, 
tomar café. E é isso que es-
tamos tentando controlar 
nesse momento”, afirmou o 
secretário.

Os pacientes da cidade 
são atendidos na Unidade Bá-
sica de Saúde ou no Centro 
Covid-19. Casos mais graves 
são transferidos para Caja-
zeiras que possui hospitais 
equipados. 

Carrapateira fecha 
bares e restaurantes

Ana Flávia Nóbrega
ana8flavianobreg@gmail.com

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou no-
vos 541 casos e 10 óbitos por 
covid-19 ontem na Paraíba. 
Com o novo montante, o es-
tado chegou a 145.794 casos 
de pessoas já contaminadas 
pelo vírus, sendo 115.308, o 
equivalente a 79,09%, consi-
deradas recuperadas e 3.305 
(2,27%) óbitos em decor-
rência do agravamento da 
doença.  Aproximadamente 
18,64% dos casos totais estão 
em aberto.

As mortes registradas 
nesta terça-feira ocorreram 
entre 16 e 30 de novembro, 
sendo três entre a segunda-
feira e a terça-feira. De acordo 
com a SES, outras 30 mortes 
estão em investigação. A fai-
xa etária entre os pacientes 
com óbito confirmado foi de 
53 a 93 anos. Todos possuiam 
comorbidades, sendo hiper-
tensão, diabetes e cardiopatia 
as mais frequentes. As mor-
tes são de residentes em João 
Pessoa (3), Campina Grande, 
Boqueirão, Sousa, Camalaú, 
Massaranduba, Cacimba de 
Dentro,e Igaracy.

A ocupação total de lei-

tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o esta-
do é de 48% e 37% dos lei-
tos de UTI adulto. Na Região 
Metropolitana de João Pessoa, 
a taxa de ocupação chega a 
64% na UTI e 43% nas enfer-
marias. Em Campina Grande 
estão ocupados 31% dos lei-
tos de UTI adulto e 23% de 
enfermarias. Já no Sertão a 
taxa segue em crescimento 
com 68% dos leitos de UTI 
para adultos ocupadas e 44% 
de enfermarias.

As cidades com o maior 
registro de novos casos fo-
ram: João Pessoa com 108 
novos casos;  Monteiro, com 
33; Campina Grande teve um 
aumento de 30 novos casos; 
Borborema teve  27 novos ca-
sos; Pombal aparece na lista 
com 24; seguida de São Bento 
com 23; Conceição confirmou 
20 novos casos; Água Branca 
teve 16 novos casos; Barra de 
Santana e Várzea fecham a lis-
ta com 12 novos casos cada.

Os principais municípios 
com concentração de casos 
acima de mil são João Pessoa 
(36.921), Campina Gran-
de (14.433), Patos (5.685), 
Guarabira (4.840), Santa Rita 
(3.774), Cabedelo (3.639) e 
São Bento (3.550).

PB tem 541 novos 
casos de covid-19
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Um dos carros localizados pertence a jornalista assaltada em frente a uma igreja no bairro dos Funcionários II

PM recupera três veículos 
roubados em João Pessoa

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Cardoso Filho

Carga de cigarros sem 
nota é aprendida na PB

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu, na madruga-
da dessa terça-feira (1), uma 
carga de cigarros avaliada em 
R$ 1,8 milhão, em Campina 
Grande, em um caminhão com 
mais de 370 mil maços do pro-
duto contrabandeados duran-
te abordagem. Um homem foi 
preso em flagrante durante a 
ação.

Os policiais abordaram o 
caminhão na BR-230, km 160, 
na alça sudoeste. O condutor, 

um homem de 28 anos, infor-
mou aos policiais que estava 
transportando caixas vazias 
de frutas. O fato despertou 
atenção da equipe, que ini-
ciou então uma fiscalização 
mais detalhada da carga. Ao 
retirar algumas caixas vazias, 
os policiais perceberam que 
elas estavam sendo utiliza-
das para esconder um carre-
gamento de cigarros contra-
bandeados. 

O motorista do cami-

nhão relatou aos policiais 
que pegou o caminhão no 
município de Mossoró, no 
Rio Grande do Norte, e entre-
garia a mercadoria em Cam-
pina Grande. Ao todo foram 
apreendidos 374.500 maços. 
O homem, que já havia sido 
preso em 2018 pela PRF por 
porte ilegal de arma de fogo 
e receptação foi encaminha-
do à Polícia Federal e deverá 
responder pelo crime de con-
trabando.

A Polícia Militar recu-
perou três carros roubados, 
nessa segunda-feira (30), 
em poucos minutos após os 
crimes, em João Pessoa. As 
ações aconteceram nos bair-
ros de Mangabeira, Ernani 
Sátiro e Gramame.

Um dos veículos era de 
uma jornalista e foi toma-
do por assalto no bairro dos 
Funcionários II. Em menos 
de uma hora após o roubo, os 
policiais da 1ª Companhia de 
Policiamento de Choque do 
Batalhão de Operações Es-
peciais (BOPE) da PM locali-
zou o carro, em Mangabeira, 
e levou para ser devolvido à 
proprietária, na Central de 
Polícia. O acusado segue pro-
curado.

Os outros dois carros 
recuperados eram de um vi-

gilante e de um pedreiro, nos 
bairros de Gramame e Erna-
ni Sátiro, respectivamente. 
Os veículos também foram 
levados para a Central de 
Flagrantes para serem entre-
gues aos seus proprietários.

Prevenção
A PM vem reforçando as 

rondas para evitar esse tipo 
de crime, bem como tem in-
tensificado as abordagens 
para recuperar veículos com 
queixas de roubo ou furto. A 
corporação orienta que, caso 
alguém seja vítima, ligue 
imediatamente para o Cen-
tro Integrado de Operações 
Policiais (CIOP), através do 
número 190, para que todas 
as viaturas sejam informadas 
e tragam a resposta o mais 
rápido possível para o crime.

Armas apreendidas
Cinco armas de fogo foram retiradas das ruas 

da Paraíba e três mandados de prisão cumpridos, 
nas ações dessa segunda-feira (30), fechando o 
plano operacional de novembro (foto acima ilustra-
tiva). Durante o mês, além de atuar na segurança 
das eleições, a Polícia Militar realizou operações 
de combate ao tráfico, aos roubos e aos crimes 
contra a vida, em várias regiões do estado.

As apreensões de armas dessa segunda-fei-
ra aconteceram nas cidades de Santa Rita (foto 
ao lado), João Pessoa, Campina Grande e Ingá. 
Foram três revólveres e uma espingarda, o que 
resultou na prisão de um homem e na apreensão 
de um adolescente. Já os três mandados de prisão 
foram cumpridos contra acusados de roubos e 
outros crimes, nas cidades de Guarabira, Cam-
pina Grande e no Centro da capital. Os presos e 
apreendidos nessa segunda-feira foram levados 
para as delegacias de Polícia Civil.

Idosos são assassinados e 
principal suspeito é o filho

Um homem foi preso na 
manhã dessa terça-feira (1) na 
zona rural de Pedras de Fogo, 
apontado como principal acu-
sado de matar, a pauladas, 
seus pais. O crime, segundo o 
delegado Paulo Martins, teria 
ocorrido na noite da segun-
da-feira.

O casal de idosos foi en-
contrado morto na manhã 
de ontem, no interior da re-

sidência, no sítio Fazendinha. 
O suspeito, filho do casal, tem 
problemas mentais. “Isso não 
impede de ele ser preso e au-
tuado em flagrante”, disse o 
delegado.

Informações colhidas 
pelo delegado dão conta de 
que o suspeito já teria amea-
çado os pais, no entanto, não 
conseguia se aproximar deles, 
pois a casa era gradeada para 

que ele não entrasse. Anteon-
tem, ele encontrou a grade 
aberta e entrou. Ele já teria 
tentado matar outra pessoa 
em outras oportunidades.

Após o crime, morado-
res da localidade prendeu o 
acusado, que foi espancado e 
ficou amarrado até a chegada 
dos policiais. Ele alegou que 
seus pais queriam vender a 
casa que garante ser dele.

Foto: Divulgação

Luzia Santos foi indiciada por um crime e 
já responde a outro inquérito na políciaCarga de cigarros saiu de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e teria como destino a cidade de Campina Grande

Foto: PRF

Corretor de imóveis vai a júri popular
O juiz da Segunda Vara 

do Tribunal de Justiça de 
João Pessoa ainda não mar-
cou a data para a realização 
do julgamento do corretor 
de imóveis Gustavo Teixei-
ra Correira, principal acu-
sado de assassinar a tiros 
o taxista Paulo Damião no 
bairro do Bessa, na capital. 
A decisão para que haja o 
julgamento ocorreu no úl-
timo dia 27.

Apesar de não marcar o 
dia do julgamento, a sessão 
do júri popular vai acon-
tecer somente no próximo 
ano. De acordo com o cartó-
rio da 2ª Vara do Tribunal do 

Júri, algumas etapas ainda 
precisarão ser percorridas, 
entre elas, as partes – defe-
sa e acusação podem apre-
sentar provas e, com isso, o 
magistrado deverá aceitar 
ou não as provas requeridas 
para então precisar a data 
do julgamento.

No dia 19 do mês pas-
sado, ocorreu a sessão onde 
a oitiva da última perita 
técnica do processo e o in-
terrogatório do corretor de 
imóveis Gustavo Teixeira 
Correia, no entanto, ainda 
não estão disponibilizados 
para consulta no Processo 
Judicial Eletrônico (PJe).

Relembre o caso
O assassinato do taxis-

ta Paulo Damião dos Santos, 
de 42 anos, aconteceu no 
fim da tarde do dia 16 de 
fevereiro do ano passado, 
numa rua do bairro do Bes-
sa. O corretor de imóveis 
Gustavo Teixeira Correia, 
na época também com 42 
anos, foi preso como prin-
cipal acusado pela morte do 
taxista. Toda a ocorrência 
foi flagrada por câmera de 
segurança.

O crime durou exatos 
nove minutos. Tudo come-
çou quando o taxista foi 
fazer uma manobra no seu 

veículo. O corretor, que es-
tava no banco do passageiro 
de um veículo que havia so-
licitado por aplicativo, des-
ce, se dirige ao táxi e sem 
qualquer tipo de discussão, 
sacou de um revólver, efe-
tuou os disparos, guardou a 
arma na cintura e saiu tran-
quilamente.

O local onde ocorreu o 
crime é bastante movimen-
tado, pois fica no bairro do 
Bessa, próximo a uma es-
cola, um supermercado e 
uma igreja. Testemunhas 
ouvidas pela polícia se 
mostraram surpresas com 
a frieza do corretor. 

Foto: Reprodução

Gustavo atirou em Paulo Damião (detalhe) e, durante audiência de instrução, o juiz anunciou que ele será julgado em data ainda a ser determinada

O delegado Marcelo 
Falcone, indiciou Luzia 
Sandra de Medeiros Dias 
Benjamin pelo crime de 
injúria racial. A mulher foi 
flagrada, através de vídeo, 
gritando ofensas no inte-
rior de uma agência ban-
cária, inclusive afirmando 
que odeia a raça negra.

Além do indiciamen-
to por esse crime, Luzia 
Sandra ainda responde a 
outro inquérito, na mesma 
delegacia, também por ra-
cismo ocorrido dentro de 
um shopping na capital. O 
primeiro inquérito já foi 
remetido à justiça.

O caso aconteceu no 
dia 14 de outubro deste 
ano no inteiror de uma 

agência do Banco do Bra-
sil, localizada na Avenida 
Ruy Carneiro, no bairro 
de Manaíra. Toda a ira da 
mulher foi flagrada através 
de vídeo que circulou nas 
redes sociais. Além de fil-
magens feitas por pessoas 
que estavam no banco, o 
delegado também analisou 
imagens do circuito inter-
no da agência.

Luzia gritava dentro 
do banco “eu sou a maior 
racista do planeta Terra. Eu 
odeio a raça negra’’, bradeja-
va a mulher. O marido dela 
tentou contê-la, mais não 
conseguiu, até a chegada de 
uma guarnição da Polícia 
Militar que conduziu Luzia 
para a Central de Flagrante.

Delegado indicia mulher 
por crime de injúria racial

Taxista assassinado
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Este já é o 15o aumento repassado pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis do país este ano

 Na última semana, a Pe-
trobras aumentou, pela se-
gunda vez, no mês de novem-
bro, os preços da gasolina em 
4% e do diesel em 5%, nas 
refinarias. Mesmo em meio 
à pandemia do novo corona-
vírus, esse é o 15º aumento 
que a estatal repassa aos dis-
tribuidores de combustíveis 
do país e os consumidores 
lamentam os reajustes, prin-
cipalmente quem depende do 
automóvel para trabalhar. Na 
primeira quinzena de novem-
bro, já tinha sido registrado 
um reajuste de 6% no valor 
da gasolina e 5% no diesel.

“Um absurdo esses au-
mentos. Eu tenho uma em-
presa de transportes, abas-
teço praticamente todos os 
dias e a gente vem sofrendo 
constantemente com esses 
preços que cada dia mais 
altos, principalmente para 
quem trabalha com carros, 

como eu. O valor do litro 
muda quase todo mês. Tem 
mês que muda mais de uma 
vez e o governo não toma 
nenhuma providência para 
ajudar o consumidor. O que 
se faz é aumentar os impos-
tos que a gente paga. Eu pre-
ciso abastecer para poder 
atender nossos clientes e 
não podemos nem repassar 
esses reajustes para os fre-
tes que fazemos, porque já 
estamos com as dificuldades 
dessa pandemia e, aumentar 
nossos preços, é perder os 
clientes que temos”, lamenta 
o empresário Pedro Gomes.  

Nos meses de abril e 
maio, houve uma queda no 
preço dos combustíveis, 
mas, segundo a Petrobras, 
o aumento que ocorre nas 
refinarias esta relacionado 
ao preço do petróleo, pois 
quando ocorre elevação no 
valor da importação ou até 
mesmo do dólar, é preciso 
fazer o reajuste de preço nas 
refinarias.

Iracema Almeida 
iracemalubarino@gmail.com

Gasolina e diesel sofrem novo 
reajuste e consumidor reclama

Editoração: Ulisses DemétrioEdição: Emmanuel Noronha

Preço em JP é R$ 4,49 
Em João Pessoa, o preço da gasolina até quin-

ta-feira (26) estava em torno de R$ 4,39. Agora, os 
consumidores pagam até dez centavos a mais no litro 
do combustível, R$ 4,49. “É injusto esse aumento todo 
mês e até mesmo de quinze em quinze dias. Os pos-
tos estão aumentando os preços dos combustíveis e a 
gente é que sofre. Não tem como se trabalhar desse 
jeito, ficando o produto cada vez mais caro. Aqui no 
Brasil, a gente exporta combustível para fora, como o 
álcool, e aqui a gente paga mais caro. Sem contar que 
não existe um controle desse aumento, a Petrobras diz 
que vai aumentar, sobe os preços e pronto. A gente é 
quem se prejudica e paga por isso”, diz o motorista de 
alternativo José Raimundo Ferreira.

“Nesses últimos meses subiu bastante o preço 
da gasolina. Está ficando muito difícil abastecer nosso 
meio de transporte. Como eu preciso ter um carro pra 
ir até meus clientes levar os móveis que fabrico... esse 
aumento reflete em nossa logística e aumenta o custo 
para nós. Isso encarece bastante nossa produção e não 
conseguimos repassar esse aumento para os clientes, 
como os postos de gasolina fazem com o consumidor. 
Está bem complicado isso, principalmente durante essa 
pandemia. A gente fica triste com esses reajustes, mas 
fazer o quê? Temos que trabalhar...”, acrescenta o mar-
ceneiro Nailson Rodrigues, de 29 anos.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista 
de Derivados de Petróleo do Estado da Paraíba (Sin-
dipetro-PB), Omar Aristides Hamad disse que esses 
aumentos são consequências de fatores internacionais, 
mas que acabam refletindo nos consumidores finais. “A 
Petrobras faz o reajuste nas refinarias, essas repassam 
para as distribuidoras e quando chega nos postos de 
combustíveis os novos preços são repassados para os 
consumidores finais. Infelizmente não conseguimos 
interferir nesses aumentos”. 

De acordo com a superintendente do Procon-PB, 
Késsia Liliana Cavalcanti, o valor que cada estabeleci-
mento cobra pelo litro do combustível pode ser diferente 
entre os postos, pois cada um pode vender pelo valor 
que convém. “Infelizmente, não existe tabelamento de 
preço para combustíveis. Existe a livre concorrência no 
comércio desses produtos. Então, a política de preço 
adotada pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) diz 
que os reajustes são decorrentes da oscilação cambial 
do dólar, ou seja, pode haver uma modificação a qual-
quer momento. A gente já teve mais de um reajuste 
no mesmo dia e isso dificulta bastante o trabalho dos 
órgãos de proteção e defesa do consumidor. Mas, es-
tamos sempre nas ruas e o consumidor tem que ficar 
atento para buscar os postos com os preços mais baixos. 
O Governo do Estado tem o aplicativo ‘Preço da hora’ 
que mostra quais os estabelecimentos da Paraíba com 
os preços mais baratos. E caso o consumidor veja casos 
de discrepâncias pode denunciar através do número 
de WhastApp: (83) 986108330”.

“Policiais contra o Câncer Infantil”

Polícia Rodoviária Federal na Paraíba 
faz entrega de doações para crianças

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) na Paraíba reali-
zou, na última segunda-feira 
(30), a entrega das doações 
pela campanha “Policiais 
contra o Câncer Infantil” 
em prol das crianças com 
câncer. 

Foram arrecadadas 
5.000 fraldas descartáveis, 
352 kg de álcool em gel, 120 
pacotes de lenços umede-
cidos, 117 pomadas para 

assaduras, 16 colônias in-
fantis, 480 frutas e 1,6 kg de 
fórmula para alimentação 
das crianças, além de 100 
brinquedos. Todo o material 
foi arrecadado nas cidades 
de João Pessoa, Campina 
Grande e Patos. 

As doações foram en-
tregues nas instituições 
parceiras, ONG Donos do 
Amanhã, em João Pessoa e 
Instituto Paraibano de Com-

bate ao Câncer Infantil, em 
Campina Grande, que cui-
dam de aproximadamente 
300 crianças e auxiliam suas 
famílias durante o tratamen-
to da doença. A distribuição 
dos itens arrecadados foi 
realizada respeitando todos 
os protocolos de segurança 
e com todas as precauções 
necessárias. 

A ação, que ocorre des-
de 2014, tem como objeti-

vo estimular a prevenção, 
a assistência e o amparo às 
crianças e adolescentes com 
câncer e seus familiares. 

A realização da campa-
nha foi possível através das 
doações de servidores da 
PRF, de empresas parceiras 
e da população paraibana. 
Todos juntos proporciona-
ram momentos de carinho e 
apoio às crianças beneficia-
das e seus familiares.

Conta de luz aumenta e Energisa 
alerta para consumo consciente

A diretoria da Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Annel) informou que o valor 
da conta de energia ficará mais 
caro neste mês de dezembro, 
devido a Bandeira Tarifária 
Vermelha Patamar 2, com cus-
to de R$ 6,243 para cada 100 
quilowatts-hora consumidos. 
A decisão começou a valer a 
partir de ontem.

 A Annel havia decidido 
manter a bandeira verde até 31 
de dezembro deste ano, mas a 

queda no nível de armazena-
mento nos reservatórios das 
hidrelétricas e a retomada do 
consumo de energia levaram 
à revisão da decisão. 

A Energisa recomenda ao 
consumidor redobrar a aten-
ção no uso da energia elétrica, 
especialmente, porque as tem-
peraturas seguem elevadas e 
os equipamentos como refri-
geradores e aparelhos de ar-
condicionado naturalmente já 
consomem mais energia nesse 
período.

Vale ressaltar que a mu-
dança na bandeira tarifária inci-

de também nos impostos esta-
duais e federais. A proprietária 
de um hostel, Edith Pimentel, 
lamenta o aumento na conta de 
energia e afirma que vai redo-
brar o uso consciente da ener-
gia elétrica com seus inquilinos. 
“Já temos um controle rigoroso 
para que os quatro moradores 
não paguem excedente da con-
ta, já que o aluguel cobre até R$ 
180, no entanto, não acha justo 
o valor aumentar tanto para o 
consumidor. Desde o mês pas-
sado tenho observado um valor 
excedente. Acredito que seja a 
proximidade com o Verão, mas 

saber que a bandeira está mais 
alta me preocupa”, afirmou.

A confeiteira Serivani de 
Brito, 32 anos, é contemplada 
na tarifa social. Mas apesar de 
ter esse desconto utiliza o uso 
consciente da energia. “O va-
lor da minha conta de energia 
é em média R$ 100. Vi ontem 
no jornal que em dezembro a 
bandeira vai ser vermelha por 
causa dos baixos reservatórios 
de água. Mais uma razão para 
economizar porque se ultra-
passar pagamos o valor total 
da energia, pesando no bolso 
do trabalhador”, avaliou.

CoNFiRa abaixo alGUmas DiCas  
DE ECoNomia DE ENERGia: 
Chuveiro elétrico
n Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos
n Selecionar a temperatura morna no verão

ar-condicionado
n  Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com 
ar-condicionado
n Manter os filtros limpos
n Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho 
de ar-condicionado
n Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto

Geladeira
n  Só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for 
necessário
n  Regular a temperatura interna de acordo com o manual 
de instruções
n Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira

n  Deixar espaço para ventilação na parte de trás da gela-
deira e não a utilizar para secar panos
n Não forrar as prateleiras
n  Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de ve-
dação regularmente

iluminação
n Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e 
apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente 
com cores claras

Ferro de passar
n Juntar roupas para passar de uma só vez
n Separar as roupas por tipo e começar por aquelas que 
exigem menor temperatura
n Nunca deixe o ferro ligado enquanto faz outra coisa

aparelhos em stand-by
n  Retirar os aparelhos da tomada quando possível ou du-
rante longas ausências

A realização da campanha “Policiais contra o Câncer Infantil” foi possível através das doações de servidores da PRF, de empresas parceiras e da população

Fotos: Divulgação/PRF

Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com
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‘De Repente na Rede’
Nesta quarta-feira, programa virtual da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba é dedicado ao poeta 
pernambucano Sebastião Dias. Página 11
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Evento audiovisual que acontecerá de forma híbrida entre 10 e 17 deste mês promove consultoria com renomada produtora carioca

Realização de documentários 
é tema de oficina no Aruanda

Além da adoção do novo 
formato híbrido entre pre-
sencial e virtual entre os dias 
10 e 17 deste mês, o Fest Aru-
anda – através da diretora, 
roteirista e produtora carioca 
Susanna Lira – vai realizar 
o seu primeiro laboratório, 
que contará com três dias de 
imersão acerca da realização 
de um filme documental. Se-
rão 12 participantes nordes-
tinos selecionados para uma 
consultoria com a cineasta.

Os encontros virtuais 
com a diretora de filmes 
como Torre das Donzelas 
acontecem nos dias 14 à 16, 
entre as 15h e 19h, e as ins-
crições estão abertas até o 
próximo dia 8. 

De acordo com Susanna 
Lira, que participou da cole-
tiva de imprensa realizada 
por videoconferência ontem, 
a novidade vem para auxiliar 

novos cineastas da região. 
“Vamos trabalhar projeto por 
projeto, tentando apontar ca-
minhos e orientar que eles 
saiam do papel. Conseguir-
mos realizar um laboratório 
de projetos principalmente 
no território paraibano é de 
uma importância e símbolo 
de resistência muito grandes”, 
afirma. “Devemos comparti-
lhar conhecimentos para que 
toda a geração que se formou 
na área nos últimos governos 
encontre espaço no mercado 
de trabalho”.

O foco desta novidade 
é, portanto, ressaltar nomes 
que poderão entrar no mer-
cado do audiovisual através 
de um acompanhamento com 
a cineasta, que servirá como 
um impulso.

Para Lúcio Vilar, ideali-
zador e coordenador do Fest 
Aruanda, a iniciativa do la-
boratório é uma “política de 
fomento no cenário de docu-
mentário, que durante o sécu-

lo 20 foi a nossa matriz. Este 
será apenas o primeiro, o que 
não significa que não podere-
mos realizar outros inovando 
também nas linguagens híbri-
da e ficcional”.

Susanna complementa 
informando que o formulá-
rio de inscrição está simples 
e que essa curadoria com ela 
deve abordar aspectos vol-
tados desde a elaboração do 
projeto até sua finalização, 
passando pela distribuição e 
comercialização. “Será uma 
troca entre realizadores para 
que eles possam ganhar asas. 
Trarei conceitos sobre mon-
tagem, captação e vamos 
trabalhar muitas linguagens 
cinematográficas, incluindo 
um Troféu Aruanda para o 
Melhor Projeto”, adianta.

Além de Susanna Lira, 
outras mulheres se destacam 
nas homenagens da edição 
deste ano: a diretora, pro-
dutora, roteirista e cineasta 
carioca Helena Solberg, reco-

nhecida como a única mulher 
a participar do movimento 
do Cinema Novo, e a realiza-
dora, professora e escritora 
paraibana Vânia Perazzo, a 
primeira mulher a dirigir um 
longa-metragem no Estado, 
Por Tinta Dinheiros (2005).

‘Fake news’
Devido à pandemia e se-

guindo todos os protocolos de 
segurança, o Fest Aruanda nes-
te ano explora uma nova abor-
dagem, transmitida pelo canal 
do evento no YouTube. De for-
ma híbrida entre o presencial e 
o on-line, o festival terá mostras 
de exibição e competitivas de 
longas e curtas, entre produ-
ções paraibanas e nacionais. A 
abertura e encerramento acon-
tecerá no Cinépolis do Manaíra 
Shopping, em João Pessoa. 

Desta vez, haverá uma 
plataforma disponível para o 
público adquirir acesso para 
a sessão que deseja parti-
cipar, que ficará disponível 

por 24 horas a depender da 
sessão, cuja programação 
está disponível no site oficial 
(www.festaruanda.com.br). 
Tradição nas edições, haverá 
debates sobre as exibições, 
que desta vez acontecem 
também via Facebook e You-
Tube, sendo às 9h o horário 
dedicado aos curtas-metra-
gens e às 10h aos longas.

Parceiro na curadoria 
com Vilar, o diretor artístico 
do evento, Amilton Pinhei-
ro, reforça a importância de 
se destacar as produções 
cinematográficas no gêne-
ro documental. “Em um ano 
atípico, pandêmico, a gente 
percebeu que nada melhor 
do que trazer narrativas do 
real, de documentários, prin-
cipalmente considerando 
todo esse contexto de fake 
news”, argumenta. 

A abertura conta com 
exibição do clássico paraiba-
no que está fazendo 60 anos: 
o curta-metragem Aruanda 

(1960), dirigido por Lindu-
arte Noronha (1930-2012); 
e o inédito Os Quatro Parala-
mas (2020), longa de Roberto 
Berliner sobre a banda Os Pa-
ralamas do Sucesso, que tem 
o paraibano Herbert Vianna 
como vocalista.

Aruanda foi reforçado por 
Amilton como essencial na in-
fluência do Cinema Novo e de 
muitos cineastas do período, 
além de ter influenciado à cura-
doria em selecionar outros do-
cumentários para esta edição.

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Edição tem maior participação de mulheres por trás das câmeras
Entre as produções selecio-

nadas para o Fest Aruanda, os 
curadores destacam Chico Rei 
Entre Nós, dirigido por Joyce Pra-
do. O filme, que traz a história de 
Chico Rei e ecoa suas semelhan-
ças com o contexto social atual, 
evidencia a necessidade de se 
compreender os atuais “Chicos 
Reis” e a importância sobre se 
sentir pertencente ao coletivo.

Além disso, o festival parai-
bano traz filmes com abordagens 
voltadas para povos indígenas, 
a exemplo dos longas Tentehar 
- Arquitetura do Sensível (2020, 
DF), dirigido por Paloma Rocha 
e Luís Abramo; e Nheengatu – 
A Língua da Amazônia (2020, 
Brasil/Portugal), dirigido por José 
Barahona. “Paloma Rocha e Luís 
Abramo mostram os pontos de 
vista sobre as eleições de 2018, 
questões relacionadas ao ódio, 

fake news e lutas coletivas não 
apenas dos indígenas como dos 
sem-teto de São Paulo. É um fil-
me que se desloca pela geogra-
fia do Brasil, muito polifônico”, 
defende Amilton Pinheiro. Em 
Nheengatu, o curador destaca “o 

encontro do branco com o índio, 
algo histórico contextualizado 
para os tempos atuais, onde os 
índios receberam câmeras para 
filmar seus cotidianos. Existe no 
filme essa narrativa contada pe-
los próprios personagens”.

Outro aspecto de des-
taque durante a coletiva de 
imprensa foi contextualizado 
por Lúcio Vilar. Ele aponta que 
houve um crescimento no nú-
mero de diretores estreantes 
no festival, e destaca a maior 

participação de mulheres por 
trás das câmeras entre as pro-
duções selecionadas. “Desta 
vez temos dez diretoras de 
longas-metragens e oito na 
direção de curtas. É um núme-
ro muito significativo dentro 
de um festival que traz 45 
filmes. A forte presença fe-
minina é algo muito relevan-
te”, argumenta o organizador, 
direcionando ainda o fator 
da plataforma on-line como 
democratização do acesso ao 
público. “É uma situação nova 
para a organização e para o 
público, mas as possibilida-
des de uma ampliação deste 
são muito promissoras, pois 
um número muito maior de 
pessoas poderá ter acesso 
aos títulos, o que é um dado 
compensador diante das cir-
cunstâncias”, finaliza Vilar.‘Chico Rei Entre Nós’ (acima), de Joyce Prado (ao lado), é um dos dez longas dirigidos por mulheres que serão exibidos no Aruanda

Fotos: Divulgação

Da esq. para dir.: festival presta homenagens às pioneiras Vânia Perazzo, primeira mulher a dirigir um longa na PB, e Helena Solberg, reconhecida como a única mulher do Cinema Novo; Susanna Lira vai orientar a como tirar projetos do papel

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse a inscrição para o 
laboratório de cinema
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Já tinha até iniciado a minha crônica da sema-
na, mas aí me chega o jornal de hoje e leio a crôni-
ca de Ana Adelaide Peixoto, Uma calçada toda sua. 
Essa sintonia não é de se estranhar. Conheço Ana 
há muitos anos, foi minha vizinha no Cabo Branco, 
foi minha aluna e minha colega de departamento na 
UFPB e (além do gosto pelo cinema e pela literatura) 
a vida nos tem colocado diante de situações simila-
res (tanto alegres como tristes), que nos aproxima-
ram cada vez mais.  

Hoje, já estava pronta para começar a escrever 
sobre as eleições 2020, quando a crônica de Ana me 
caiu sob os olhos. Ela falava sobre um morador de 
rua que varria seu minifúndio, nas proximidades 
da Padaria Bomfim, em Tambaú. Coincidentemente, 
eu havia transitado pela mesma área recentemen-
te e havia observado um casal deitado na calçada, 
sob uma árvore. Intimidade nenhuma, mas eles não 
me pareceram incomodados pela exposição de seus 
corpos deitados sobre a calçada, ao relento. A mim, 
me pareceu estar diante de um retrato de um Brasil 
desigual e indiferente à sorte dos seus filhos. 

E escrever sobre as eleições me pareceu puro 
diletantismo, um exercício fútil de alienação dian-
te dos reais problemas que assolam este país. Um 
dia, um político de esquerda disse: “Quem tem fome 
tem pressa!”.  Aí um político de extrema direita, que 
desconstruiu quase tudo que a esquerda construí-
ra no país, veio e disse que não há fome no Brasil e 
veio outro e acrescentou que também não há racis-
mo por aqui. Como se explicar então que a maioria 
dos pobres e dos que estão nas prisões são pretos? E 
têm fome? Coincidência? Infeliz coincidência!

O título da crônica de Ana, Uma calçada toda 
sua, faz uma clara referência a um clássico da au-
tora inglesa Virginia Woolf (Um Teto Todo Seu) que 
alicerçou toda uma literatura de autoria feminina 
e feminista. Aqui eu lembro da minha mãe, que 
nunca leu Virginia Woolf, mas repetia um mantra: 
“O melhor casamento que uma mulher pode ter na 
vida é um bom emprego”. Esse mantra me orien-
tou nas minhas escolhas de vida e sempre procurei 
segui-lo, buscando os bons empregos disponíveis 
para mim. Muito cedo escolhi a profissão de profes-
sora que, se não me trouxe riqueza material, deu-
me segurança, respeitabilidade e oportunidades 
de amizades preciosas e conhecimento do mundo. 
Minhas viagens sempre estiveram atreladas à pro-
fissão e só depois de aposentada viajei desvincula-
da dos interesses profissionais. Claro que me casei, 
mas nunca escolhi meus parceiros visando suas 
poupanças ou bens materiais. Nem precisei depen-
der de pensões alimentícias para manter meus fi-
lhos. Graças aos meus pais que sempre nos deram 
todas as oportunidades educacionais que pode-
ríamos ter, vivendo, como vivíamos, numa cidade 
do interior do Nordeste do Brasil. E lembro ainda  
da minha avó paterna, Cícera, rendeira,  dizendo: 
“Não crio meus filhos como fui criada”. E meu pai 
seguiu à risca essa lição que lhe foi legada pela sua 
humilde mãe, analfabeta.

Acabo de ler no noticiário televisivo uma de-
claração do presidente que: “perpetuar o auxílio é 
perpetuar o insucesso”. Aí me ocorre perguntar: e 
perpetuar a fome é o quê? E perpetuar o desabrigo, 
a falta de teto, de roupas, de dignidade. É o quê?

Espero mesmo que essas eleições de 2020 te-
nham contribuído para a diminuição das desigual-
dades sociais, que tenham contribuído para uma 
melhor distribuição das riquezas, para a melhoria 
de vida dos brasileiros menos privilegiados. Ora di-
reis: és uma romântica. Prefiro ser romântica a ser 
cética, pessimista, desesperançada. Nossa herança 
de colônia portuguesa nos marcou, selou nossas di-
ferenças e injustiças sociais, que já deveríamos ter 
sanado há muito tempo.

Os que vivem 
nas ruas

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Desigualdade social, indiferença e fome são alguns dos retratos do Brasil

Foto: Marcus Antonius

FCJA: Monumento histórico 
à cultura nacional

O aniversário em 2020 de 40 anos 
de criação da Fundação Casa de José 
Américo (Lei Estadual 4.195/1980) 
nos propõe reflexão de caráter his-
tórico-antropológico e psicossocial a 
respeito da importância do papel que 
a entidade paraibana exerce no con-
texto das instituições culturais parai-
banas e brasileiras.

Para o estudo da institucionali-
dade, sugere-se enquanto referencial 
metodológico o conceito polêmico de 
historicidade (e tempo histórico) em 
planos concêntricos e escalonáveis 
do historiador francês e especialis-
ta em arquivística Fernand Braudel 
(1902-1985). 

Braudel, inspiração de estudos 
históricos e historiográficos paraiba-
nos, fala em tempos: geográfico, social 
e individual. 

Essas instâncias do histórico 
usaremos simbolicamente nesse tex-
to para a percepção e compreensão 
do caráter institucional da Fundação 
que se adensa a partir de três dimen-
sões: o tempo geográfico, a história 
do homem e suas relações com o 
meio que o rodeia, tempo que captu-
ra José Américo de Almeida enquan-
to protagonista revolucionário de um 
processo que insere o Nordeste e a 
Paraíba em novo eixo de poder a par-
tir dos anos 1930.

O tempo social, dos grupos, co-
munidades e sociedades, tempo no 
qual José Américo confirma a vocação 
de líder político, sob a meta da inova-
ção, ao numeroso grupo de pessoas 
que se dedicou a forçar, de armas na 

mão, a passagem da Velho República, 
com sua política privatista oligárqui-
ca, para uma política de Estado cen-
tralizado capaz de gerir em âmbito 
nacional o processo de urbanização e 
industrialização do Brasil então tipi-
camente rural.

Finalmente, o tempo individual 
em que o artista Zé Américo se consa-
gra revolucionário também da forma 
estética do romance, instituindo com 
A Bagaceira (1928) um marco funda-
dor de uma nova realidade literária.

A FCJA, aos 40 anos, confirma uma 
identidade institucional enraizada no 
plano onde a perenidade proclama 
permanentemente sua legitimidade. 
Neste sentido, se afirma promotora 
de um juízo descritor da totalidade de 
um mundo interior e de um sistema 
de valores paradigmáticos. 

Em seu todo, a Fundação é tam-
bém parte, já que se mantém integrada 
ao sistema de cultura estadual enquan-
to órgão da administração indireta.

Trata-se de personalidade jurí-
dica pública de direito privado que, 
através de suas partes (os arquivos, a 
biblioteca, o museu...), realiza funções 
não lucrativas governamentais espe-
cíficas de interesse público. Otimiza 
políticas de Estado e de Governo, am-
para tradições, propõe à população 

jornadas de trabalho inovadoras, em 
sua área de atuação, e fortalece os vín-
culos identitários da força histórica 
que representa. 

Em clássico jurisprudencial con-
temporâneo de José Américo, Código 
Civil Comentado (1936), afirma o his-
toriador e jusfilósofo Clóvis Beviláqua 
a propósito das fundações: “univer-
salidade de bens personalizadas em 
atenção ao fim que lhes dá unidade”. 
Unidade estabelecida por personali-
dade ímpar, o revolucionário liberal 
que, por várias vezes, se insurgiu con-
tra o estabelecido em nome da causa 
da democracia, notadamente em dois 
momentos cruciais da história con-
temporânea: quando da candidatura 
a presidente da República (1937), ato 
explícito contra o golpe que se armava 
e desembocaria no Estado Novo; e no-
vamente, em 1945, quando da célebre 
entrevista a Carlos Lacerda, que preci-
pitou a queda de Getúlio Vargas. 

Hoje, percorrer as dependências 
da Fundação é evocar a história des-
se político notável, escritor, frasista 
(“Ninguém se perde na volta”) e ora-
dor brasileiro. A respeito de sua inte-
ligência retórica, conta Antonio Carlos 
Villaça que estava Zé Américo discur-
sando na posse da Academia Brasilei-
ra de Letras quando foi interrompido 
por um aparte inesperado remetendo 
a Getúlio Vargas. Imperturbável, o au-
tor de “A Paraíba e seus problemas” 
respondeu: “Getúlio vive imenso na 
minha saudade”. 

Parafraseando o mestre, é possí-
vel dizer que, nos corredores da FCJA, 
ele vive imenso na saudade que a Pa-
raíba lhe dedica.

Walter Galvão  A FCJA, aos 40 anos, confirma uma 
identidade institucional enraizada no 
plano onde a perenidade proclama 

permanentemente sua legitimidade 

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Literatura

Fundação Casa de José Américo 
inicia programação de 40 anos

A partir desta quarta-
feira, os 40 anos da Funda-
ção Casa de José Américo 
(FCJA) serão rememorados 
por cinco personalidades li-
gadas às letras e às artes na 
Paraíba, em artigos publi-
cados na coluna Janelas da 
História, da FCJA. 

A cada semana, o espa-
ço será preenchido por tex-
tos que irão dialogar com 
um mesmo tema: o aniver-
sário da instituição. O pri-
meiro da série já está dispo-
nível na edição de hoje (leia 
abaixo), e é assinado pelo 
jornalista Walter Galvão, 
presidente da Fundação Es-
paço Cultural José Lins do 
Rego (Funesc).

No dia 9, será a vez de 
o presidente FCJA, o escri-
tor, pesquisador e também 
jornalista Fernando Moura, 
dar o seu testemunho sobre 
a casa que ora o abriga. A 
escolha dessa data foi pro-
videncial: no dia seguinte, 
completam-se, oficialmen-
te, os 40 anos de criação da 
Fundação. A lei que a conce-
beu, de nº 4.195, foi assina-
da pelo então governador da 
Paraíba, Tarcísio Burity, em 
1980. O mesmo documen-
to determinou que a sede 
da recém-nascida institui-
ção fosse a casa onde José 
Américo viveu os últimos 22 
anos de sua existência, na 
orla do bairro Cabo Branco.

Na quarta-feira seguin-
te, dia 16, a coluna será as-
sinada pelo coordenador do 
Centro de Documentação 
e Pesquisa Musical José Si-
queira, da Funesc, o compo-
sitor, músico, poeta e artista 
plástico Pedro Osmar. No 
dia 23, o poeta e editor Juca 
Pontes será o responsável 
pelo artigo sobre as come-
morações da FCJA. Por fim, 
no dia 30, a coluna terá a 
assinatura de Gonzaga Ro-
drigues, jornalista, escritor 
e membro da Academia Pa-
raibana de Letras (APL).

Quatro décadas
A celebração dos 40 

anos da FCJA não se encer-

rará neste dezembro. Na 
verdade, as festividades 
se estenderão ao longo de 
2021 e culminarão em 10 de 
janeiro de 2022, quando se 
completam 40 anos de inau-
guração do Museu Casa de 
José Américo e 135 anos de 
nascimento do seu patrono.

Além dos artigos, a 
FCJA preparou, para este 
mês de dezembro, um ca-
lendário com diversos even-
tos virtuais, que podem ser 
acompanhados pelo canal 
da instituição no YouTube. 
Literatura, música e cinema 
serão contemplados em se-
minários, mesas-redondas, 
homenagens e inaugura-
ções, entre outras atrações. 

Foto: Ortilo Antônio

Instituição funciona na casa onde José 
Américo viveu seus últimos 22 anos
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Programa é dedicado ao poeta 
pernambucano Sebastião Dias

Abrindo as homenagens do mês 
de dezembro, a Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) exibe, nesta 
quarta-feira, o ‘De Repente na Rede’ 
reverenciando o poeta pernambucano 
Sebastião Dias. O programa será dis-
ponibilizado a partir das 19h, pelo ca-
nal oficial da Funesc no YouTube.

“Sebastião Dias é um dos maiores 
de todos os tempos. Se a gente elabo-
rar uma lista dos dez maiores canta-
dores, com certeza ele está entre eles. 
Uma figura que nasceu pra viver na 
cantoria, inclusive no batizado dele já 
teve cantoria pra celebrar com João 
Severo de Lima e José Alves Sobri-
nho”, justifica o apresentador e cria-
dor do projeto, Iponax Vila Nova. “Fi-
quei muito à vontade para fazer essa 
homenagem porque ele também foi 
dupla do meu pai, Ivanildo Vila Nova, 
por muito tempo, convivi por muito 
tempo com ele e com a família dele, e 
convivo até hoje”. 

Dias nasceu na região do Seridó 
(PE). Começou a ouvir grandes canta-
dores. Logo se identificou com a arte 
do improviso. No início enfrentou 
obstáculos, começando pela família: 
seu pai não queria que cantasse. Mes-
mo assim, despertou para o repente, 
a partir da leitura de folhetos de cor-
del – sua grande fonte de comunica-
ção e de inspiração, juntamente com 
a cantoria de viola.

“Nos primórdios do cordel, o poeta 
cordelista cantava nas feiras o que ele 

escrevia, mas hoje dificilmente existe 
um cordelista cantador ou um repentis-
ta cordelista, mesmo sabendo que um 
bom repentista escreve um bom cordel 
quando quiser. Mas houve essa bifurca-
ção entre as linguagens entre os anos 
1940 e 1950”, explicou Vila Nova.

Atualmente, Sebastião Dias está 
com 70 anos de idade, sempre con-
ciliando a política e a cantoria. “Na 
década de 1960, tentou, ainda rapaz, 
um outro meio de vida em São Paulo, 
mas voltou e tornou-se grande. Além 
de repentista, ele é um grande com-

positor, inclusive com canção grava-
da por Fagner. Ele brilha em todos os 
segmentos como na política, consi-
derando que se tornou vereador em 
Tabira (PE) em 2004 e, em 2012, foi 
eleito prefeito, e foi o primeiro reelei-
to do município, em 2016. Ele nunca 
abandonou a viola”, aponta o apre-
sentador paraibano.

(Especulações acerca de certa disfunção masculina)

Dona Porcina enviuvou coisa de uns dez anos atrás. 
Com a viuvez veio uma gorda pensão do marido desem-
bargador e todo mundo sabe que essa gente da justiça 
não ganha mal, longe disso. Por isso estava bem de vida. 
Os filhos encaminhados e distantes. Gostava de viajar, 
fazia ginástica na pracinha defronte ao seu prédio to-
das as manhãs, ela com um grupo de animadas senho-
rinhas, todas acreditando que aquela atividade matinal 
iria lhes proporcionar um esticão no calendário. Sábado 
não perdia os bailecos no Flor de Liz, sempre lotado com 
gente que batia na idade com ela. Falando nisso, estava 
passando um pouco dos 70, e nem a tinta no cabelo dis-
farçava o seu adiantado nos anos, embora fincasse pé nos 
59. Fora isso, gostava mesmo de uma fofoca e se especia-
lizou numa modalidade de fuxico que classificaríamos 
“futrico-diagnóstico-medicinal”. Explico: Dona Porcina 
gostava de plantar enfermidades em quer que fosse. Via 
alguém com quem cismasse e lá ia ela: “esse aí tem co-
lesterol alto”, “aquela uma tem depressão”, “aquele outro 
tem diabetes” e por aí, ia. Ninguém sabe porque fazia 
isso, mas que gostava, gostava.

Agora Dona Risoleta. Esta era coisa de um lustro mais 
velha que Dona Porcina. Sempre lhe secretariou a casa, 
desde que esta – Porcina – era mocinha. Uma casou, a outra 
também, mas nunca se separaram, diria até que entre elas 
rolava uma certa estima. Não havia ali a relação de patroa e 
empregada e uma sempre foi confidente da outra.

Aqui na história entra Amelinha, uma mocetona dos 
seus quase um metro e setenta, bem aprumada, de cabelos 
cacheados e olhos de jabuticaba. Bonita não era. Feia tam-
bém não. Ficava ali pela metade do caminho, muito simpáti-
ca e semostradeira, falante que só. O problema é que Ameli-
nha, passada um pouquinho dos 40, nunca se casara.

– Essa tem endometriose – diagnosticava Dona 
Porcina.

– Tem não, Porcina. Ainda é moça porque não teve sor-
te de deitar com homem – rebatia Dora Risoleta sem saber 
que enfermidade era aquela - endometriose? Credo!

– Tão espevitada, cheia de conversa, tem alguma coi-
sa que a gente não sabe – concluía a patroa.

Amelinha, só para esclarecer, era manicure e uma 
vez por semana ia ao apartamento de Dona Porcina para, 
digamos, fazer uma reforma nas mãos das outras duas 
dessa história. Isso desde os tempos em que Doutor Es-
peridião, o desembargador, ainda gravitava nesse mundo. 
Daí a relação que estou tentando explicar.

Todo mundo sabe que conversa de manicure com 
cliente contumaz merece censura. Sai cada assunto... Ali 
não era diferente. E quando o assunto era o bate-coxa do 
Flor de Liz? Eu não teria coragem de relatar aqui nesta 
respeitável gazeta o que se falava entre uma cutícula ar-
rancada e uma pincelada de esmalte.

Amelinha gostava da conversa das duas. Dona Porci-
na sempre plantando doenças nas pessoas, Dona Risoleta, 
ao contrário da patroa, tinha pouco estudo, falava “pobre-
ma”, “imbigo”, “di menor”, mas não havia assunto que não 
colocasse os bedelhos, gostava de dar seus pitacos. Até 
que um dia Amelinha veio com a novidade:

– Meninas, nem conto pra vocês. Tenho uma novida-
de daquelas.

– Diz, Amelinha – reclamaram as duas em uníssono.  
– Vou me casar.
– Com quem, Amelinha? – Quis logo saber Dona 

Porcina.
– Com Seu Paulino. Seu Paulino da farmácia.
– Seu Pau-li-no??? Da far-má-cia???? – Dona Risoleta 

não quis acreditar.
– Ele mesmo. A gente já vinha se olhando, até que 

na quinta-feira passada fui lá para comprar xampu e ele 
me chamou num particular. Disse que não tinha tempo 
para conversa mole e foi logo perguntando se eu queria 
me casar com ele e eu também não perdi tempo e res-
pondi que sim.

Quando Amelinha foi embora, as duas ficaram co-
mentando a novidade. Seu Paulino, viúvo também, sem fi-
lhos, regulava de idade com Dona Porcina. Foram contem-
porâneos no ginásio. Já era, como se diz, bilhete corrido de 
loteria, estava mais pra lá do que pra cá. Amelinha ainda 
naquele fogo todo, bem mais de trinta anos de diferença, 
será que Seu Paulino iria aguentar o tranco? Então, Dona 
Porcina quis esclarecer um detalhe.

– Risoleta, você acha que Seu Paulino tem ereção?
Ereção, que doença seria essa? Nunca ouvira falar, 

então rebateu a indagação.
– Pelo que dizem ele teve câncer de “prosta”, mas já 

me disseram que tá curado. Agora esse tal (colocou no 
masculino) de ereção, não sei se ele tem.

Bem, isso certamente Amelinha vai contar mais lá 
para frente.

Porcina, Risoleta 
e Amelinha

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva 
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Cairé Andrade
caireandrade@gmail.com

Além de repentista, Dias é compositor, inclusive 
com canção de sua autoria gravada por Fagner
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‘De Repente na Rede’

Professor, filósofo, es-
critor e crítico literário, o 
português Eduardo Lou-
renço morreu ontem, aos 
97 anos. Um dos maiores 
nomes da literatura portu-
guesa e um dos principais 
intelectuais de seu país, 
Eduardo Lourenço foi re-
conhecido com o Prêmio 
Camões, o mais prestigio-
so da língua portuguesa, 
em 1996, e também com 

os prêmios Vergílio Ferrei-
ra e Pessoa.

Crítico literário de for-
mação pluralista, que nave-
gava por territórios como 
a filosofia, a literatura e a 
história, ele é autor de uma 
série de livros. Mitologia da 
Saudade foi sua primeira 
obra publicada no Brasil. 
Saiu em 1999, pela Compa-
nhia das Letras, e é um con-
vite para conhecer a alma 
portuguesa.

Em 2001, a editora lan-

çou A Nau de Ícaro, uma co-
letânea de 20 textos em que 
ele reflete sobre os comple-
xos laços que unem e afas-
tam brasileiros e portugue-
ses – uma relação pautada 
pelo ressentimento e delírio.

Eduardo Lourenço foi 
professor de Filosofia na 
Universidade da Bahia por 
um ano, a partir de 1958. 
Em entrevista concedida a 
Rui Moreira Leite em 2009 
e publicada em seu site, ele 
conta que foi aqui, nesta 

estadia, que começou a se 
interessar pelo tema do 
império e da colonização. 
“E no fundo foi aqui que 
nasceu a ideia de que não 
se podia ter uma leitura 
da história portuguesa, da 
cultura portuguesa, sem 
conhecer esta outra parte 
do que tinha sido o impé-
rio português. Em última 
análise, portanto, todo o 
arrière plan do Labirinto 
da Saudade tem a ver com 
a minha estadia na Bahia.”

Morre o ensaísta Eduardo Lourenço

Prêmio SP de Literatura 

Romance de Maria Valéria Rezende é 
finalista da 13a edição da premiação

A obra Carta à Rainha 
Louca (Alfaguara), da vete-
rana santista radicada na Pa-
raíba Maria Valéria Rezende, 
é uma das finalistas ao Prê-
mio São Paulo de Literatura, 
que revelou a lista dos sele-
cionados para a sua 13ª edi-
ção. Ao todo são 10 livros na 
categoria Melhor Romance 
de Ficção e 10 na categoria 
Melhor Romance de Ficção 
de Autor Estreante. Os dois 
vencedores ganham R$ 200 
mil cada um.

A publicação já tinha 
sido indicada ao Jabuti 
na categoria Romance Li-
terário e atualmente está 
no páreo entre os 10 fina-
listas do Prêmio Oceanos, 
promovido pelo Itaú Cul-
tural, cujo resultado  será 
divulgado no dia 18.

De caráter histórico, 
o livro nasceu a partir de 
anos de pesquisas de Re-

zende, com base em uma 
carta de uma mu-
lher se defenden-
do da acusação 
de ter criado um 
convento clan-
destino. “Era um 
texto com muita 
ironia e eu não en-
contrei nada sobre 
a vida daquela mu-
lher. Fiquei com sua 
história na cabeça e 
pensei que poderia 
dar voz a ela, con-
tando sua história”. 
O enredo se passa 
em 1789, em Olinda 
(PE). A personagem 
é Isabel das Santas 
Virgens que, presa 
no convento do Re-
colhimento da Conceição, 
escreve a carta destinada 
à rainha Maria I, conheci-
da como Rainha Louca, na 
qual expõe no texto ele-

mentos de pano de fundo 
da colonização brasileira.

Além de Maria Valéria 
Rezende, estão concorren-
do ao Prêmio São Paulo no-
mes como Milton Hatoum, 

Julián Fuks, João Anzanello 
Carrascoza e Carol Rodri-
gues.

A previsão é que o anún-
cio dos vencedores ocorra 
em março de 2021.

Obra da veterana escritora santista 
radicada na Paraíba também é 
finalista do Prêmio Oceanos

Foto: Marcos Russo
Imagem: Divulgação
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Órgão destaca parceria com secretarias do Estado para assegurar a assistência necessária durante a pandemia do coronavírus

Funad amplia serviços para as 
pessoas com deficiência na PB

A presidente da Fun-
dação Centro Integrado de 
Atendimento ao Portador 
de Deficiência (Funad), Si-
mone Jordão, participou, na 
última segunda-feira (30), 
do programa semanal ‘Fala, 
governador’, ocasião em que 
fez um balanço das ações do 
órgão entre os anos de 2019 
e 2020. Entre as iniciativas 
ressaltadas pela gestora es-
tão a ampliação da estrutura 
física e do corpo técnico do 
Núcleo de Atendimento à 
Pessoa Surda, do Núcleo de 
Atendimento para Pessoas 
com Altas Habilidades e Su-
perdotação e do Centro de 
Apoio Pedagógico para Pes-
soas Cegas. Ela também afir-
mou que a Oficina Ortopédi-
ca da Funad, cujas obras de 
construção serão iniciadas 
em breve, colocará o Estado 
em destaque no Nordeste.

Prestação de contas
Durante sua prestação 

de contas, Simone Jordão 
ressaltou o trabalho de-
senvolvido pela Funad, em 
parceria com outros órgãos 
do governo, para assegurar 
a assistência necessária às 
pessoas com deficiência du-
rante a pandemia do coro-
navírus.  “Em parceria com a 
Secretaria de Educação, tive-
mos um cuidado muito gran-
de para dar assistência aos 
estudantes com deficiência. 
De uma forma cuidadosa, foi 
feito um estudo e mapeamos 
todos os atores que fazem 
educação especial no esta-
do, que são os intérpretes de 
libras e os professores das 
salas de recursos, para que 
pudessem dar uma atenção 
mais direcionada e garantis-
se o acesso deles nesta fase 
tão difícil”, comentou.

Ela também afirmou 
que o órgão elaborou pla-
nos de contingência e de re-
tomada para manter o aten-
dimento ao público, seja de 
forma remota ou presencial 
por agendamento, obede-
cendo as recomendações 
das autoridades sanitárias. 
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Para Ninho Moraes, diretor do fil-
me-documentário “Futuro do pretérito: 
Tropicalismo Now!”, muito já se falou 
desse movimento cultural que abarcou 
diversas  manifestações artísticas e eclo-
diu no  final dos anos 60,  justamente 
quando houve o maior recrudescimento 
da ditadura e das forças militares.
       Acompanhei o movimento tropi-
calista desde que foi criado - é preciso 
dizer que com muito mais força em São 
Paulo do que em Salvador, apesar de 
Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros 
baianos e nordestinos em geral. 
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       Vi o filme de Ninho no auditório 
da Funjope, por iniciativa de seu então 
diretor-presidente, Lúcio Vilar. O filme 
passou meio “batido” e, por isso, apelo 
logo a Lúcio para que se junte a mim 
e a outros herdeiros tropicalistas no 
sentido de trazermos de volta o docu-
mentário de Ninho, dando o destaque 
que a obra merece. Claro que pedindo o 
apoio do atual “comandante” da Fun-

Liberto da caretice anglo-saxônica
jope, Maurício Burity. Lógico que isso 
só poderá acontecer quando a pandemia 
do coronavírus terminar.
        Enfim, estamos a viver um clima de 
vivência histórica relativa à verdadeira 
revolução estética e política (por que 
não, por que não?) que foi (ainda é?...) o 
tropicalismo no Brasil.
        Não custa lembrar que das saídas 
usadas pelo tropicalismo  está o beber 
em todas as fontes, misturar inúmeras 
referências, romper as barreiras limita-
doras de cada manifestação artística. 
Aliado a isso estava o enaltecimento à 
brasilidade.  
       Por isso, o filme de Ninho Moraes 
traz encenações e depoimentos reais, 
imagens de arquivo e também de um 
grande show  realizado por André Abu-
jamra, no Teatro Oficina Uzyna Uzona, 
em São Paulo. quando o músico e seus 
convidados interpretaram clássicos do 
período. 
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        O show de Abujamra, formado por 
músicos com formações e repertórios 
bastante heterogêneos, conduz o do-

cumentário. Ele convidou um elenco 
de primeira: o cantor e ator Alexandre 
Nero (“Superbacana”); o pai da Axé Mu-
sic, Luiz Caldas (“Marginália)”; a canto-
ra lírica Madalena Bernardes (“Cultura e 
civilização); o cantor e parceiro Marcos 
Bowie (“Futurível”); a cantora Melina 
Mulazani (“Soy loco por ti, America); 
a cantora pop e também caipira Suza-
na Salles (“Lindonéia); o Projeto Guri 
(“Tropicália” e “Hino ao Senhor do 
Bonfim”).
       (Na foto estão o realizador Antonio 
Abujamra e o cantor-compositor Luiz 
Caldas).

                                                                            

        

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com

As entrevistas do filme foram realizadas com 
pesquisadores e amantes do movimento que 
presenciaram e/ou vivenciaram o final dos 
anos 60.
        Foi nesse período revolucionário, 
enfrentando a ditadura, que Hélio Oiticica 
criou a instalação “Tropicália”, que José Cel-
so Martinez Corrêa montou sua leitura de 
“O rei da vela”, que Glauber Rocha realizou 
“Terra em transe”. 
       Claudio Prado, da Casa de Cultura 
Digital, um dos entrevistados define: “Para 
mim, o tropicalismo é uma versão tropical 
do movimento hippie. O tropicalismo é um 
movimento hippie só que liberto da caretice 
anglo-saxônica”.
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        Ninho Moraes é jornalista, professor uni-
versitário, documentarista, roteirista e cineasta. 
Em 2010, lançou o livro “Radiografia de um 
filme: São Paulo Sociedade Anônima”. 
          Em cinema, escreveu e dirigiu os cur-
tas “Ondas” e “Branco & Preto”. Para o Itaú 
Cultural, roteirizou e dirigiu (com Dainara 
Toffoli) o documentário “Brasil da virada”.

“Futuro do pretérito: Tropicalismo Now!” es-
teve em importantes festivais brasileiros de 
cinema, como Gramado, Ceará, In-Edit de 

São Paulo, Indie de Belo Horizonte, Mimo e 
Play the Movie, no Recife.  

“Nós atendemos pessoas de 
todas as áreas da deficiên-
cia e temos esse grande pa-
pel de ser uma instituição 
que faz o atendimento, que 
ajuda na inserção no merca-
do de trabalho e, em parce-
ria com outros órgãos, tra-
balhamos para fortalecer as 
políticas públicas para me-
lhorar a qualidade de vida 
das pessoas com deficiên-
cia”, frisou.

A presidente da Funad 
ainda destacou a implanta-
ção e ampliação do atendi-
mento de PediaSuit na rea-
bilitação física para crianças 
com paralisia cerebral, mi-
crocefalia e outras disfun-
ções neurológicas, contem-
plando 400 pessoas com o 
serviço, e a abertura do Nú-
cleo de Apoio e Diagnóstico 
à Pessoa com Deficiência no 
Hospital de Trauma Dom 
Luiz Gonzaga Fernandes, 
iniciativa da Secretaria de 
Estado da Saúde, em Cam-
pina Grande, bem como dos 
serviços disponibilizados 
em Sousa, no Sertão da Pa-
raíba, e das parcerias com 
os Centros de Reabilitação 
Municipais, a partir da qua-
lificação de profissionais.

Empreender
Por fim, ela ressaltou 

a importância da abertura 
da linha de crédito do Em-
preender para pessoas com 
deficiência que, no início da 
pandemia, contemplou 27 
empreendedores, represen-
tando um investimento de 
R$ 187 mil.

Em parceria 
com a Secretaria 

de Educação, tivemos 
um cuidado muito 
grande para dar 
assistência aos 
estudantes com 
deficiência 

Em Cruz do Espírito Santo

Escola da zona rural vence etapa 
estadual do Prêmio Gestão Escolar

Com o projeto “Em 
tempos de pandemia, trans-
formando e reinventando 
a Educação do Campo”, a 
Escola Estadual de Ensi-
no Fundamental e Médio 
Campo Sementes e Mudas, 
localizada na zona rural da 
cidade de Cruz do Espírito 
Santo, conquistou o primei-
ro lugar na etapa estadual 
do Prêmio Gestão Escolar 
(PGE) 2020, se destacando 
pelo bom desempenho nas 
práticas pedagógicas reali-
zadas de forma remota du-
rante a pandemia.

A escola vai receber a 
premiação em dinheiro de 
R$ 5 mil, além de seis va-
gas gratuitas no curso de 
especialização a distância 
da Universidade Virtual do 
Estado de São Paulo (Uni-
vesp). Atualmente, são 370 
alunos matriculados, sen-
do 125 nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, 142 
nos anos finais do Ensino 
Fundamental, 89 no Ensino 

médio e 14 alunos na Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA). Edineuza de Oliveira 
Araújo é a gestora da insti-
tuição.

Neste ano, o prêmio 
realizado pelo Conselho 
Nacional de Secretários de 
Educação (CONSED) teve 
como tema: “Como as es-
colas estão enfrentando 
o desafio do afastamento 
social para manter o vín-
culo entre os atores escola-
res?”. A avaliação da etapa 
estadual foi realizada por 
comitê composto por re-
presentantes da Secreta-
ria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia 
(SEECT), da União Nacio-
nal dos Dirigentes muni-
cipais de Educação (Undi-
me), do Conselho Estadual 
de Educação da Paraíba, da 
Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) e da Gerên-
cia de Diversidade e Inclu-
são (GEDI) da SEECT.

Em parceria com os 

familiares dos alunos, a 
comunidade escolar conse-
guiu atingir a participação 
de 100% no Ensino Re-
moto, com 246 estudantes 
assistidos pela plataforma 
Google Meet e 124 acom-
panhados por atividades 
impressas semanalmente. 
A gestão também contra-
tou um serviço de mototáxi 
para entregar as atividades 
aos alunos que não tinham 
acesso à internet ou que 
não podiam buscar as ati-
vidades na escola. 

O projeto “Em tempos 
de pandemia, transfor-
mando e reinventando a 
Educação do Campo” de-
senvolveu práticas exito-
sas criativas, fundamentais 
para despertar o interesse 
dos alunos no aprendiza-
do durante a pandemia. 
Dentre elas estão: ‘João 
Itinerante’, que buscou 
uma forma de preservar a 
cultura, na qual um cami-
nhão foi ornamentado na 

época junina, com um san-
foneiro, alunos e docentes 
caracterizados. O objetivo 
foi visitar os alunos para 
vivenciar um momento 
cultural e de resgate ao 
convívio com a escola e a 
comunidade; o uso dos ei-
xos propostos pela SEECT 
de forma interdisciplinar; 
uso dos cadernos do SOMA 
adaptados à realidade dos 
alunos; desenvolvimento 
de atividades lúdicas no 
processo de alfabetização 
e letramento; elaboração 
do Projeto ‘Horta em Casa: 
vida saudável’ com a educa-
ção física; estímulo à leitura 
através de atividades sema-
nais, e leitura compartilha-
da pelos alunos por meio da 
produção de vídeos. Para 
os alunos com deficiência, 
as atividades foram tra-
balhadas individualmente 
no Ensino Remoto através 
do Projeto de Acompanha-
mento aos Estudantes com 
Deficiência (PDI).

O Projeto ‘Horta em Casa: vida saudável’ com a 
educação física foi um dos destaques da escola este ano
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Natação em destaque
A natação paraibana segue sendo destaque no âmbito esportivo regional e nacional. No 
último fim de semana, as equipes do Esporte Clube Cabo Branco e da Vila Olímpica Parahyba 
conquistaram a segunda e terceira colocação geral em competição em Recife.  Página 16
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Revelação do prefeito eleito Cícero Lucena ocorreu durante anúncio dos nomes de sua equipe de transição

O prefeito eleito de João 
Pessoa, Cícero Lucena (Progres-
sistas), anunciou ontem em uma 
live os nomes que irão compor 
sua equipe de transição. A equi-
pe deve trabalhar em conjunto 
com os indicados que o prefeito 
Luciano Cartaxo (PV) anuncia 
hoje.

Cícero Lucena informou que 
os indicados terão 30 dias para 
fazer o levantamento de como se 
encontra a Prefeitura de João Pes-
soa (PMJP) neste momento. “A 
sua estrutura, as ações que está 
fazendo e, a partir daí, a gente po-
derá desenhar (o cenário atual), 
somado aos nossos projetos e 
compromissos”, explicou.

Cícero destacou que a equi-
pe é composta por “pessoas 
técnicas”, sendo que alguns “co-
nhecem a PMJP e ‘vivenciaram’ a 
última gestão”. “Espero que, com 
essas informações – e o prefeito 
se comprometeu a passá-las – 

possamos avançar naquilo que 
a cidade precisa, e começar no 
dia primeiro (de janeiro) com o 
modelo que nós nos propomos 
durante a campanha”.

A equipe será composta por 
José William Montenegro Leal 
(ex-secretário do Planejamento 
da PMJP), Diego Tavares (sena-
dor da República), América As-
sis (professora e ex-secretária 
da Educação), Vaulene Rodri-
gues (presidente do Progressis-
tas na capital), Walter Agra Jú-
nior (advogado) e Fábio Rocha 
(médico).

O prefeito eleito destacou 
que todos passam a trabalhar 
em conjunto com ele e com o 
vice-prefeito eleito, Leo Bezerra 
(Cidadania), no levantamento 
dos dados da atual gestão, bus-
cando garantir o pleno funciona-
mento do Executivo municipal a 
partir de primeiro de janeiro.

Secretariado
Também durante a live, 

Cícero Lucena fez o primeiro 

anúncio de seu secretariado, 
com a escolha da titular da Ha-
bitação, Socorro Gadelha. A in-
dicada já ocupou o cargo em 
diversas passagens por gestões 
estaduais e no município. So-
corro Gadelha ainda foi secretá-
ria nacional da Habitação no go-
verno do ex-presidente Michel 
Temer (MDB).

“Gostaria de anunciar a se-
cretária de Habitação, porque 
precisamos trabalhar, este ano, a 
questão orçamentária em Brasí-
lia, já que o orçamento está sendo 
discutido”, justificou o novo ges-
tor referindo-se à meta de onze 
mil novas moradias com a regu-
larização fundiária que pretende 
viabilizar na capital paraibana.

Transição
O prefeito Luciano Cartaxo 

apresenta hoje os dados relati-
vos à administração da Prefeitu-
ra de João Pessoa, com o anún-
cio da sua equipe de transição. 
O evento acontece a partir das 
11h, no auditório do Paço Muni-

Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Socorro Gadelha é anunciada 
como secretária da Habitação

Erramos

Justiça & Adjacências

Equipe de transição
Ontem publicamos a data incorreta acerca da 
divulgação da equipe de transição da PMJP. O 
prefeito Luciano Cartaxo vai divulgar os nomes 
da equipe hoje (quarta-feira, 2), às 11h, no 
auditório do Paço Municipal. Ontem, já havia 
especulação de quem seriam esses nomes: os 
secretários Roberto Wagner (Planejamento), 
Adelmar Régis (Procuradoria), Laura Monte-
negro (Administração), Tiago Lins (Contro-
ladoria), Ubiratan Pereira (Transparência) e 
Sérgio Ricardo (Finanças).

Posse de corregedor
O defensor público José Alípio Bezerra de Melo 
tomou posse na segunda-feira (30), durante a 
82ª Reunião Ordinária do Conselho Superior 
da Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB), do cargo de corregedor-geral da 
instituição para o biênio 2021-2022. Ele foi 
reconduzido pelos membros em votação unâ-
nime no dia 29 de outubro. Ele falou sobre as 
dificuldades causadas pela pandemia de co-
vid-19 e fez um reconhecimento aos defensores 
públicos e servidores. 

Audiências conciliatórias
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) realiza 
até esta sexta-feira (4) um mutirão com 200 
audiências conciliatórias dentro da progra-
mação da ‘XV Semana Nacional de Concilia-
ção’, promovida pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e que teve início na segunda-
feira (30), em todo o Brasil. As sessões estão 
sendo realizadas pelo Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc), sediado em João Pessoa. 

O orçamento municipal 
para o ano de 2021 foi apre-
sentado ontem aos vereadores 
da capital paraibana durante 
uma audiência pública na Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP). Com quase R$ 2,8 
bilhões estimados, os recursos 
serão divididos entre as pastas 
da gestão, que terá como pre-
feito Cícero Lucena (Progres-
sista), a partir de primeiro de 
janeiro.

A sessão foi realizada 
de forma presencial e remo-
ta com foco em debater a Lei 
Orçamentária Anual (LOA). O 
secretário da Articulação Polí-

tica da PMJP, Hidelvânio Mace-
do, fez uma explanação sobre 
as principais ações e progra-
mas que serão continuados 
na cidade e salientou que os 
recursos são da ordem de R$ 
2.798.653.000,00.

“Esses mais de 2 bilhões 
serão aplicados nas áreas de 
saúde, educação, habitação, 
infraestrutura e cultura, além 
de dar continuidade aos pro-
gramas que estão sendo reali-
zados através do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento 
(BID)”, esclareceu Macedo. So-
bre esses programas, o secre-
tário informou que eles se refe-
rem à modernização da gestão 
pública; ao fortalecimento da 
política de meio ambiente; fi-

nalização do Parque Linear (o 
antigo Lixão do Roger); regu-
larização das comunidade do 
Complexo da Beira Rio e do 
Rio Jaguaribe;  e construção 
do Centro de Monitoramento e 
Controle de João Pessoa.

Hidelvânio disse ainda que 
o orçamento dará continui-
dade às ações na saúde, com 
o fortalecimento da atenção 
básica, a partir da reforma e 
manutenção das unidades de 
saúde, das Unidades de Pronto 
Atendimento (Upas), Policlíni-
cas, Ortotrauma, Instituto Cân-
dida Vargas e Hospital Santa 
Isabel. Na educação, o recurso 
vai garantir o fortalecimento e 
a universalização da educação 
infantil e fundamental e, na ha-

bitação, servirá para redução 
do déficit habitacional, regu-
larização fundiária e urbani-
zação dos assentamentos em 
áreas de risco.

Outras pastas detalha-
das pelo auxiliar do prefeito 
Luciano Cartaxo (PV) foram a 
infraestrutura, onde valores 
serão empregados em refor-
mas, construção e manutenção 
de praças e parques, pavimen-
tação e iluminação públicas; 
na cultura, cujo recurso será 
aplicado na democratização e 
descentralização do acesso à 
cultura; e no desenvolvimento 
urbano, para  manutenção e 
reforma de mercados públicos, 
feiras livres, cemitérios e cen-
tro comerciais populares.

Câmara de João Pessoa realiza audiência 
pública para discutir o Orçamento 2021
Thais Cirino 
thaiscirino@hotmail.com

Condenação de prefeito
A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJPB) manteve a condenação 
do prefeito afastado de Uiraúna, João Bosco 
Nonato Fernandes (MDB), por improbidade 
administrativa. As penalidades aplicadas fo-
ram suspensão dos direitos políticos por três 
anos, pagamento de multa civil de dez vezes 
o valor da atual remuneração percebida no 
cargoe proibição de contratar e receber be-
nefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Procedimentos criminais
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) ce-
lebrou um termo de ajustamento de conduta 
com o Município de João Pessoa para que as 
unidades de saúde entreguem, no prazo de 
dez dias úteis, todos os documentos requi-
sitados para instrução de procedimentos 
de natureza criminal, seja para acusação ou 
defesa, ao Ministério Público, aos órgãos poli-
ciais e a Defensoria Pública. A documentação 
deve ser disponibilizada sem necessidade de 
determinação judicial. 

Notas & Fatos

Políticos com covid-19
O senador Ney Suassuna (Republicanos) con-
firmou que está com covid-19 após exames de 
rotina realizados na segunda-feira (30). Ney está 
medicado em casa, na cidade do Rio de Janeiro, 
em repouso absoluto. Já o vereador Ubiratan 
Correia (Cidadania), eleito para o terceiro man-
dato em Itabaiana, está internado na UTI de um 
hospital de João Pessoa em estado grave. Ele se 
encontra entubado após ser diagnosticado com 
o novo coronavírus. 

Socorro Gadelha já foi secretária
nacional da Habitação na gestão Temer

Foto: Divulgação

Perfil da equipe de transição escolhida por Cícero
Os integrantes da equipe de tran-

sição de Cícero Lucena possuem perfis 
diferenciados. Além de ex-membros 
da atual gestão municipal, há nomes 
que são aliados históricos do novo 
prefeito. Confira:

José William Montenegro Leal é 
empresário da construção civil e ex-
secretário do Planejamento durante a 

primeira passagem de Cícero Lucena 
na prefeitura da capital.

Diego Tavares é senador da Re-
pública com experiência na gestão 
pública, tendo ocupado cargos no 
governo estadual (Desenvolvimento 
Econômico e Turismo) e municipal 
(Trabalho, Comunicação, Articulação 
Política, Instituto de Previdência e De-

senvolvimento Social). América Assis 
Castro é professora e tem passagens na 
gestão pública. Foi secretária adjunta 
da Educação no município. No governo 
estadual, foi secretária executiva na 
gestão do então secretário Neroaldo 
Pontes, mas também ocupou a titula-
ridade do cargo.

Vaulene Rodrigues é presidente 
do Progressistas na capital e é admi-
nistradora com experiência na gestão 
pública municipal. Foi secretária ad-
junta do Desenvolvimento Urbano na 
atual gestão.

Walter Agra Júnior é advogado 
com passagens no Conselho Nacional 
do Ministério Público (CNMP) e no 
Cade. Foi procurador-geral da capital 
nas duas primeiras passagens de Cíce-
ro Lucena pela prefeitura pessoense.

Fábio Rocha é médico e proprie-
tário da rede de laboratórios Maurílio 
de Almeida. Possui estudos na área 
da gestão em saúde e hospitalar. Foi 
diretor da Unimed João Pessoa e um 
dos responsáveis pelo modelo de acre-
ditação do Hospital Unimed JP.Integrantes da equipe de transição possuem perfis diferenciados, com aliados históricos de Cícero Lucena
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cipal, no Centro da cidade.
O atual chefe do Executivo 

municipal garante que o novo 
gestor receberá a PMJP estru-
turada, com equilíbrio fiscal e o 
menor índice de endividamen-
to do país, além de recursos 
que garantem um planejamen-
to sustentável pelos próximos 
quatro anos.

São João do Cariri
O ex-prefeito de São João do Cariri, Cosme 
Gonçalves de Farias (DEM), morreu aos 64 
anos, na segunda-feira (30). Cosme, que sofria 
de Mal de Alzheimer, assumiu a prefeitura em 
julho de 2015 com a morte do então prefeito 
Marcone Medeiros. Em 2016 disputou o man-
dato e foi eleito prefeito. Em outubro de 2019, 
Cosme Gonçalves renunciou ao mandato de 
prefeito devido ao Mal de Alzheimer. Na época, 
ele estava no seu segundo mandato.
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Anvisa começa a inspecionar
fabricação de vacinas chinesas
Uma equipe de inspetores da agência  já está na China em missão para vistoriar as empresas Sinovac e Wuxi Biologics

Uma equipe de inspeto-
res, designados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), está na China 
em missão para vistoriar as 
empresas Sinovac e Wuxi 
Biologics, envolvidas nas pes-
quisas de vacinas contra a co-
vid-19. A viagem será até 11 
de dezembro.

Na segunda-feira (30), 
no primeiro dia de inspeção, 
eles verificaram as  práticas 
de fabricação da vacina Co-
ronaVac, da Sinovac, que está 
em fase de testes no Brasil, 
em parceria com o Instituto 
Butantan. Caso seja eficaz, 
o órgão passará a fabricar a 
vacina com os insumos da Si-
novac e, posteriormente, com 
insumos próprios.

Foram analisados os 
pontos do sistema de gestão 
da qualidade farmacêutica 
da empresa, como o geren-
ciamento de risco, gerencia-
mento de documentos e pla-
no mestre de validação, além 
dos requisitos técnicos dos 
bancos de sementes e celula-
res (partículas virais e células 
hospedeiras utilizadas na fa-
bricação da vacina). 

Amostragem
De acordo com a Anvisa, 

outra parte da equipe dedi-
cou-se à verificação das con-
dições aplicáveis aos proce-
dimentos de amostragem de 
matérias-primas, qualifica-
ção de fornecedores, sistema 
de numeração de lotes e qua-
lificação de transporte.

Em comunicado, a Anvi-
sa esclareceu que a equipe se-
gue uma agenda de trabalho 
que se estenderá até sexta-
feira (4) na empresa Sinovac. 

“O cronograma inclui em 
cada dia diferentes requisitos 
técnicos a serem constatados 
para avaliar se a fabricação da 
vacina transcorre de acordo 
com o regulamento de Boas 
Práticas da Agência, o qual 
está a par e passo com os re-
gulamentos utilizados pelas 
principais agências sanitárias 
internacionais”, informou a 
agência reguladora.

Do dia 7 ao dia 11, a 
equipe estará na Wuxi Biolo-
gics, que produz os insumos 
para a vacina da farmacêuti-
ca AstraZeneca, que está de-
senvolvendo o imunizante 
em parceria com a Universi-
dade de Oxford. Essa vacina 
também está sendo testa-
da no Brasil e, em caso de 
sucesso, será fabricada no 
país pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), do Ministé-
rio da Saúde.

A CoronaVac é uma das 
quatro vacinas contra o novo 
coronavírus (Sars-CoV-2) que 
estão sendo testadas no Bra-
sil. O governo de São Paulo 
firmou acordo para a compra 
de 46 milhões de doses e para 
a transferência de tecnologia 
para o Instituto Butantan.

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
ainda não autorizou a utiliza-
ção da vacina, que está na ter-
ceira fase de testes, quando é 
aplicada em humanos. Até o 
momento a vacina mostrou 
segurança e eficácia, segundo 
os estudos.

Empresas chinesas Sinovac e Wuxi Biologics são responsáveis pela fabricação da vacina CoronaVac contra a covid-19

Foto: Agência Brasil

Em outubro

Informalidade já
atinge 29 milhões
Daniela Amorim
Agência Estado

O número de traba-
lhadores informais su-
biu a 29,032 milhões de 
pessoas em outubro, um 
aumento de 2,4% em re-
lação a setembro, 686 mil 
pessoas a mais nessa con-
dição, segundo os dados 
da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Covid (Pnad Covid-19) 
mensal, divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE).O resultado equi-
vale a 34,5% do total 
de ocupados, ante uma 
taxa de informalidade de 
34,2% em setembro.

O total de pessoas 
trabalhando com cartei-
ra assinada no setor pri-
vado aumentou a 31,809 
milhões em outubro, 401 
mil a mais que em se-
tembro.

O contingente que 

trabalhava sem carteira 
no setor privado cresceu 
a 8,487 milhões, 367 mil 
a mais em um mês.

O total de pessoas 
atuando por conta pró-
pria subiu a 23,703 mi-
lhões, 366 mil a mais em 
relação a setembro.

A taxa de desocupa-
ção passou de 14,0% em 
setembro para 14,1% em 
outubro.

Houve aumento nas 
regiões Norte (15,1%) e 
Nordeste (17,3%), mas 
queda no Sul (9,4%).

No Sudeste, a taxa 
de desocupação foi de 
14,2%, e Centro-Oeste, 
12,1%.

A taxa de desocupa-
ção entre as mulheres 
foi de 17,1%, enquanto 
entre os homens des-
cia a 11,7%. O resultado 
também foi mais elevado 
entre os pretos e pardos, 
16,2%, do que entre os 
brancos, 11,5%.

Agência Estado

Uma sonda espacial 
chinesa não tripulada 
pousou ontem na Lua, 
segundo informou a Xi-
nhua, agência de notícias 
da China. É a segunda vez 
que o país conseguiu co-
locar com sucesso uma 
sonda na superfície lunar. 
A sonda Chang’e-5 “pou-
sou na face visível da Lua 
na terça à tarde”, indicou 
a agência estatal de notí-
cias, citando a Adminis-
tração Espacial Nacional 
Chinesa.

A sonda espacial 
Chang’e 5 decolou na ma-
drugada de terça-feira, 
24, na China (tarde de 
segunda-feira, 23, no Bra-
sil) para coletar rochas e 
outras amostras da Lua e 
transportá-las à Terra

O lançamento da es-
paçonave ocorreu na base 
espacial de Wenchang, na 
ilha tropical chinesa de 
Hainan, às 4h30 de ontem 
(horário chinês), quando 
o foguete Longa Marcha-5 
que transporta a sonda 
saiu da plataforma.

Nome em homenagem 
à antiga deusa chinesa da 
Lua, a Chang’e 5 pesa oito 
toneladas e é composta de 
quatro módulos, que se 
encarregarão respectiva-
mente da órbita em torno 
ao satélite, da alunissa-
gem, da decolagem lunar 
e do retorno à Terra.

A viagem foi outro 
marco na ascensão lenta, 
mas constante da potên-
cia asiática até as estrelas. 
A China se tornou o ter-
ceiro país a colocar uma 

pessoa em órbita há 17 
anos e o primeiro a pou-
sar no outro lado do Lua 
em 2019. As ambições 
futuras incluem uma esta-
ção espacial permanente 
e colocar novamente pes-
soas na Lua mais de 50 
anos depois que o feito foi 
realizado pelos Estados 
Unidos.

“A China estabelecerá 
suas metas de desenvol-
vimento na indústria es-
pacial com base em suas 
próprias considerações 
de ciência e tecnologia 
de engenharia”, disse Pei 
Zhaoyu, vice-diretor do 
Centro de Exploração Lu-
nar e Engenharia Espacial 
da Administração Espacial 
Nacional da China, pouco 
antes do lançamento.

A principal tarefa 
da missão é perfurar 2 
metros na superfície da 
Lua e recolher cerca de 2 
quilos de rochas e outros 
detritos. “Esta é a primei-
ra missão não tripulada 
de coleta de amostras e 
retorno da Lua”, afirmou 
Zhaoyu, em declarações 
feitas à televisão estatal 
chinesa. “Este trabalho é 
mais complicado do que 
pegar à mão amostras do 
solo lunar”.

Sonda da China pousa 
com sucesso na Lua

Alcolumbre pretende votar
a LDO no próximo dia 16

Após meses de impasse 
no Congresso, o ministro-chefe 
da Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, anunciou on-
tem que a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO) será pauta-
da no Congresso Nacional no 
dia 16 de dezembro. Respon-
sável pela articulação política 
do governo com o Legislativo, 

Ramos afirmou ter tido 
uma reunião “produtiva” com o 
presidente do Senado e do Con-
gresso, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), que decidiu pautar matéria.

“Com isso o Pres. (sic) 
do Congresso demonstra 
elevado espírito público e 
sua preocupação com o Bra-
sil”, afirmou Ramos em sua 
página oficial no Twitter.

Também via redes so-
ciais, Alcolumbre confirmou 
que o Congresso votará a 
LDO na data anunciada por 
Ramos. A proposta deverá 
ser analisada diretamente 
no plenário, conforme ante-
cipou o Broadcast Político.

O movimento sinali-
za que a Comissão Mista de 
Orçamento (CMO) não será 
instalada neste ano. A pre-
sidência do colegiado é dis-

putada entre os grupos do 
presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), e do 
Centrão, liderado por Arthur 
Lira (PP-AL).

O argumento é não dei-
xar a falta de acordo sobre a 
comissão impedir a votação 
da proposta. Sem a aprova-
ção da LDO neste ano, o go-
verno ficará paralisado sem 
autorização para realizar 
gastos a partir de janeiro.

A votação da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), com a 
definição da verba para cada 
ministério e dos valores das 
emendas parlamentares, fi-
cará para o próximo ano.

Após o alerta do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) sobre a ilegalidade 
de uma meta flexível para 
as contas públicas, a equi-
pe econômica vai definir 
uma meta fixa de resultado 
primário para 2021, como 
exige a Lei de Responsabili-
dade Fiscal (LRF).

A pressão parte do Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU) que já avisou que o 
presidente Jair Bolsonaro 
poderá cometer crime de 
responsabilidade se não de-
finir uma meta para o rom-
bo nas contas públicas no 
ano que vem, antes do pa-
gamento dos juros da dívida

A meta de primário 
é o resultado das contas a 
ser perseguido pela equipe 
econômica e reflete a dife-
rença entre receitas e des-
pesas. Desde 2014, o Brasil 
tem déficit nas suas contas 
porque gasta mais do que 
arrecada.

Fontes da equipe eco-
nômica afirmam que há o 
desejo de rever a meta que 
está hoje na Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO) 
para adequar ao alerta do 
TCU. A avaliação é que a 
regra fiscal adicional vai 
contribuir inclusive para 
blindar o governo de novas 
investidas por medidas que 
possam comprometer as 
contas em 2021.

O teto de gastos, por 
exemplo, não atinge deso-
nerações tributárias. Em 
caso de meta flexível, o go-
verno ficaria sem uma de 
suas linhas de defesa para 
barrar esse tipo de pressão. 
Por isso, a fixação de uma 
meta como manda a LRF 
ajudaria inclusive no ajuste 
fiscal.

No envio do projeto de 
Orçamento, em agosto, o 
governo projetou um rom-
bo de R$ 233,6 bilhões nas 
contas em 2021, embora 
essa não seja formalmente 
uma meta a ser cumpri-
da pelo governo. Fontes 
envolvidas nas conversas 
afirmam que esse valor não 
deverá ser a meta, já que o 
quadro de agosto para de-
zembro foi alterado. A pre-
visão de receita deverá au-
mentar com a revisão para 
um tombo menor do PIB 
neste ano. Em 2021, tam-

bém poderá haver aumento 
da receita prevista.

Um tema em aberto que 
será muito importante na 
definição do valor da meta 
é a restos a pagar (despesas 
transferidas de um ano para 
o outro), seja de crédito ex-
traordinário (que ficam fora 
do teto de gastos), seja dos 
investimentos. 

A LDO precisa ser apro-
vada até o fim do ano para 
evitar um completo apagão 
nas despesas no início de 
2021, pois o governo não 
teria base legal nem sequer 
para pagar salários e bene-
fícios, com risco. É o que os 
economistas chamam de 
“shutdown”.

Neste ano, devido às 
incertezas provocadas pela 
pandemia e a dificuldade 
de se fazer projeções para 
o crescimento e o compor-
tamento da arrecadação, 
o governo enviou em abril 
uma LDO com uma meta 
“flexível”: o gasto é dado 
pelo teto, que limita o avan-
ço das despesas à inflação, 
mas não há compromisso 
com um resultado específi-
co das receitas, que seriam 
resultado do ritmo da ativi-
dade econômica.

Governo vai propor nova
meta fiscal como quer o TCU 

A principal tarefa da 
missão é perfurar 2 
metros na superfície 

da Lua e recolher cerca 
de 2 quilos de rochas e 

outros detritos

Emilly Behnke e
Daniel Weterman
Agência Estado

Idiana Tomazelli e 
Adriana Fernandes
Agência Estado

Andreia Verdélio
Agência Brasil



Partida antecipada da 24a rodada acontece na Neo Química Arena; outros três jogos decisivos acontecem este mês

Corinthians enfrenta hoje o
Fortaleza pelo Brasileirão

O Corinthians inicia o últi-
mo mês de 2020 bem diferente 
do que a Fiel estava acostuma-
da, de um dezembro já com 
resoluções e poucos aconteci-
mentos no futebol alvinegro. 
Este ano, por conta da pande-
mia de covid 19, o Corinthians 
possui compromissos impor-
tantes pelo torneio. 

Serão quatro partidas no 
Brasileirão 2020 neste mês de 
dezembro, entre eles clássico 
regional na Neo Química Arena. 
O primeiro duelo acontece já 
nesta quarta-feira (2), partida 
antecipada da 24ª rodada, con-
tra o Fortaleza, fora de casa, no 
Estádio Castelão, às 21h30. 

Em seguida, o Coringão en-
cara o Clássico Majestoso, contra 
o São Paulo, em casa. O jogo será 
no domingo (13) às 18h15, pela 
25ª rodada. O confronto pode 
ser o mais aguardado pela Fiel 
no período, já que vencer um 
clássico sempre tem um sabor 
especial - ainda mais quando 
se trata de um adversário que 
até hoje não conseguiu superar 
o Timão na Neo Química Arena. 

A 26ª e a 27ª rodadas do 
Brasileirão ainda não foram des-
membradas com detalhes de 
dias horários pela CBF, porém já 
é possível saber os adversários, 
Goiás e Botafogo respectiva-
mente. Contra a equipe goiana, 
o Corinthians jogará em São 
Paulo, e o Alvinegro encerra o 
mês atuando como visitante.

Site do Corinthians

Passado o embate eleitoral, as atenções na Paraí-
ba voltam integralmente ao já chamado “jogo do ano” 
programado para o próximo sábado, no Almeidão, en-
tre Botafogo e Treze. Um vai continuar na Série C e ou-
tro desce para a Série D, um retrato em preto branco 
do nosso futebol em 2020. Se a gente voltar um pouco 
no tempo, no dia 24 de agosto de 2019, confere um con-
fronto, também na última rodada, com características 
até diferentes, embora com uma possibilidade menor 
de queda. Um lutava pela classificação, no caso o Belo, 
e o outro tentava escapar do rebaixamento. O resulta-
do final de 2 a 2 alijou o time botafoguense da segunda 
fase – precisava vencer – e manteve o seu adversário na 
terceira divisão do futebol brasileiro. Nem céu, muito 
menos inferno.

A história reserva, em função das campanhas de-
sastrosas de ambos na Série C, para este sábado um fi-
nal diferente, melancólico e por que não dizer terrível, já 
que disputar a Série D é bem mais complicado pela difi-
culdade de se chegar ao acesso. Um dos times vai amar-
gar esse castigo. O Botafogo só precisa de um empate, 
enquanto o seu adversário só escapa se vencer.

Se a gente olhar os números deste ano veremos 
campanhas semelhantes. Em 17 jogos, Botafogo e Treze 
só venceram quatro partidas, duas em cima do rebaixa-
do por antecipação, o Imperatriz. Uma vergonha para 
o futebol paraibano. A gente sabe que o ano é atípico, 
mas tem sido para todos os clubes, porém ficar atrás de 
Jacuipense, Ferroviário e Manaus é demais para digerir. 
Nem falo dos quatro classificados, porque têm história 
no futebol nacional. 

Esse rebaixamento é mesmo a cara de nosso fute-
bol que segue longe da Série B e está mais para a quarta 
divisão diante da falta de planejamento de seus dirigen-
tes. Até quando esse sofrimento?

Ano nefasto para
o nosso futebol

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Bem que os dois - Botafogo e Treze - de-
veriam fazer companhia ao Campinense 
que não consegue sair desde 2012 da 
Série D, embora em duas oportunidades 
teve a chance de subir, mas foi elimina-
do pelo Baraúnas-RN e depois em 2018 
quando caiu para o Ferroviário. Este 
ano, a Raposa virou um cachorro vi-
ra-lata, apanhando de clubes inexpres-
sivos no cenário nacional como Afoga-
dos-PE, Floresta-CE e Guarany-CE, sem 
falar no Globo-RN. Até o Atlético de 
Cajazeiras com suas limitações terminou 
na frente do rubro-negro. Enfim, um 
ano para ser esquecido. Não me lembro 
de uma temporada tão nefasta para o 
futebol paraibano. Triste, muito triste!

Ainda a 4a Divisão

Vasco
Não acredito que o Vas-
co esteja caminhando 
para mais um rebaixa-
mento. Existem clubes 
mais determinados ao 
descenso. Ainda faltam 
16 jogos e 48 pontos. 
Já tem 24 e certamente 
vai atingir uma pontua-
ção para escapar do 
rebaixamento.

Briga boa
Já em relação a parte 
de cima da tabela a 
briga promete ser boa. 
Apesar da liderança 
do Atlético-MG, o São 
Paulo vem chegando, 
assim como o Palmei-
ras e o Grêmio. Não 
podemos subestimar 
a força do Flamengo 
pelo elenco que tem.

Os organizadores da Copa São Paulo estão 
de parabéns pelo cancelamento da competição 
em 2021. Realmente não havia a menor condição 
de sua realização diante dessa pandemia. Como 
controlar os protocolos sanitários envolvendo 128 
equipes, muitas chegando ao estado em sofríveis 
condições como temos visto nos últimos anos?

Copa São Paulo

Taça Libertadores

Inter recebe o Boca Juniors
e Palmeiras joga com Delfín

O Internacional tem pela 
frente o Boca Juniors, nesta 
quarta-feira, às 21h30, no Es-
tádio Beira-Rio, no primeiro 
duelo das oitavas de final da 
Copa Libertadores da Amé-
rica. Depois da partida ser 
adiada pela morte de Diego 
Maradona, ídolo do futebol 
mundial, as datas dos confron-
tos entre brasileiros e argenti-
nos foram remarcadas. O jogo 
de volta entre os dois clubes 
está marcado para o próximo 
dia nove, na Bombonera.

Para essa partida, o téc-
nico Abel Braga não poderá 
contar com Cuesta e Rodinei, 

suspensos pelo terceiro cartão 
amarelo, além dos machuca-
dos Saravia, Boschilia, Guerre-
ro, Moisés e Abel Hernández. 
A equipe terá alterações para 
a partida decisiva, em relação 
à formação do empate em 0 a 
0 com o Atlético-GO, no último 
sábado. Rodrigo Dourado, por 
exemplo, deve estar à disposi-
ção de Abel Braga.

O volante foi baixa con-
tra o Dragão devido a uma 
contusão no joelho direito. 
Conforme apurado pelo GE, 
a ausência serviu como uma 
espécie de preservação, para 
evitar que Dourado forçasse 

o local. O provável Inter deve 
ter Marcelo Lomba; Heitor, 
Rodrigo Moledo, Zé Gabriel 
e Uendel; Rodrigo Dourado, 
Rodrigo Lindoso (Nonato), 
D’Alessandro e Patrick; Thia-
go Galhardo e Yuri Alberto 
(Mauricio).

Palmeiras
O Palmeiras enfren-

ta o Delfín, do Equador, na 
partida de volta das oitavas 
de final, hoje às 19h15, no 
Alianzz Parque. A vitória por 
3 a 1 fora de casa, na ida, en-
caminhou a classificação às 
quartas de final.

No final de semana passado, o Internacional apenas empatou com o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro

Foto: Ricardo Duarte/Inter

Corinthians tem a chance de melhorar a sua posição na tabela do Brasileirão jogando em casa contra o Fortaleza

O piloto inglês Lewis Ha-
milton, da Mercedes, testou 
positivo para o novo corona-
vírus. A informação foi divul-
gada nessa terça-feira pela 
própria escuderia alemã. Com 
isso, o agora heptacampeão 
mundial de Fórmula 1 não 
participará do GP de Sakhir, 
marcado para este domingo, 
no Bahrein, e é dúvida para a 
última etapa, em Abu Dabi, 
nos Emirados Árabes Unidos, 
no final de semana seguinte. 
Ele só vai participar caso apre-
sente até lá um teste negativo 
para a covid-19.

A nota publicada no 
Twitter da escuderia alemã 
diz que Hamilton foi testado 
três vezes durante a última 
semana - o último exame foi 
feito na tarde de domingo 
no Circuito Internacional 
do Bahrein, local do GP do 
Bahrein, vencido pelo in-
glês. O mesmo autódromo 
receberá a próxima etapa, 
porém com uma configura-
ção diferente da pista.

No entanto, na segunda-
feira ele apresentou sintomas 
moderados da doença. Ao 
mesmo tempo, foi informado 
de que teve contato com uma 
pessoa infectada na semana 
passada, antes da última 
corrida. O piloto fez o teste 
novamente e recebeu o diag-
nóstico que confirma o novo 
coronavírus. A Mercedes in-
formou ainda que Hamilton 
está isolado e, apesar dos sin-
tomas leves, está bem.

Com covid-19, 
Hamilton está
fora do GP
de Sakhir

Agencia Estado

Foto:  Rodrigo Coca/Agência Corinthians
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Botafogo e Treze jogam no próximo sábado, no Almeidão, para ver quem vai jogar a Série D do próximo ano

Elencos atuais têm poucos
atletas da decisão de 2019

Assim como no ano pas-
sado, Botafogo e Treze se 
encontram na última rodada 
para uma partida decisiva 
para as duas equipes. Contu-
do, o cenário este ano é um 
pouco diferente, pois as duas 
equipes agora chegam para 
definir o último rebaixado 
do Grupo A para a Série D 
de 2021. Em 2019, quando 
as duas equipes se enfren-
taram, a luta contra o rebai-
xamento era uma realidade 
vivida apenas pelo Galo que 
com o empate em 2 a 2, jo-
gando no Amigão, conseguiu 
garantir sua permanência na 
divisão e impedir que o Belo 
avançasse para a segunda 

fase. No jogo do próximo sá-
bado, às 17h no Almeidão, o 
empate favorece às preten-
sões botafoguenses.

Do ano passado para 
esta temporada, especial-
mente após a pandemia, 
muita coisa mudou nos dois 
elencos e poucos são os jo-
gadores remanescentes em 
relação aos times que dispu-
taram a partida final da Série 
C de 2019. Do lado do Tre-
ze, apenas o zagueiro Ítalo 
e agora Marcelinho Paraíba, 
que retornou da sua aposen-
tadoria como jogador para 
tentar de alguma maneira 
ajudar o Galo na fuga do re-
baixamento. 

Para isso, obrigatoria-
mente o Treze precisará bus-
car uma vitória, fora de casa, 

algo que não ocorre desde 
2017 quando o time de Cam-
pina Grande venceu o Bota-
fogo, no Almeidão, por 1 a 0 
em partida do Campeonato 
Paraibano. Pela Série C, a úl-
tima vez que o Alvinegro da 
Rainha da Borborema ven-
ceu o Belo, em João Pessoa, 
foi em 2002. No novo for-
mato da competição - imple-
mentado em 2012 - em dois 
confrontos, duas vitórias 
botafoguenses, por 3 a 2 em 
2014 e 4 a 2 no ano passado.

Outro nome que seria 
remanescente da tempora-
da passada do lado trezeano 
seria o volante Robson, mas 
ele, assim como o meia Dou-
glas Lima não renovaram 
seus contratos com o Treze 
e estarão fora da partida. As 

duas baixas são importantes 
já que os atletas vinham sen-
do titulares importantes do 
Galo. Por outro lado, a dire-
toria conseguiu renovar com 
oito atletas que tinham seus 
contratos se encerrando 
essa semana (Gustavo, Íta-
lo, Gilmar, Marcelino Cunha, 
Jefferson, Nilson Júnior, Vi-
nícius Barba e Alexandre 
Santana), estes, agora estão 
aptos para jogar o Clássico 
Tradição mais importante 
do século.

Quem estava nos em-
bates de 2019 vestindo a 
camisa do Botafogo e retor-
nou na reta final da Série C, 
em 2020, foi o meia Marcos 
Aurélio dono de um dos 
mais belos gols já marcados 
nessa rivalidade quando 

encobriu o goleiro Saulo e 
marcou o quarto gol bota-
foguense na partida final do 
Campeonato Paraibano de 
2018, em pleno Amigão. 

Além do meia que hoje 
veste a camisa 8 do alvinegro 
da estrela vermelha, o elenco 
da equipe pessoense ainda 
tem outros remanescentes, 
da decisão contra o rebaixa-
mento no ano passado, como 
o zagueiro Donato, os volan-
tes Wellington César e Juni-
nho, o meia Erivelton, além 
do zagueiro Fred que está 
entregue ao departamento 
médico e o volante Rogério 
que já está recuperado de 
uma lesão grave no joelho, 
mas ainda não atuou nessa 
temporada e nem deve jogar 
no sábado.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Torcida faz ameaças
de morte a atletas

A situação delicada do Botafo-
go no  Brasileiro na penúltima 
colocação tem causado revolta 
nos torcedores. Ontem, o pro-
testo teve críticas mais fortes 
e com mensagens de intimi-
dação nos muros do Estádio 
Engenhão e na sede social, em 
General Severiano. Em algu-
mas pichações foram feitas 
até ameaças de morte. "Já 
ouviram falar em morte 
de jogador?", "O Botafogo 
vale mais que suas vidas", 
"Protejam as crianças", 
"Vai morrer, seus fdp" e 
"Mercenários" foram algu-
mas das frases escritas.

Djokovic persegue
recorde de Federer

Atual número 1 do ranking 
mundial de tênis, o sérvio 
Novak Djokovic planeja uma 
temporada de 2021 pare-
cida com a de 2020: títulos 
e manutenção no topo da 
classificação. Em entrevista 
ao site tennis.com, o tenista 
diz saber que está bem perto 
de uma marca histórica, que 
atualmente pertence ao suíço 
Roger Federer: semanas na 
liderança do ranking. Djoko-
vic está com 297 semanas na 
liderança, enquanto Federer 
tem 311. Ele diz estar con-
fiante em alcançar a marca 
no primeiro semestre.

Queda de Maradona
antes de sua morte

Cerca de uma semana antes 
de morrer, Diego Maradona 
caiu e bateu o lado direito 
da cabeça. Isso foi o que re-
velou Dahiana Gisela Ma-
drid, enfermeira que estava 
na casa do ídolo argentino 
no dia de sua morte. A in-
formação, segundo o canal 
de TV argentino C5N, cons-
ta no depoimento colhido 
pela Justiça argentina, que 
investiga se houve negli-
gência ou homicídio culposo 
no caso. Maradona faleceu 
na última quarta-feira após 
sofrer uma parada cardior-
respiratória em sua casa.

Messi é poupado
contra Ferencvaros

Com quatro vitórias em 
quatro jogos e classificado 
com antecipação às oitavas 
de final da Liga dos Cam-
peões da Europa, o Barce-
lona encara o Ferencvaros, 
hoje às 17 horas, na Hun-
gria, pela quinta rodada 
do Grupo G. Por conta da 
cômoda situação na com-
petição, o técnico holandês 
Ronald Koeman resolveu 
dar um descanso para al-
guns jogadores, entre eles 
o craque argentino Lionel 
Messi, o meia brasileiro 
Philippe Coutinho e o go-
leiro alemão Ter Stegen.

Curtas

A natação paraiba-
na segue sendo desta-
que no âmbito esportivo 
regional e nacional. No 
último fim de semana, 
as equipes do  Esporte 
Clube Cabo Branco e da 
Vila Olímpica Parahyba 
foram até o Centro Espor-
tivo Santos Dumont, em 
Recife-PE, para disputar 
o Troféu Norte-Nordes-
te Kako Caminha e con-
quistaram a segunda e 
terceira colocação geral 
da disputa que teve atle-
tas entre 9 e 12 anos de 

idade, respectivamente. 
No próximo fim de sema-
na, entre os dias 4 e 6 de 
dezembro, também na ca-
pital pernambucana, será 
realizado o balizamento 
nacional para as catego-
rias do infantil ao adulto.

Nesse momento de 
retorno das competições 
de natação após a parali-
sação do esporte por con-
ta da pandemia, as dispu-
tas têm sido feitas a partir 
da tomada de tempo dos 
atletas para a formação 
do quadro de medalhas 
em nível regional e nacio-
nal e, mesmo enfrentando 
dificuldades para o trei-

namento e o retorno das 
atividades, os resultados 
seguem sendo positivos 
para o esporte, especial-
mente nas categorias ini-
ciais o que fortalece uma 
perspectiva de bons resul-
tados em médio e longo 
prazo para a Paraíba.

Antônio Meira Leal, 
vice-presidente da Fede-
ração de Esportes Aquá-
ticos da Paraíba (FEAP), 
avaliou como positivo o 
saldo obtido pelas equi-
pes paraibanas no Troféu 
Kako Caminha e projetou 
bons resultados para o 
balizamento nacional que 
ocorrerá no próximo fim 

de semana, mesmo diante 
de todas as dificuldades 
provocadas pela pande-
mia da covid-19.

“Esse ainda é um mo-
mento novo onde estamos 

todos buscando o melhor 
formato para realizar as 
competições, treinamen-
tos e ainda assim cumprir 
com os requisitos de se-
gurança. Naturalmente, 
ainda não estamos na me-
lhor forma em relação ao 
que podemos ter em nível 
de rendimento geral para 
as equipes do estado, mas 
mesmo assim, os resul-
tados estão acontecendo 
e isso reforça o trabalho 
que vem sendo desenvol-
vido ao longo dos últimos 
anos e que, sem dúvida al-
guma ainda nos trará mui-
to orgulho dentro e fora 
das piscinas”, comentou.

Atletas paraibanos voltam a se destacar
em torneios de natação em Pernambuco
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com  Esse ainda é um 

momento novo onde 
estamos todos buscando o 

melhor formato para 
realizar competições, 
treinos e ainda assim 

cumprir com os requisitos 
de segurança 

Foto: Instagram/Botafogo

Juninho é um dos jogadores do Belo que disputou a partida do ano passado, no empate de 2 a 2, que não deu a classificação ao Botafogo, mas livrou o Treze do rebaixamento para a Série D
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Segundo especialista, a exposição excessiva à água, em banhos de mar, piscina ou rio, pode ocasionar a doença

Casos de otite externa são 
mais frequentes no verão
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O verão é uma das es-
tações mais esperadas para 
aproveitar momentos de lazer 
nas praias e piscinas, devido 
ao clima ensolarado. No en-
tanto, antes de se divertir, é 
preciso ficar atento para algu-
mas doenças que podem ser 
causadas por essa exposição 
à água. Segundo a Sociedade 
Brasileira de Otologia (SBO) 
os casos de otite externa se 
tornam mais comuns duran-
te o verão, sendo a principal 
queixa nos consultórios otor-
rinolaringológicos. 

De acordo com a médi-
ca otorrinolaringologista, 
Natália de Andrade Costa, a 
otite externa é mais comum 
no verão principalmente por 
conta da temperatura quen-
te e úmida. “Os principais 
fatores predisponentes da 
otite externa difusa aguda 
são alterações de tempera-
tura, como calor e umidade 
do ambiente. É uma afecção 
comum nos meses quentes e 
úmidos do verão”, disse. 

Além disso, a exposição 
excessiva à água, em banhos 
de mar, piscina ou rio, pode 
ocasionar a chamada “otite 

do nadador”. Apesar do ve-
rão ser mais propício para 
a doença, é necessário ficar 
sempre atento para evitar 
algumas atitudes que podem 
ocasioná-la. “Outros fatores 
são traumatismos autoindu-
zidos. Eles ocorrem ao coçar 
o ouvido utilizando as unhas 
ou outros objetos, por exem-
plo. Além de presença de 
corpo estranho no ouvido e 
modificações das proprieda-
des da pele que pode ocorrer 
após exposição excessiva à 
água durante os banhos de 
mar, piscina ou rio”, explicou 
a médica. 

Alguns sintomas podem 
facilitar na hora de identifi-
car a doença. Nesses casos, a 
recomendação é sempre a de 
procurar um médico otorri-
no. “As pessoas acometidas 
podem sentir dor de ouvido, 
sensibilidade à palpação ou 
manipulação da orelha afeta-
da, além de sensação de ple-
nitude auricular e diminuição 
da audição por edema e acú-
mulo de secreções”, alertou. 

O tratamento varia de 
acordo com cada caso e 
gravidade, Natália Andrade 
enfatizou que apenas o mé-
dico pode avaliar e prescre-
ver a medicação necessária. 

Geralmente ele ocorre com 
anti-inflamatórios e gotas 
otológicas. “O tratamento 
depende do quadro clínico 
apresentado pelo paciente, 
sendo recomendado a ava-
liação com médico otorrino-
laringologista”, ressaltou. 

Alguns cuidados podem 
ser tomados para evitar a oti-
te, segundo alerta a médica. 
Evitar a exposição excessiva 
à água durante os banhos de 
piscina ou mar e evitar coçar 
o ouvido. Para pessoas que 
praticam natação ou espor-
tes na água pode ser utiliza-
dos gotas específicas. Outra 
medida preventiva consiste 
no uso de protetores auricu-
lares impermeáveis à água”. 

O que é otite? 
A otorrinolaringologis-

ta explicou que esse é um 
termo genérico que inclui 
qualquer doença  com  in-
flamação e\ou infecção do 
conduto auditivo externo e 
do pavilhão auricular. Po-
dendo variar de simples 
inflamação a doenças mais 
graves como otite externa 
difusa aguda, otite externa 
localizada, herpética, fúngi-
ca e pericondrite. 

DiCas:
 
n Nunca pingue nada no ouvido além dos remédios recomendados pelo seu médi-
co;

n Evite nadar e mergulhar em águas poluídas;

n Nunca introduza cotonetes, grampos ou outros objetos no canal externo do ouvi-
do;

n Seque bem os ouvidos após nadar, mergulhar ou após o banho. Use apenas uma 
toalha de papel ou mesmo papel higiênico na ponta do dedo indicador;

n Nadadores com otite externa recorrente não devem se esquecer dos protetores 
auriculares e de secar bem os ouvidos após o contato com a água;

n Procure sempre um otorrinolaringologista quando tiver dor de ouvido. Outras 
doenças podem estar associadas a esta dor ou mesmo à otite externa, e somente o 
médico poderá orientá-lo sobre os cuidados necessários.

Fonte: Coren 

No YouTube

algodão orgânico é destaque 
em programa da Fapesq-PB

O projeto Algodão Or-
gânico, em execução na 
Paraíba desde 2015, foi o 
assunto principal do progra-
ma Horizontes da Inovação 
Entrevista. Veiculado ontem 
através de uma transmissão 
ao vivo pelo canal do YouTu-
be da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq-PB). Condu-
zidos pela jornalista Márcia 
Dementshuk, da Secretaria 
Executiva de Ciência e Tec-
nologia do Estado da Paraí-
ba (SEC&T), os coordena-
dores do programa, Maysa 
Gadelha e Vlaminck Paiva, 
falaram sobre a experiência 
sustentável que traz melho-
res condições de vida para o 
sertanejo. 

O projeto acontece com 
o apoio da empresa Norfil 
e a Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiária 
(Empaer), e tem o objetivo 
de produzir e comercializar 
o algodão orgânico, através 
dos agricultores familiares da 
Paraíba. O engenheiro agrô-
nomo, mestre em produção 
vegetal e extensionista rural 
da Empaer, Vlaminck Paiva, 
comentou sobre a importân-
cia do algodão para o história 
do estado. “É muito fácil falar 
do algodão na Paraíba por-
que ele faz parte da história 
e desenvolvimento do povo 
paraibano. Já fomos o estado 
de maior produção no Brasil, 
todas essas pessoas agriculto-
res têm uma lembrança mui-
to positiva”, comentou. 

O trabalho que come-
çou com apenas cinco agri-
cultores, hoje conta com 
327 famílias de agricultores. 
Apenas neste ano, foram 
colhidas 266 toneladas de 
algodão, revertendo em R$ 
640 mil para essas famílias. 
“Nós levamos de volta possi-
bilidade de trabalhar com o 
algodão, mas agora de ma-
neira diferenciada,. Com ga-

rantia de preço, de mercado, 
eles têm para quem vender 
e uma garantia de contrato, 
esse é o diferencial. O algo 
a mais é a semente de boa 
qualidade e todas essas ga-
rantias que chegaram para 
os agricultores. Ao longo 
desses seis anos o projeto 
tem crescido 100% a cada 
ano, isso mostra que nós fi-
zemos a coisa certa, ganha-
mos a credibilidade das fa-
mílias”, ressaltou Vlaminck. 

O próximo passo do 
projeto será a produção de 
corante para o tingimento 
de jeans. Vlaminck explicou 
que,  esse produto atual-
mente exportado em sua 
maioria da Índia, é possível 
ser produzido na Paraíba. 
“O nosso próximo passo é a 
produção do corante índigo 
para fazer o tingimento do 
jeans. Ele é o corante mais 
produzido no mundo, vai ser 
nossa próxima agregação de 
valor. Ele é extraído de uma 
planta conhecida popular-
mente como anileira, ela é 
nativa da nossa Paraíba. Va-
mos tentar desenvolver nos-
sa pesquisa e vamos pesqui-
sar o manejo dela junto com 
o algodão”. 

A agricultora do muni-
cípio de Juru começou este 
ano junto com o seu marido 
a produzir algodão e comen-
tou, durante a transmissão 
ao vivo, sobre os benefícios 
desse programa. “É muito 
bom trabalhar com algodão, 
desde criança que já traba-
lhava. Depois que me casei 
surgiu o convite da Empaer. 
Está sendo bom, foi uma co-
lheita boa graças a Deus. A 
gente aprendeu muito com 
vocês, a trabalhar de formas 
orgânicas, não só para o algo-
dão mas outras plantas tam-
bém. A gente já usou veneno 
antes, mas hoje, graças a vo-
cês, a gente não usa mais”. 

Sustentabilidade 
A designer, empresária 

e pioneira no algodão colo-

rido e orgânico na Paraíba, 
Maysa Gadelha, comentou 
sobre a diferença entre o al-
godão comum, produzido 
principalmente no Cerrado 
do país, e o algodão orgânico 
produzido na Paraíba. “Nos-
so algodão é zero agrotóxico 
na Paraíba. Para se ter uma 
ideia, em lugares como no 
Cerrado, em quatro meses 
eles fazem cerca de 17 pul-
verizações de avião. Uma ca-
miseta básica de 200 gramas, 
tem metade do peso dela de 
agrotóxico que foi aplicada. 
O algodão é uma das cultu-
ras que mais agridem o meio 
ambiente”, disse. 

Cerca de 600 pragas 
podem agredir um plantio 
de algodão. Como, na Paraí-
ba, é possível se ver livre dos 
agrotóxicos e das pragas? 
Maysa explica que, através 
do equilíbrio ambiental, a 
própria natureza faz esse 
papel. “A natureza é natu-
ralmente equilibrada, quem 
desequilibra é o homem e as 
suas ações. Quando a gente 
converte uma propriedade 
você começa a criar um am-
biente de equilíbrio evitan-
do essas pragas. Cultivando 
várias espécies de planta, 
cuidando do solo, você vai 
ter um equilíbrio”. 

Além disso, o caroço do 
algodão, produto rico em 
proteína, também está sen-
do comercializado. Maysa 
explicou que uma das em-
presas é a Nestlé, que utiliza 
o caroço para seus produtos 
orgânicos. “Assim que há o 
descaroçamento, a gente 
separa o caroço para os pro-
dutos orgânicos da Nestlé. 
Grande parte da proteína 
destes produtos está vindo 
do nosso algodão. Quem 
também nos procurou foi 
o ator Marcos Palmeira, ele 
tem uma produção de gado 
verde na Bahia, e alimenta o 
gado com a proteína do al-
godão orgânico da Paraíba. 
Isso é motivo de muito orgu-
lho para todos nós”. 

Foto: Secom-PBIluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Apenas neste ano, foram colhidas 266 toneladas de algodão, revertendo em R$ 640 mil para os agricultores

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

A Caixa Econômica Fe-
deral liberou ontem (1º) 
os saques e as transferên-
cias de parcelas do auxílio 
emergencial e auxílio emer-
gencial extensão para 3,6 
milhões de pessoas nascidas 
em outubro. Esses benefi-
ciários, que não fazem parte 
do Bolsa Família, tiveram o 
dinheiro creditado na pou-
pança social digital, nos ci-
clos 3 e 4 de pagamentos do 
programa.

Agora, quem tiver re-
cursos na conta poderá sa-
car nas lotéricas, correspon-
dentes Caixa Aqui ou mesmo 
nas agências. A Caixa reforça 
que não é preciso madrugar 
nas filas à espera de atendi-
mento. Todas as pessoas que 
comparecerem, de segunda 

a sexta, das 8h às 13h, serão 
atendidas no mesmo dia.

Além disso, é possível 
movimentar ou transferir 
os recursos para contas em 
outros bancos por meio do 
aplicativo Caixa Tem. Com 
ele é possível fazer compras 
na internet e nas maquini-
nhas em diversos estabe-
lecimentos comerciais, por 
meio do cartão de débito 
virtual e QR Code. O benefi-
ciário também pode pagar 
boletos e contas, como água 
e telefone, pelo próprio apli-
cativo ou nas casas lotéricas.

Para o saque em espé-
cie, é preciso fazer o login 
no aplicativo Caixa Tem, 
selecionar a opção “saque 
sem cartão” e “gerar código 
de saque”. Depois, o traba-
lhador deve inserir a senha 
para visualizar o código de 
saque na tela do celular, com 

validade de uma hora. Esse 
código deve ser utilizado 
para a retirada do dinheiro.

O calendário de paga-
mentos do auxílio emer-
gencial é organizado em 
ciclos de crédito em conta 
poupança social digital e de 
saque em espécie. Os bene-
ficiários recebem a parcela 
a que têm direito no perío-
do, de acordo com o mês de 
nascimento.

auxílio: Caixa libera saque 
para nascidos em outubro
Andreia Verdélio
Agência Brasil 

Todas as pessoas que 
comparecerem, 
de segunda a 

sexta, das 8h às 13h, 
serão atendidas no 

mesmo dia



PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 0034/2020.
A PREFEITURA DE ALCANTIL, através de seu Pregoeiro, torna público a todos que no dia 

15/12/2020 às 08h30min, fará realizar licitação na modalidade P. PRESENCIA, tipo Menor Preço 
Por Itens no Lote, tendo por objeto a: Aquisição de 1 (um)veículo tipo VAN, 0 (zero) Km, sem uso 
anterior movida a diesel para a Sec. de Educação do município de Alcantil. As empresas interessadas 
poderão solicitar o Edital gratuitamente através do fone - 9.8704.1010, do portal do TCE/PB https://
portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO - Mural de Licitações - Licitações Previstas) e/ou por 
e-mail: alcantillicitacao@hotmail.com das 09h00min às 12h00min. 

ALCANTIL PB, 01/12/2020. 
ALDENIR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro oficial
Publicado na integra no DOM.

PREFEITURA DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 0035/2020.
A PREFEITURA DE ALCANTIL, através de seu Pregoeiro, torna público a todos que no dia 

15/12/2020 às 11h00min, fará realizar licitação na modalidade P. PRESENCIA, tipo Menor Preço 
Por Itens no Lote, tendo por objeto a: Aquisição de 2 (dois)veículos tipo VAN, 0 (zero) Km, sem uso 
anterior movida a diesel para a Sec. de Educação do município de Alcantil. As empresas interessadas 
poderão solicitar o Edital gratuitamente através do fone - 9.8704.1010, do portal do TCE/PB https://
portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO - Mural de Licitações - Licitações Previstas) e/ou por 
e-mail: alcantillicitacao@hotmail.com das 09h00min às 12h00min. 

ALCANTIL PB, 01/12/2020. 
ALDENIR LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro oficial
Publicado na integra no DOM.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de extintores e execução de serviço de 
recarga destes para atender as necessidades de serviços de saúde (Hospital, Unidades Básicas de 
Saúde, SAMU, Caps, Farmácia Básica, Centro de Fisioterapia e Secretaria de Saúde).

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00132/2020.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areia e: CT Nº 00387/2020 - 27.11.20 - 

LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - R$ 6.030,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS Nº. 00260/2020

OBJETO: Pavimentação em Paralelepípedos de Estradas Vicinais em Trechos do Distrito de 
Cepilho (Repasse nº 1.033.554-93/2016 do Ministério da Agricultura) - Areia/Pb. FUNDAMENTO 
LEGAL: os artigos 78, inciso XII e 79, inciso I, ambos da Lei nº. 8.666/93. JUSTIFICATIVA: Impos-
sibilidade de Reequilíbrio Econômico Financeiro solicitado pela empresa, não execução da obra 
por parte da mesma.RESCINDIDAS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE AREIA/PB e HARG 
EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.534.377/0001-70. 
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00133/2020
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 DV00133/2020, 
que objetiva: Aquisição de panetones para a Secretaria de Assistência Social, Areia/PB; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THAUANA MACEDO RODRIGUES 
09614149442 - R$ 5.480,00.

Areia - PB, 30 de Novembro de 2020
JOÃO FRANCISCO BATISTA DE ALBUQUERQUE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Dispensa 
de Licitação nº 00010/2020. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADA: R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 

23.429.439/0001-30, 
OBJETO: Contratação de empresa com a reforma da UBS Dr. André Soares da Silva Filho, 

localizada no sítio Riacho Verde de empresa para a Reforma da Academia do Idoso Vila João 
Ferreira e Academia do Idoso do Centro, neste município.   

VALOR GLOBAL R$:  R M G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
23.429.439/0001-30, com o valor de R$ 95.704,78 (noventa e cinco mil, setecentos e quatro reais 
e setenta e oito centavos).

PRAZO: 31.12.2020.
Aguiar - PB, em 01 de Dezembro de 2020.

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00011/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos I e II da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Lei nº 14.065/2020.
 OBJETO: Contratação de empresa para Reforma da Praça Roldão Alves, localizada na Rua 

Antônio Alves, neste município, conforme especificações no contrato, pela contratação direta com 
a empresa R 1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 38.468.178/0001-
34, com o valor global de R$ 24.430,51 (vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta 
e um centavos).

 RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
 Aguiar - PB, em  01 de Dezembro de 2020.

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00013/2020

TERMO DE RATIFICAÇÃO
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Art. 24, incisos II, da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, 

atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de Junho de 1994 e Decreto nº 9.412/2018.
 OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de ornamentação natalina, na 

praça central Miguel Izidio Leite, praça da Igreja Joaquim Bento de Sousa, praça Roldão Batista 
Guedes na rua Antonio Alves e ornamentação da rua Mariano Lúcio ao lado da praça central, pela 
contratação direta com a empresa FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO ME, cadastrada no 
CNPJ nº 10.858.461/0001-53, com o valor Global de R$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos 
e cinquenta reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.  
 Aguiar - PB, em  01 de Dezembro de 2020.

LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00011/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

incisos I e II da Lei nº 8.666/93, Lei nº 14.065/2020 e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista 
a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00011/2020, HOMOLOGO, 
A DISPENSA DE LICITAÇÃO, contratação de empresa para a Reforma da Praça Roldão Alves, 
localizada na Rua Antônio Alves, neste município, a Empresa R 1 CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 38.468.178/0001-34, com o valor global de R$ 24.430,51 (vinte e 
quatro mil, quatrocentos e trinta reais e cinquenta e um centavos)

            Aguiar, em 01 de Dezembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº  00013/2020

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o art. 24, 

inciso II da Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 9.412/2018 e do parecer jurídico exarado no referido processo, 
em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação do Município, e tendo em vista a 
documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00013/2020, HOMOLOGO, A DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa para prestação de serviços de ornamentação 
natalina, na praça central Miguel Izidio Leite, praça da Igreja Joaquim Bento de Sousa, praça Roldão 
Batista Guedes na rua Antonio Alves e ornamentação da rua Mariano Lúcio ao lado da praça central, 
atendendo solicitação da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, neste município, a empresa 
FRANCISCO GUEDES DA SILVA MOSAICO ME, cadastrada no CNPJ nº 10.858.461/0001-53, com 
o valor Global de R$ 43.750,00 (quarenta e três mil, setecentos e cinquenta reais).

            Aguiar, em  01 de Dezembro de 2020.
LOURIVAL LACERDA LEITE FILHO

Prefeito Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00016/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia São Francisco, neste munícipio. O Presidente 
da CPL convoca o comparecimento da empresa: POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSER-
VACAO EIRELI - CNPJ nº 08.438.654/0001-03, para proceder o imediato início da obra, conforme 
Contrato n.º 00183/2020 e ordem de serviços emitida no dia 19.10.2020. Fica estabelecido o prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento para o início 
da obra, implicará nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99385-3266

Baia de Traição - PB, 01 de dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO 

CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00017/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia São Miguel, neste munícipio. O Presidente 
da CPL convoca o comparecimento da empresa: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO 
EIRELI - CNPJ nº 34.598.340/0001-88, para proceder o imediato início da obra, conforme Contrato 
n.º 00199/2020 e ordem de serviços emitida no dia 18.11.2020. Fica estabelecido o prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento para o início da 
obra, implicará nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99385-3266

Baia de Traição - PB, 01 de dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO

 CONVOCAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 00018/2020

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 
vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia Santa Rita, neste munícipio. O Presidente 
da CPL convoca o comparecimento da empresa: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO 
EIRELI - CNPJ nº 34.598.340/0001-88, para proceder o imediato início da obra, conforme Contrato 
n.º 00200/2020 e ordem de serviços emitida no dia 18.11.2020. Fica estabelecido o prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento para o início da 
obra, implicará nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99385-3266

Baia de Traição - PB, 01 de dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO

 CONVOCAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 

Nº 00019/2020
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção 

de vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia Cumaru, neste munícipio. O Presiden-
te da CPL convoca o comparecimento da empresa: GILCIMARA AVILA BATISTON - CNPJ nº 
34.515.983/0001-10, para proceder o imediato início da obra, conforme Contrato n.º 00195/2020 e 
ordem de serviços emitida no dia 10.11.2020. Fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento para o início da obra, implicará nas 
penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 99385-3266

Baia de Traição - PB, 01 de dezembro de 2020
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCESSO: Inexigibilidade de Licitação nº. 00004/2020 – PARA CORREÇÃO
CONTRATO: nº 00108/2020.
OBJETO: Prestação de Assessoria Advocatícia para representar juridicamente e administrati-

vamente o Município na tentativa de acordo junto a Advocacia Geral da União, dando seguimento 
ao processo, sob o nº 0006727-90.2007.4.05.8200, da lavra da Justiça Federal, referente aos 
recursos do FUNDEF, repassados “a menor” pela União, período correspondente a 2002 a 2005.

CONTRATANTE: Município de BELEM. 
CONTRATADO: CABRAL Advogados. 
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses, a partir de25denovembrode 2020 até 24 de novembro 

de 2021,prorrogado automaticamente por iguais períodos sucessivos, estipulando o prazo final a 
data do recebimento das verbas, objeto do presente termo. 

VALOR GLOBAL: Mínimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), limitado a 10% (dezpor cento) 
do valor a receber da União.

RECURSO FINANCEIRO: EXTRAORDINÁRIA – PROCESSO FUNDEF/FUNDEB – PRÓPRIO 
DO MUNICÍPIO. 

BELEM, 25denovembrode 2020.
RENATA CHRISTINE FREITAS DE SOUZA LIMA

Prefeita
CABRAL Advogados 

HEITOR CABRAL DA SILVA
OAB/PB 6.749

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE PRORROGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MÉDIA COMPLEXIDADE PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL DE CUITÉ. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09:00h de 20/11/2020 
no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Nova data de Abertura das Propostas: 15/12/2020 às 
09:01h (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: Segunda a Sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de 
Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, e-mail licitacaocuite@gmail.com, www.cuite.pb.gov.
br, www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Cuité/PB, 01 de dezembro de 2020.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: Con-
tratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de implantação 
de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) com 1.240,73m² nesta cidade 
de Cacimba de Dentro/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: FM SERVICOS LTDA - R$ 95.217,19. E, convocamos a empresa em epígrafe 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 poste-
riores. Cacimba de Dentro - PB, 28 de Setembro de 2020. VALDINELE GOMES COSTA – Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos 

serviços de implantação de Pavimentação em Paralelepípedos da Rua PROJETADA (CAMPO) 
com 1.240,73m² nesta cidade de Cacimba de Dentro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de 
Preços nº 00008/2020. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO DE 2020 – RECURSOS PRÓPRIOS DO MU-
NICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO/PB (RECURSOS ORDINÁRIOS) – 07.000 – SECRETARIA 
DE INFRA ESTRUTURA – 15.451.1029.1064 – ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS 
E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 28/03/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cacimba de Dentro e: CT Nº 00089/2020 - 29.09.2020 - FM SERVICOS LTDA - R$ 95.217,19.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Presidente da CPL, tornar público para 

conhecimento dos interessados o julgamento do recurso interposto (Contra o julgamento da 
CPL que desclassificou a proposta de preços da licitante Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de 
Residuos Ltda, CNPJ: 10.507.466/0001-31,referente a Tomada de PreçosNº 013/2020.Vejamos 
a seguir:Considerando que em 18/11/2020 a Setor de Engenharia protocolou uma peça denomi-
nada de “Análise Técnica do Recurso” onde traz em sua conclusão que após efetuar as devida 
correções o valor total da proposta de preços da Recorrente passou de R$ 354.424,79 (Trezentos 
cinquenta e quatro mil, quatrocentos vinte e quatro reais, setenta e nove centavos), para o valor 
total de R$ 376.586,44 (Trezentos setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais, quarenta e 
quatro centavos), desta forma ficou constatado um acréscimo de R$ 22.161,65 (Vinte e seis mil, 
cento sessenta e um reais, sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado no corpo da Análise 
Técnica do Setor de Engenharia, o que poderá ser acessado nos autos deste certame ou através 
do endereço eletrônico: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. CONCLUSÃO: As-
sim pelo exposto entendemos que o recurso interposto pela Recorrente, julgamos TEMPESTIVO. 
Ainda, pelo exposto entendemos que o pedido de reformulação do julgamento das propostas de 
preços feito pela Recorrente, julgamos DEFERIDO EM PARTE, ou seja, a CPL declara que está 
modificando a proposta de preços apresentada pela Recorrente onde no primeiro julgamento foi 
considerada como proposta de preços desclassificada, para a partir da retificação do primeiro jul-
gamento a CPL declara como proposta de preços classificada com o valor total de R$ 376.586,44 
(Trezentos setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais, quarenta e quatro centavos), de 
acordo com a Análise Técnica do Setor de Engenharia. Ainda a CPL informa a Recorrente que vai 
remeter os autos para autoridade superior emitir o seu julgamento sobre os fatos aqui narrados. 
Cópia completa das peças (Análise da engenharia e do Julgamento do recurso): www.coremas.
pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 
08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze horas) para maiores esclarecimentos.Está publicação 
atende o inciso 3º, Art. 109 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 24 de novembro de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
NOTA DE ESCLARECIMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Presidente da CPL, tornar público para conhe-

cimento dos interessados que foi protocolado junto a está CPL via endereço eletrônico (coremascpl.
recurso@gmail.com) no dia 26/11/2020 um pedido de esclarecimento feito pela licitante Limpcar 
Nogueira Ambiental Coleta de Residuos Ltda, CNPJ: 10.507.466/0001-31“vem através deste solicitar 
por quais motivos a CPL MODIFICOU A PROPOSTA APRESENTADA PELO LICITANTE, pois de 
acordo com a Lei, o município teria que NOTIFICAR A EMPRESA para que a mesma fizesse alguma 
modificação e não há na lei autorização para tal modificação seja feita pelo órgão julgador” e ainda 
a licitante acrescentou que “A existência de erros materiais ou omissões nas planilhas de custos e 
preços das licitantes não enseja a desclassificação antecipada das respectivas propostas, devendo 
a Administração contratantes realizar diligências junto às licitantes para a devida correção das falhas, 
desde que não seja alterado o valor global proposto. (Acórdão 2.546/2015 – Plenário)”,referente a 
Tomada de PreçosNº 013/2020.A CPL vem prestar os seguintesesclarecimento necessários para 
a licitante Limpcar. Vejamos a seguir: a) QUE após tomar conhecimento da desclassificação de 
sua proposta por quatro motivos (Constante nos autos), em 14/10/2020 a licitante Limpcar entrou 
com um recurso em 20/102020 contra o julgado pela CPL e fez os seguintes questionamentos “so-
licitamos que a comissão de licitação do município de Coremas, encaminhe ofício para a correção 
da planilha aqui focada”outro questãofoi“Desta forma, resta claro e evidente que tais falhas não 
maculam o andamento a referida proposta, pois a mesma além de está correta, pode também a 
cargo da Comissão, ser corrigida nos parâmetros da lei.”e questionou ainda “seja o presente reme-
tido a autoridade hierarquicamente superior, para decisão”;b) QUEvale ressaltar que a CPL antes 
de concluir o julgamento do recurso fez diligência notificando a licitante Limpcar em 27/10/2020, 
onde foram solicitadas as seguintes peças “apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias úteis uma 
justificativa ou declaração informando qual é o Regime Tributário atualmente praticado pela empresa 
(Formato PDF); uma cópia da proposta (Formato Excel) e ainda se for possível apresentar uma 
cópia da última folha de pagamento (Formato PDF) emitida pela empresa” o que foi prontamente 
atendido pela limpcar, e em seguida a CPL solicitou ao setor de engenharia para se pronunciar 
através de um parecer técnico sobre a proposta de preços da limpcar, levando em consideração as 
novas peças apresentadas, e no dia 18/11/2020 osetor de engenharia protocolou a Análise Técnica 
do Recurso e concluiu que “após efetuar as devida correções o valor total da proposta de preços 
da Recorrente passou de R$ 354.424,79, para o valor total de R$ 376.586,44.” Ante o exposto a 
CPL informa para Limpcar que todos os atos demandados por esta Comissão de Licitação foram 
obedecendo estritamente a Lei de Licitação e suas alterações posteriores. A CPL ainda informa 
que quanto ao questionamento feito pela Limpcarpara que eles mesmo fizessem a correção da 
própria proposta de preços,dito isso vale ressaltar que essa correção só seria possível se a única 
participante do certame fosse a Limpcar, de toda forma caso a empresa discorde com os julgados 
por esta Comissão, tem todo direito de questionar em outras fases deste certame. 

Coremas/PB, 26 de novembro de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMDA DE PREÇOS Nº 013/2020
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Presidente da CPL, tornar público para 

conhecimento dos interessados o julgamento do recurso interposto (Contra o julgamento da 
CPL que desclassificou a proposta de preços da licitante Limpcar Nogueira Ambiental Coleta de 
Residuos Ltda, CNPJ: 10.507.466/0001-31,referente a Tomada de PreçosNº 013/2020.Vejamos a 
seguir:Considerando que em 18/11/2020 a Setor de Engenharia protocolou uma peça denominada 
de “Análise Técnica do Recurso” onde traz em sua conclusão que após efetuar as devida correções 
o valor total da proposta de preços da Recorrente passou de R$ 354.424,79 (Trezentos cinquenta 
e quatro mil, quatrocentos vinte e quatro reais, setenta e nove centavos), para o valor total de R$ 
376.586,44 (Trezentos setenta e seis mil, quinhentos e oitenta e seis reais, quarenta e quatro centa-
vos), desta forma ficou constatado um acréscimo de R$ 22.161,65 (Vinte e seis mil, cento sessenta 
e um reais, sessenta e cinco centavos), conforme demonstrado no corpo da Análise Técnica do 
Setor de Engenharia, o que poderá ser acessado nos autos deste certame ou através do endereço 
eletrônico: www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos.CONCLUSÃO:Assim pelo exposto 
entendemos que o recurso interposto pela Recorrente, julgamos TEMPESTIVO.Ainda, pelo exposto 
entendemos que o pedido de reformulação do julgamento das propostas de preços feito pela Recor-
rente, julgamos DEFERIDO EM PARTE, ou seja, a CPL declara que está modificando a proposta de 
preços apresentada pela Recorrente onde no primeiro julgamento foi considerada como proposta 
de preços desclassificada, para a partir da retificação do primeiro julgamento a CPL declara como 
proposta de preços classificada com o valor total de R$ 376.586,44 (Trezentos setenta e seis mil, 
quinhentos e oitenta e seis reais, quarenta e quatro centavos), de acordo com a Análise Técnica do 
Setor de Engenharia.Ainda a CPL informa a Recorrente que vai remeter os autos para autoridade 
superior emitir o seu julgamento sobre os fatos aqui narrados.Cópia completa das peças (Análise da 
engenharia e do Julgamento do recurso): www.coremas.pb.gov.br/avisos-editais-e-documentos. Os 
interessados poderão comparecer na sala da CPL, das 08h:00mn (oito horas) às 12h:00mn (doze 
horas) para maiores esclarecimentos.Está publicação atende o inciso 3º, Art. 109 da Lei 8.666/93.

Coremas/PB, 24 de novembro de 2020.
GildemarcosDiogenes Gurgel 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO

REF: TOMADA DE PREÇOS 06.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 441/2020 datado de 25/08/2020 e com término de vigência em 25/10/2020, 
celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para 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.

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

JUSTIFICATIVA: Em razão de ainda existir saldo de quantitativos do respectivo contrato, sugere-
-se para a conclusão do objeto contratado a dilatação do prazo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 22/10/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 26/12/2020 
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 IGARACY 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Proposta do PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 00049/2020, com a Aquisição de instrumentos musicais para o município de 
Igaracy, atendendo ao Convênio/FUNARTE nº 027/2018 – SINCONV Nº 880615/2018, através da 
Caixa Econômica Federal e Recurso Próprio do Munícipio de Igaracy –PB. Conforme especificação 
do edital. Sendo declarada HABILITADA a empresa: R.N.L COSTA - Valor: R$ 149.200,00 (Cento 
quarenta e nove mil, duzentos reais).

Igaracy - PB, 01 de Dezembro de 2020.
MARIA SUELI LOPES DE SOUZA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 24/2020 – Processo: 011/2020, Pregão Presencial 
nº 00007/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa WILSON DA SILVA 
LIRA. Objeto: Alterar em 25% (Vinte e cinco por cento) a quantidade dos serviços contratados, 
com acréscimo do valor em mais R$ 45.312,50 (Quarenta e cinco mil trezentos e doze reais e 
cinquenta centavos).

Ingá(PB), 01 de dezembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 97/2020 – Processo: 047/2020, Convite nº 001/2020 
– Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– EPP. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por 90 (noventa) dias, a partir do dia 10/11/2020.

Ingá(PB), 3 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 01 ao Contrato nº 135/2020 – Processo: 060/2020, Tomada de 
Preços nº 008/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ e a empresa CLN LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI – EPP. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por 60 (sessenta) dias, a 
partir do dia 23/11/2020.

Ingá(PB), 13 de novembro de 2020.
ROBÉRIO LOPES BURITY

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 154/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 011/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
CONTRATADA: MARCO INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ nº 08.983.619/0001-75.
OBJETO: Contratação de Serviços Jurídicos Técnicos Especializados, para recuperação das 

diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM, com efetiva atuação em qualquer juízo. 

VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada 1.000,00 (mil reais) do proveito econômico 
da demanda, decorrente da recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, 
das cotas vencidas, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado da 
ação, atualizado na forma legal.

VIGÊNCIA: 60 meses.
Ingá(PB), 26 de novembro de 2020.

ROBÉRIO LOPES BURITY
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 011/2020
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a INE-

XIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 011/2020, com base no Parecer da Comissão Permanente de 
Licitação do Município e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Art. 25, II, 
§ 1º, combinado com o Artigo 13, V e § 3º, e 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, 
em favor da empresa MARCO INÁCIO ADVOCACIA, CNPJ nº 08.983.619/0001-75.

OBJETO: Contratação de Serviços jurídicos Técnicos Especializados, para recuperação das 
diferenças que não foram repassadas ao Município, nos últimos 05 (cinco) anos, referentes ao Fundo 
de Participação dos Municípios – FPM, com efetiva atuação em qualquer juízo. 

VALOR: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para cada 1.000,00 (mil reais) do proveito econômico 
da demanda, decorrente da recuperação das diferenças que não foram repassadas ao Município, 
das cotas vencidas, assim entendido do valor total da condenação, após o trânsito em julgado da 
ação, atualizado na forma legal.

FONTE DE RECURSOS: DIVERSOS.
Ingá(PB), 26 de novembro de 2020.

ROBÉRIO LOPES BURITY
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56, torna   

público   que   requereu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença Prévia 
para Pavimentação, Drenagem e Contenção do Processo de Erosão Marinha da Falésia do Cabo 
Branco e da Praia do Seixas na cidade de João Pessoa – 1° Etapa: Proteção do Sopé da Falésia, 
no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE ADIAMENTO

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 91001/2020 
ADENDO N° 01 AO EDITAL

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Progra-
ma “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, de 05 de 
setembro de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA 
CURTA DE CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada 
na Qualidade e no Custo – SBQC N° 91001/2020, que tem como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO 
COMPLEXO BEIRA RIO - CBR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 
INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (PROGRAMA JOÃO PESSOA 
SUSTENTÁVEL), FINANCIADO COM RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/
OC-BR (BR-L 1421)”, estabelecida conforme Relatório de Formação de Lista Curta elaborado 
pela Comissão de Avaliação Técnica instituída pela Portaria nº 226/2020, de 13 de março de 
2020, publicada no Semanário Oficial do Município de João Pessoa de nº 1728, em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores 
financiados pela Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na 
Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação correlata. Conforme estabelecem os Itens 2.13 e 2.14 da 
GN-2350-15, serão remetidas às empresas que compõem a lista curta a Solicitação de Propostas 
(SDP) e Adendo nº 01, com Termo de Referência e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao 
certame de SBQC nº 91001/2020. As propostas técnicas e comerciais deverão ser apresentadas 
conforme estabelecido no Adendo nº 01 da Solicitação de Propostas (SDP), até o dia 05/01/2021. 
No dia 06/01/2021 às 10:00h, será realizada a reunião de abertura das Propostas Técnicas por 
VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo através da Plataforma Youtube.com, e dis-
ponibilizada para acompanhamento dos interessados no Canal Oficial do Programa João Pessoa 
Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Qualquer 
proposta entregue posteriormente à data estabelecida não será recebida. A Solicitação de Propostas 
(SDP), Adendo nº 01 e demais documentos relativos ao certame também estão disponíveis para as 
licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no link 
https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=4533. Qualquer informação referente ao 
certame será prestada através do link acima citado.

LISTA CURTA DE CONSULTORES:
CONSÓRCIO SETEC / ARCHITECTUS / JWURBANA
CONSÓRCIO TPF / ARCO / ENGECORPS
CONSÓRCIO COBRAPE / TRACTEBEL
CONSÓRCIO QUANTA/TECHNE
CONSÓRCIO IDOM / BOLDARINI
CONSÓRCIO ENGECONSULT / TECGEO

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO da Planilha Orçamentária do Contrato nº 07.030/2020 – Concor-
rência Pública nº 33.004/2020/SEPLAN

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: DANTAS & LIRA ENG. CONST. E INCORP., CNPJ Nº 27.958.589/0001-91
OBJETO: – É objeto do presente Termo a Rerratificação a correção dos itens da planilha orça-

mentária para a execução de CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA CÉLIA FEITOSA EM PARATIBE, 
JOÃO PESSOA-PB, objeto do Contrato nº 07.030/2020 celebrado em 05/11/2020,  cujo valor é de 
R$ 1.327.683,94 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E 
TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS). Corrigindo-se os preços dos seguintes itens 
1.2.3; 3.3.4; 3.3.5; 5.2; 5.4; 5.5;, 5.9; 6.1; 6.3; 6.19.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora/PMJP  e Mariana Pereira Dantas/DANTAS & LIRA
Data da Assinatura: 18/11/2020

    Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal De Infra Estrutura

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33043/2018/SEPLAN
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.079/2019/SEDEC/SEINFRA –Lote 07 – Serviços de Manu-

tenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes 
na EMEF Oscar de Castro, localizada no Bairro de Cruz das Armas na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33043/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Prefeitura Municípal de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por mais 180 (CENTO E OITENTA) 

dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo/ Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Fagne Custódio 

Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura: 20 /11/2020

João Pessoa, 20 de novembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretário Municipal de Educação

Publicidade
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Sachenka Bandeira da Hora
Secretária Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.043/2018/SEPLAN
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.077/2019/SEDEC/SEINFRA – Para execução de serviços 

de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e 
Ambientes na EMEF José Novais (LOTE 06) Localizada no Bairro dos Novais em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: SFX Construções e Serviços Eireli-Epp
OBJETO: É objeto do presente aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do Valor Contratual. 

Valor acrescido R$ 29.341,10. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Gilberto Cruz de Araújo, Sachenka Bandeira da Hora /PMJP e Roxanne Blenda 

Soares de Lacerda/ SFX Construções e Serviços Eireli-Epp.
Data da Assinatura: 09/11/2020

João Pessoa, 09 de novembro de 2020.
Gilberto Cruz de Araújo

Secretario Municipal de Educação
Sachenka Bandeira da Hora

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº  23.565/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2020
DATA DE ABERTURA:  15/12/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA 

OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Everaldo 

Francisco da Silva Junior torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fontes 
de Recursos: ORDINÁRIOS/SUS/TRANSFERENCIA. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. RECEITAS 
DIRETAMENTE ARRECADADAS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal 
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal Nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, 9.280/2019 
e 8.642/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.033/2018/SEPLAN          
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 90.002/2019/SEDURB – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NA AV. 

DOM BOSCO NO BAIRRO CRISTO REDENTOR EM JOÃO PESSOA 
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: EMKO Construtora Eireli.
OBJETO: – É objeto do presente Aditivo a alteração da Cláusula Quarta do Contrato nº 

90.002/2019, para retirar a dotação orçamentária alusiva à SEDURB e a Prorrogação de Prazo 
por mais 90 dias corridos; 

Classificação Orçamentária: 09.102.15.452.5189.4254 – Construção, Revitalização, Recupe-
ração de Praças e áreas de Lazer; Natureza da Despesa 4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte 
de Recursos: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021, passando tal cláusula a vigorar com 
a seguinte redação:

Cláusula Quarta – Dotação orçamentária 
4.1 A dotação orçamentária pela qual ocorrerá a despesa referente à execução do objeto desta 

licitação está descrita abaixo:
SEINFRA: 11.107.15.452.5099.1050 – Construção, reforma, ampliação, revitalização e recu-

peração de praças, calçadas, calçadões, escadarias, jardins e alambrados; Natureza da despesa: 
4.4.90.51 – Obras e Instalações; Fonte: 1001 – Recursos ordinários; PPA 2018/2021.

4.2 Em decorrência da substituição da classificação orçamentária, o Contrato em questão passa 
a ser representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, através da Sra. Sachenka Bandeira 
da Hora, retirando-se a representatividade da SEDURB, representada pelo Sr. Zennedy Bezerra.

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sachenka Bandeira da Hora, Zennedy Bezerra /PMJP e César Petrulli do Amaral 

Rocha/ EMKO Construtora Eireli.
Data da Assinatura: 09/11/2020

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

Secretária Municipal de Infraestrutura
Zennedy Bezerra

Secretário de Desenvolvimento Urbano

MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo Nº 2020/004504/SEINFRA 
Modalidade: Concorrência Pública nº 07.002/2020
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa especializada de engenharia para a Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em diversos Bairros da Cidade 
de João Pessoa/Pb  (Bairro Mumbaba: Rua  Cidade de Santa Inês, Rua Cidade de Marizópolis), 
(Bairro Jardim Cidade Universitária: Rua João Batista Carvalho Moura), (Bairro Mangabeira: Rua 
Filomena Trigueiro da Costa, Rua Cel. Pedro Gonzaga de Lima) - LOTE 03

Tendo transcorrido regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas 
as suas fases legais e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93, não sendo verificado 
nenhum vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os 
prazos regulamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico 
o objeto desta Concorrência Pública, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, decla-
rando vencedora da licitação à empresa A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., CNPJ  
Nº 13.493.236/0001-59., pela proposta vantajosa, no valor global de R$ 967.248,59 (Novecentos e 
sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e oito reais, cinquenta e nove centavos)

João Pessoa, 30 de novembro de 2020
Sachenka Bandeira da Hora

Secretário de Infra Estrutura /PMJP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.004/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2020/005466/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.004/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa especializada de engenharia para 
Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos Bairros 
da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Serraria, Rua Cidade de São 
Francisco e Rua Cidade de Itabaiana), (Bairro Jaguaribe: Rua Doutor Álvaro Lemos), (Bairro Cristo: 
Rua Horácio Trajano) - LOTE 06. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas 
e na forma de toda fundamentação exposta na Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga 
HABILITADAS as empresas PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ  Nº 
13.777.403/0001-93, A3T CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA...– CNPJ Nº 09.047.935/0001-
06,  ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, e INABILITADAS as 
empresas,  IDEIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.. - CNPJ Nº 18.502.819/0001-12, CONS-
TRUMAIA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - CNPJ Nº 06.230.710/0001-94, MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ  Nº, 20.010.232/0001-44, FC EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOA EIRELI. - CNPJ Nº 30.566.555/0001-66, N V CONSTRUÇÕES EIRELI. 
- CNPJ Nº 28.307.865/0001-14,  RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA..-  CNPJ  Nº 
08.172.556/0001-77,  COENCO SANEAMENTO LTDA..- CNPJ  Nº 34.356.435/0001-95, por desa-
tendimento ao Instrumento Convocatório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, 
ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão 
Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 
109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   2020/005466/SEINFRA, 
disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada 
no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº 07.003/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2019/145552/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 395, datada de 27 de maio de 2020, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.003/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa especializada de engenharia para 
Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos Bairros 
da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro do Distrito Industrial: Rua Geraldo Ramos Régis, Rua Manoel 
Horácio, Rua Alleff Soares dos Santos, Rua José Joaquim do Nascimento, Rua Severino Marcolino 
Evangelista, Rua Estudante Reginaldo dos Santos Filho, Rua Manoel Soares, Rua Gilmar Evangelista 
da Silva, Rua Rosa Antônio da Conceição Quirino, Rua Maria Lúcia da Conceição, Rua Almerindo 
Luís da Silva, Rua Walter Belian e Rua Maria De Lourdes Evangelista ) - LOTE 05. Da análise da 
documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda fundamentação exposta na 
Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as empresas PJF ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - CNPJ  Nº 13.777.403/0001-93, A3T CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA...– CNPJ Nº 09.047.935/0001-06,  ANTUNES ENGENHARIA EIRELI - ME 
- CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, COENCO SANEAMENTO LTDA..- CNPJ  Nº 34.356.435/0001-95,  
KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA..- CNPJ Nº 11.306.141/0001-53, e INABILITADAS 
as empresas,  RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA..-  CNPJ  Nº 08.172.556/0001-77, 
IDEIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.. - CNPJ Nº 18.502.819/0001-12, CONSTRUMAIA 
ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - CNPJ Nº 06.230.710/0001-94,  MARBELLA RESIDENCE 
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. –EPP. - CNPJ  Nº 08.117.778/0001-97, N V CONS-
TRUÇÕES EIRELI. - CNPJ Nº 28.307.865/0001-14, FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOA 
EIRELI. - CNPJ Nº 30.566.555/0001-66, NC NORDESTE CONSTRUÇÕES INSTALAÇÕES E 
LOCAÇÕES EIRELI - ME. - CNPJ Nº 13.347.399/0001-23, por desatendimento ao Instrumento 
Convocatório. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas 
intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e 
§ 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   2019/145552/SEINFRA, disponibilizados 
a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020.
Teresa Cristina Teles de Holanda

Presidente da Comissão e Pregoeira/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71007/2020 

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.561/2020, de 05 de setembro 
de 2020, torna público que fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71007/2020, por meio 
da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.
comprasgovernamentais.org.br (Comprasnet) – UASG 982051, do TIPO MENOR PREÇO UNITÁRIO 
(POR ITEM), com recursos próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser rea-
lizada no dia 19/05/2020, às 09:00 horas (horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL, DESTINADO 
AO USO DAS DIVERSAS DIRETORIAS QUE COMPÕEM A SECRETARIA, FINANCIADO COM 
RECURSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA E O BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID. 
A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na plataforma https://www.
comprasgovernamentais.org.br (Comprasnet) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5128. 
Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020.
Vandeivi Amâncio

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

   EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.005/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.007/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012570 da SEINFRA
LOTE: 02
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Prestação de Serviços de Forma Contínua, dos 

Serviços de Recuperação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos e Utilitários Leves, in-
cluindo o Fornecimento de Peças e Acessórios Genuínos. ou Originais e de Materiais necessários 
ao perfeito funcionamento dos Veículos, Lubrificantes, Troca de Óleos e Filtros, Lanternagem e 
Pintura, Geometria e Balanceamento, assim como os Serviços de Assistência de Socorro Mecânico 
e Guincho para Veículos Utilitários Leves, da Frota Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

A Secretária de Infra Estrutura do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 07.007/2020, - 
LOTE 01 devidamente homologada, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais nºs 4.985/2003 e 7.884/2013 e das demais normas aplicáveis, tornar público 
o Extrato de Ata de Registro de Preços do presente Pregão:

EMPRESA: SERVCLIMA  Comércio e Serviços Ltda. CNPJ Nº 07.318.707/0001-90 FONE: (81) 
99427-6119 ENDEREÇO: Rua São Vicente de Paula – 367 – Centro – Galpão Alto da Liberdade

Moreno – PE

LOTE

Quant. 
Horas Mão 
de Obra por 

mês

Preço Hora 
de Mão 
de Obra

Custo Total 
de Mão de 

Obra por mês

Percentual 
de desconto 
de peças (%)

Custo estima-
do mensal de 

peças

Valor Total 
de Peças por 

mês

02 74,00 65,00 4.810,00 32,7 16.379,98 11.023,33

VALOR TOTAL POR MÊS 15.833,33

VALOR TOTAL EM 12 MÊS 189.999,96

João Pessoa, 26 de novembro de 2020
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

Secretária de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

   EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.004/2020
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07.007/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/012570 da SEINFRA
LOTE: 01
OBJETO: Sistema de Registro de Preços para Prestação de Serviços de Forma Contínua, dos 

Serviços de Recuperação, Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos e Utilitários Leves, in-
cluindo o Fornecimento de Peças e Acessórios Genuínos. ou Originais e de Materiais necessários 
ao perfeito funcionamento dos Veículos, Lubrificantes, Troca de Óleos e Filtros, Lanternagem e 
Pintura, Geometria e Balanceamento, assim como os Serviços de Assistência de Socorro Mecânico 
e Guincho para Veículos Leves, da Frota Oficial da Prefeitura Municipal de João Pessoa.

A Secretária de Infra Estrutura do Município de João Pessoa, de acordo com as atribuições que 
lhes foram conferidas, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico nº 07.007/2020, - 
LOTE 01 devidamente homologada, RESOLVE, nos termos da Lei nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
Decretos Municipais nºs 4.985/2003 e 7.884/2013 e das demais normas aplicáveis, tornar público 
o Extrato de Ata de Registro de Preços do presente Pregão:

EMPRESA: ALISAUTO Alinhamento e Suspensão para Autos Ltda CNPJ Nº 70.106.513/0001-67 
FONE: (83)99985-3439 ENDEREÇO: R.ua Desembargador Trindade – 234 - Varadouro – CEP: 
58.010-470 João Pessoa – PB

LOTE
Quant. Horas 
Mão de Obra 

por mês

Preço Hora 
de Mão de 

Obra

Custo Total 
de Mão de 
Obra por 

mês

Percentual 
de desconto 
de peças (%)

Custo estima-
do mensal 
de peças

Valor Total 
de Peças 
por mês

01 94 55,01 5.170,94 33,96 16.379,98 10.817,34

VALOR TOTAL POR MÊS 15.988,28

VALOR TOTAL EM 12 MÊS 191.859,36

João Pessoa, 26 de novembro de 2020
SACHENKA BANDEIRA DA HORA

Secretária de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE A SEDEC
E A ARQUIDIOCESE DA PARAIBA.
Instrumento: Termo de Convênio n. 001/2020.
Partícipes: Prefeitura Municipal de João Pessoa/PB, por meio da Secretaria Municipal de Edu-

cação e Cultura, CNPJ/MF n. 08.778.326/0001-56, e a ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA, inscrita no 
CNPJ nº 09.140.351/0001-72, neste ato representado pelo seu Reverendíssimo, o Senhor Dom 
Frei Manoel Delson Pedreira da Cruz.

Objeto: O objeto do presente Termo de Fomento é a “MANUTENÇÃO, o FUNCIONAMENTO e a 
RESTAURAÇÃO do Centro Cultural de São Francisco, objetivando destinar recursos para ativida-
des culturais e educativas que favorecem o conhecimento do acervo permanente, a realização de 
exposições de arte contemporânea, concertos e recitais, com desenvolvimento de projetos de arte 
educação com as escolas da Rede Pública e Privada de nosso e de outros Estados, com consulta 
ao Arquivo Eclesiástico que possuí um grande acervo de livros de arte e história”.

Vigência: da data de assinatura à 30/11/2021.
Valor R$ O valor total do Termo de Fomento é de R$ R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), sendo 

este à conta do orçamento próprio da concedente.
Classificação Orçamentária: 10.102.12.361.5200.2563, código 3288, elemento de despesa 

3.3.50.43/1111, fonte de recursos Ordinários.
Signatários: Edilma da Costa Freire, inscrita no CPF sob o nº. 885.583.604-06, pela Secretaria 

de Educação e Cultura do Município de João Pessoa e o Reverendíssimo, o Senhor Dom Frei 
Manoel Delson Pedreira da Cruz, pela ARQUIDIOCESE DA PARAÍBA.

Data da Assinatura: 30/11/2020.
João Pessoa, 30 de novembro de 2020.

Edilma da Costa Freire
Secretária de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº  23.565/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2020
DATA DE ABERTURA:  02/12/2020 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA 

OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro, Sr. Everaldo 

Francisco da Silva Junior torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fontes 
de Recursos: ORDINÁRIOS/SUS/TRANSFERENCIA. REC. ESTADO PROG. SAÚDE. RECEITAS 
DIRETAMENTE ARRECADADAS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal 
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal Nº 4.985/2003, 5.716/2006, 7.884/2013, 9.280/2019 
e 8.642/2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020. 
Everaldo Francisco da Silva Junior

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Realinhamento de preços ao Contrato nº 00049/2020, 
em 13/03/202.

PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa FRANCISCO NICOLAU DA SILVA 
- EIRELI – cadastrada no CNPJ nº 31.988.049/0001-28

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. 
OBJETO DO REALINHAMENTO Alteração de valor 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93..
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pedra Branca-PB, 30 de novembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Realinhamento de preços  ao Contrato nº 00050/2020, 
em 13/03/202.

PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa SIGELMAN TOLENTINO OLEGA-
RIO- ME, cadastrada no CNPJ de nº 06.196.043/0001-70

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. 
OBJETO DO REALINHAMENTO Alteração de valor. 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pedra Branca-PB, 30 de novembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Realinhamento de preços ao Contrato nº 00047/2020 em 
13/03/2020.

PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa JOANA DARC COSTA AFREU – 
ME, cadastrada no CNPJ de nº 08.889.826/0001-65

OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar. 
OBJETO DO REALINHAMENTO Alteração de valor. 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93..
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Pedra Branca-PB, 30 de novembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO.
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO
REF: TOMADA DE PREÇOS 02.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 02 (dois) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 00129/2020 datado de 28/07/2020 e com prazo de vigência inicial de 03 (três) 
meses, celebrado inicialmente entre as partes, objetivando a Contratação de empresa nos serviços 
pertinentes para construção da praça na Rua São Manoel Alves de Souza, conforme projeto técnico.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS – MÔNICA CRISTINA SANTOS 
DA SILVA. CONTRATADA: CP2 CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 
29.711.343/0001-46

JUSTIFICATIVA: Se deve ao fato de que, os níveis de cotas de altura da topografia divergem 
do que foi executado “in loco”

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 23/10/2020.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 29.12.2020
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MÔNICA CRISTINA SANTOS DA SILVA
Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULO 
DO TIPO UTILITÁRIO PICKUP, ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE POCINHOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: LICITAÇÃO 
DESERTA - Pocinhos - PB, 21 de Outubro de 2020 - JORGE ALBERTO DE SOUZA - Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO HATCH, ZERO KM PARA SUPRIR AS NECES-

SIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00003/2020. DOTAÇÃO: 02.002 – Câmara Municipal de Pocinhos 01 031 1001 2030 Manutenção das 
Atividades da Câmara Municipal. 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: CÂMARA MUNICIPAL DE POCI-
NHOS e: CT Nº 00801/2020 - 13.11.20 - CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 67.500,00.

 
ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE POCINHOS
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE VEICULO 
DO TIPO HATCH, ZERO KM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
POCINHOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA - R$ 67.500,00 - Pocinhos - PB, 13 de Novembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2020
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 

parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00008/2020, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo pertinente para executar serviços de mão de Obra, para Pavimentação 
em paralelepípedos graníticos e drenagem em diversas ruas nesta Cidade, conforme detalhamento 
no Anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Pirpirituba - PB, 30 de Novembro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00034/2020, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Esquadrias de vidro para o prédio 
sede da Prefeitura Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - R$ 26.401,00.

Pirpirituba - PB, 17 de Novembro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de Esquadrias 
de vidro para o prédio sede da Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00034/2020. DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, IPVA, e OUTROS: 01.00 – GABI-
NETE DO PREFEITO 0 15.452.1002.2049 – Manutenção das Atividades da Sec. de Infraestrutura 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2020. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 00136/2020 - 17.11.20 - 
CONSTRUTECH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - R$ 26.401,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2020
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00035/2020, que objetiva: Contratação de mão de 
obras para prestar serviços de pinturas (internas e externas) do prédio sede da Prefeitura Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PEDRO FRANCISCO DOS 
SANTOS - R$ 10.336,42.

Pirpirituba - PB, 17 de Novembro de 2020
DENILSON DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de mão de obras para prestar serviços de pinturas (internas e externas) 
do prédio sede da Prefeitura Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2020. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM,ICMS,TRIBUTOS, IPVA, e OUTROS: 15.452.1002.2049 – Manutenção 
das Atividades da Sec. de Infraestrutura 3.3.90.36.01 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Física 
3.3.90.39.01 Outros Serviços De Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pirpirituba e: CT Nº 
00137/2020 - 17.11.20 - PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS - R$ 10.336,42.

CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2020
OBJETO: Aquisição de uma motocicleta tipo city zero quilometro destinados à Câmara Municipal. 

Data e Local: às 10h00min do dia 17/12/2020, na sala de Reuniões da CPL, na Rua Cel. José 
Avelino, 416, Centro, Pombal – PB. 

Pombal - PB, 01 de Dezembro de 2020. 
Rozeângela Oliveira Alves

Presidente da CPL

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020
 Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2020, que objetiva Aquisição parce-
lada de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda 
do município de São José de Espinharas - PB. ADJUDICO o seu objeto a ANDRE RICARDO 
FIGUEIREDO DE ANDRADE - Tipo: ME – CNPJ Nº 09.200.727/0001-97, VALOR: 49.000,00

São José de Espinharas, 26 de Novembro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 

EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

OBJETO: Aquisição de Material Médico Hospitalar e Medicamentos para as Unidades Básicas de 
Saúde e entre outros órgãos do município de São José de Espinharas/PB. UNIDADE ORÇAMENTÁ-
RIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA 
PROCEDIMENTOS DO MAC; 10 303 3006 2018 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
BÁSICA; 10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
NO SUS; 10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO 
BÁSICA; 10 301 3006 2080 OUTROS PROGRAMS DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO 
MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 00 214 MATERIAL DE 
CONSUMO.  VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
José de Espinharas e: CONTRATO N° 90901/2020 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ  15.218.561/0001-39; VALOR: 5.446,00; 
CONTRATO N° 90902/2020  - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA – CNPJ 08.674.752/0001-40; VA-
LOR: R$ 13.620,00; CONTRATO N° 90603/2020  - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ 32.364.822/0001-48, VALOR: 23.760,00. Valor Total: R$ 42.826,00.

São José de Espinharas - PB, 30 de Novembro de 2020.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito 

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020
 Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2020, que objetiva: Aquisição de 
Material Médico Hospitalar e Medicamentos para as Unidades Básicas de Saúde e entre outros 
órgãos do município de São José de Espinharas/PB. ADJUDICO o seu objeto a: CIRÚRGICA 
MONTEBELLO LTDA – CNPJ 08.674.752/0001-40; VALOR: R$ 13.620,00; NNMED - DISTRIBUI-
CAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ  15.218.561/0001-39; 
VALOR: 5.446,00; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 32.364.822/0001-
48, VALOR: 23.760,00. Valor Total: R$ 42.826,00

São José de Espinharas, 25 de Novembro de 2020.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira Oficial
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
 HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2020

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, 
homologo o presente processo e autorizo a despesa, para as empresas vencedoras, conforme 
abaixo: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA – CNPJ 08.674.752/0001-40; VALOR: R$ 13.620,00; 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA – CNPJ  
15.218.561/0001-39; VALOR: 5.446,00; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 
CNPJ 32.364.822/0001-48, VALOR: 23.760,00. Valor Total: R$ 42.826,00.

São José de Espinharas, 26 de novembro de 2020
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, que 

objetiva Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/ANVISA 
para atender a demanda do município de São José de Espinharas – PB, homologo o presente 
processo e autorizo a despesa, para a empresa vencedora, conforme abaixo: ANDRE RICARDO 
FIGUEIREDO DE ANDRADE - Tipo: ME – CNPJ Nº 09.200.727/0001-97, VALOR: 49.000,00

São José de Espinharas, 27 de novembro de 2020
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

 EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, constantes na Tabela CMED/
ANVISA para atender a demanda do município de São José de Espinharas - PB.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 3006 2007 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ 3390.32 - MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 00 214 
MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José 
de Espinharas e: CONTRATO N° 91001/2020 ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE, 
CNPJ nº 09.200.727/0001-97 

Valor Total: R$ 49.000,00
São José de Espinharas - PB, 30 de Novembro de 2020.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito 

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE 

DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2020. DOTAÇÃO: 10.301.1002.10005 AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE 449052000000 EQUIPAMENTOS E 
MATERIAL PERMANENTE. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio 
do Peixe e: CT Nº 00201/2020 - 20.11.20 até 31.12.20 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 9.980,00.

Publicidade
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
FINANCEIRO

Apostilamento ao contrato de nº0001/2020. Pref. Mun. de São Seb. de Lagoa de Roça e Posto 
de Combustíveis Noberto Lagoa de Roça Ltda, CNPJ nº 18.709.157/0001-56 objetos: contratação 
de Empresa para fornecimento de forma parcelada de combustíveis e GPL.  Fundamento legal: 
Pregão Presencial nº00007/2019, dotação: recursos próprios, o que se ref. Adição de valor para 
equilíbrio econômico financeiro. Que ficará com os seguintes preços: a Gasolina R$ 4,28 – Diesel 
S500 R$ 3,45 - Diesel S10 $ 3,55; mantendo as demais cláusulas inalteradas, com fulcro no inciso 
XXI, do art. 37 da constituição federal e no. Artigo. 65, II, “d” da lei 8.666/93, com suas posteriores 
e vigentes alterações. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO e POSTO DE COM-
BUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 01/12/2020.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

AVISO DE LICITAÇÃO
(republicação)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2020
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 08:00 horas do 
dia 16 de Dezembro de 2020, por meio do site www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pre-
gão Eletrônico, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER 
USUÁRIOS (FUNCIONÁRIOS E BENEFICIÁRIOS) QUE ACESSAM AS INSTALAÇÕES DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 
de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrpregãoeletronico@gmail.com. Edital:https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
catego ria/editais;www.tce.pb. gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 

Santa Rita - PB, 01 de dezembro de 2020
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do 
Tigre: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2032 2021 MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA SAÚDE BUCAL – 10 301 2033 2022 MANUTENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA 
– 10 302 2033 2061 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS–
CEO – 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2020. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05301/2020 
- 01.12.20 - IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
87.043,15; CT Nº 05302/2020 - 01.12.20 - L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 49.797,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2020

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2020, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: IN–DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 
87.043,15; L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 49.797,00.

São João do Tigre - PB, 01 de Dezembro de 2020
JOSÉ MAUCELIO BARBOSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
AVISO DE EDITAL Nº 00003/2020

 Objeto:  CREDENCIAMENTO DE AGENTES LOCAIS DE CULTURA para seleção de propostas 
culturais e artísticase contratação de seus proponentes para a realização das respectivas atividades, 
presenciais ou online, em conformidade com a Lei Federal 14.017/20, Art. 2º, inciso III, estabelecido 
nesse Edital, no âmbito do Município de São José da Lagoa Tapada, por meio de destinação de 
recursos que o viabilize.

www.saojoselt.pb.gov.br.
São José da Lagoa Tapada - PB, 30 de Novembro de 2020

Wesley Martins de Sousa
Secretário de Cultura, Esporte e Turismo 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Governador Dorgival Terceiro Neto, 363 - Centro - Taperoá - PB, às 09:00 horas do dia 14 de 
Dezembro de 2020, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ZERO 
QUILÔMETRO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cpltaperoa@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.comprasgovernamentais.gov.br. 

Taperoá - PB, 30 de Novembro de 2020
DIEGO MENTOR ANDRADE GALVÃO

Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2020

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Monsenhor Walfredo Leal, 487 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 14:00  horas do dia 14 de 
Dezembro de 2020, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão 
Eletrônico, do tipo menor preço, Recebimento Das Propostas: 03/12/2020 a partir das 14:00. 
Inicio da Sessão Púbica de disputa de Preços: dia 14/12/2020 a partir das 14:00, após avaliação 
das propostas pelo Pregoeiro. Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) destinado 
a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN-MJSP, Plataforma + 
Brasil nº 891353/2019. 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 Às 13:00 
na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.
pb.gov.br.Site: http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ou  
https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 23 de Novembro de 2020
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020 – 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 16/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTO MÉDICO, destinado ao Complexo de Pediatria Arlinda Marques - CPAM, conforme 
anexo I do Edital.

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

Cadastro da CGE nº 20-00494-6
                                                                                                   João Pessoa, 01 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 045/2020
UASG 925302 – Nº da licitação no COMPRASNET: 900452020

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 16/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, destinado ao Hospital 
da Polícia Militar General Edson Ramalho - HPMGER, 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 gelic06@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 20-00278-6
                                                                                                    João Pessoa, 01 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 033/2020 - 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 16/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL DE AUDIO, 
SOM E FOTOGRAFIA, destinado à Fundação Espaço Cultura da Paraíba - FUNESC, 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 gelic04@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 20-01626-1.
                                                                                                    João Pessoa, 01 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 188/2020 – 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 16/12/2020 
às 9h (nove horas - horário de Brasília) para:

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, cujo órgão 
requisitante é o HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, 
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 gelic02@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 20-01596-7.
                                                                                                   João Pessoa, 01 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

TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2020
Registro CGE Nº 20-01390-4

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, comu-
nica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2020 (Obras de Pavimentação Asfaltica da 
Travessia Urbana da cidade de Manaíra) , 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 classificada a Empresa: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - R$ 855.266,36

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 01 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 30/2020
Registro CGE Nº 20-01408-5

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 30/2020 (Obra de Pavimentação Asfáltica da 
Travessia Urbana da cidade de Parari) , 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 classificada a Empresa: CLPT CONSTRUTORA EIRELI - R$ 665.394,21

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
João Pessoa, 01 de dezembro de 2020.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ- SINTEB- CNPJ: 13.893.930/0001-63.

EDITAL DE REVOGAÇÃO 003/2020
O SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE BONITO DE SANTA FÉ- SINTEB, entidade de classe representante dos profissionais da rede 
pública de ensino, ativos e inativos, no Município de Bonito de Santa Fé/PB, inscrito no CNPJ sob 
número 13.893.930/0001-63, através de sua subscritora, DERIVÂNIA PEREIRA DOS SANTOS 
MOREIRA, brasileira, casada, CPF: 033.071.174-16, RG: 2052715 SSP/PB, residente na Rua Dr. 
Orpheu Ferreira Caju, 21, Bairro Nossa Senhora da Rosa Mística, Bonito de Santa Fé/PB, CEP: 
58.960-000 no uso de suas atribuições estatuárias resolve: tornar sem efeito, por incorreção, o 
edital 002/2020 publicado na página 20 do jornal A União, em circulação no estado da Paraíba, 
edição de 01 de outubro do ano de 2020 que convocava as eleições do SINTEB para 02/12/2020.

 Bonito de Santa Fé, 30 de novembro de 2020. 
Derivânia Pereira dos Santos Moreira

Presidente do SINTEB

REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
Eu, Antônio Guedes da Silva, RG 605.485 SSP/PB, CPF 008.432.374-49, casado, militar refor-

mado, residente e domiciliado à Av. Sergipe 2135, Bairro dos Estados – João Pessoa/PB, proclamo 
a REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO outorgada a Iusivan Guedes da Silva, RG 457.341 SSP/PB, 
CPF 154.390.974-49 e aJozilene Guedes da Silva, RG 1.008.221 SSP/PB, CPF 451.241.244-15 
em todos os órgãos citados, quer municipais, estaduais ou federais tais como: Receita Federal, 
Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, 23º CSM, CAGEPA, ENERGISA, Prefeitura de João Pes-
soa, DETRAN, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, INSS, e quaisquer órgãos 
descritos e direitos autorizados no documento lavrado no Cartório Carlos Neves, Av. Santa Catarina 
67, Bairro dos Estados, João Pessoa/PB, LIVRO 0567, FOLHA 102 no dia 16 de fevereiro de 2017.

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
ADESÃO Nº 002/2020

O Diretor de Licitações do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, torna 
público para conhecimento de quem interessar, que o  Excelentíssimo Senhor  Procurador-Geral 
de Justiça, Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, em obediência a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal nº 7892/13 
c/c Decreto Estadual nº 34.986/2014, homologou o procedimento administrativo MP Virtual nº 
001.2020.018351, referente a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 02/2020, oriunda do Pregão 
Eletrônico nº 68/2019 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, objetivando o 
fornecimento de licenças de uso das ferramentas de colaboração G-SUITE, da fabricante Google, 
em ambiente nuvem, na modalidade de software como serviço continuado, que possua recursos de 
correio eletrônico (e-mail), videoconferência, armazenamento de dados e aplicativos de escritório 
online, incluindo suporte técnico, migração de dados e treinamento, conforme condições e especifi-
cações técnicas do Termo de Referência do MPPB e do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 
68/2019 do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, no valor total de R$ 1.893.208,80, 
tendo como contratada a empresa SAFETEC INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 07.333.111/0001-69.

João Pessoa, 30 de novembro de 2020.
Francisco de Assis Martins Junior

Diretor de Licitações/MPPB

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

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 24/2020
Registro CGE Nº 20-01324-3

CONVOCAÇÃO
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, devido 
ter vencido o  prazo recursal sem que nenhuma empresa tenha impetrado recurso, fica convocada 
a empresa AQ CONSTRUTORA EIRELI EPP I participante da TOMADA DE PREÇOS  Nº 24/2020 
(Obras de Pavimentação Asfáltica da Travessia Urbana da cidade de Mogeiro) que classificada em 
2º lugar ,apresentou preço (R$ 1.372.904,80)até 10% da 1ª  lugar - POTIGUAR CONSTRUTORA 
LTDA - R$ 1.329.920,92, e ,em virtude de ter manifestada e comprovada ser Empresa de Pequeno 
Porte (EPP), conforme o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto Estadual n° 32.056, de 2011 e Edital no  item 14.5 sub itens 14.5.1 , 
14.5.2 inciso 14.5.2.1, fica aberto o prazo  de 02(dois) dias úteis a partir da data desta publicação, 
para nova proposta de preço

         João Pessoa, 01 de dezembro  de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Especial de Licitação

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 17 de Dezembro de 2020, às 08h50min *.
2º LEILÃO: 28 de Dezembro de 2020, às 14h30min *.

*(horário de Brasília)
ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro 

Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ 
SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO 
LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ n° 90.400.888/0001-
42, nos termos da Cédula de crédito bancário nº 00334184300000003610, emitida em 08 de abril 
de 2015, firmado com a Fiduciante Universo Dos Importados Ltda ME, com sede em Patos/PB,  
CNPJ nº 11.114.630/0001-03, representada pelos Devedores Fiduciantes Marinalva Cavalcante 
Ferreira Santos RG nº 2.236.309-2ªvia-SSDS-PB, CPF nº 011.094.444-51, e seu cônjuge Wilson 
Daniel Dos Santos, RG nº 1.517.851-SSP-PB, CPF nº 739.300.084-91, residentes e domiciliados 
em Patos/PB, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 3.559.794,66 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro 
reais e sessenta e seis centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constitu-
ído por “Um prédio sito a Rua Felizardo Leite, sob n° 135, Centro, nesta cidade de Patos/PB, com 
área de terreno de 360,75m² e área construída de 339,15m² (Conforme laudo)”, melhor descrito 
na matrícula nº 25.954 do 1º Cartório de Oficio de Registro de Imóveis de Patos/PB. Cadastrado 
na Prefeitura sob nº 11.018.040.0099.000.0. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde 
já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 
842.457,67 (Oitocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e 
sete centavos – nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escri-
tório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 
horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA 
DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16597 - Dossiê).

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, CALÇADOS 
E CONFECÇÃO DE ROUPAS DO ESTADO DA PARAÍBA - Rua Desembargador Souto Maior, 
258 - Centro - João Pessoa/PB - ELEIÇÕES SINDICAIS - EDITAL INFORMATIVO DO PLEITO. A 
Presidenta do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, faz saber a quem este edital virem 
ou dele tomarem conhecimento que, em eleição realizada no dia 27 de novembro de 2020, foi eleita 
a única chapa registrada como concorrente às eleições a que se refere o Aviso publicado no dia 
24 de outubro de 2020 no Jornal A União, a saber: DIRETORIA-EFETIVOS: Severina do Ramos 
Clementino das Neves, Maria Inês dos Santos, Márcia Jocélia Silva Leite de Andrade, Maria de 
Lourdes de Sousa Costa, Elizângela do Nascimento Pessoa Oliveira e Eduarda dos Santos Nas-
cimento Galdino; DIRETORIA-SUPLENTES: Huanna Cleyze Nascimento da Cunha, Lúcio Flávio 
Gomes da Silva e Maria Nuberlina da Silva Oliveira; CONSELHO FISCAL-EFETIVOS:  Joseneide 
Ribeiro Paixão, Enóbio Rodrigues de Souza e Maria das Graças Silva dos Santos; CONSELHO 
FISCAL-SUPLENTES: Kaline Santos do Nascimento; DELEGAÇÃO FEDERATIVA-EFETIVOS: 
Severina do Ramos Clementino das Neves e Márcia Jocélia Silva Leite de Andrade; DELEGAÇÃO 
FEDERATIVA-SUPLENTES:  Maria Inês dos Santos e Maria de Lourdes de Sousa Costa.. João 
Pessoa, 30 de novembro de 2020. Severina do Ramos Clementino das Neves - Presidenta.

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC
Edital de Convocaçãopara Reunião do Conselho de Administração nº 04/2020

Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administraçãoda Empresa 
Paraibana Comunicação S/A – EPC, à comparecerem a Reunião do Conselho de Administração 
nº 04/2020, que se realizará às 9h30min do dia 9 de dezembro de 2020, de forma presencial, na 
sede da EPC, localizada na Av. Dom Pedro II, SN, Castelo Branco, nesta Capital, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

 I- Procedimento Trabalhista nº 001661.2020.13.000/6
II-  Demais assuntos de interesse da Empresa.

João Pessoa, 01 de dezembro de 2020.
LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA

Presidente do Conselho de Administração
Lúcio Landim Batista da Costa – Membro Titular
Naná Garcez de Castro Dória – Membro Titular

William Pereira da Costa – Membro Titular
Albiege Lea Araújo Fernandes – Membro Titular
Genesio Carneiro Leal Filho – Membro Titular

Flávio Murilo Lemos Gondim – Secretário 

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Instalação, em João Pessoa, em 15 de 
setembro de 2020. Para a atividade de: Construção do Hospital de São Bento, localizado na estrada 
PB293, Bairro Centro no município de São Bento/PB. Processo nº 2020-007091/TEC/LI-7496.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 27 de 
novembro de 2020. Para a atividade de: Construção do novo Complexo Educacional E.E.E.F.M. 
Adalberto Souza Oliveira localizado no município de Cachoeira dos Índios/PB. Processo nº 2020-
010464/TEC/LP-3414.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença de Alteração, em João Pessoa, em 17 de 
novembro de 2020. Para a atividade de: Implantação do IPC, localizado na Rua Izabel Soares, Bairro 
Geisel no município de João Pessoa/PB. Processo nº 2020-009966/TEC/LA-0981.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Instalação 773/20, em João Pes-
soa, em 19 de novembro de 2020. Para a atividade de Urbanização. Pavimentação, Drenagem 
e esgotamento sanitário no loteamento Mutirão Serrotão, no município de Campina Grande-PB. 
Processo nº 2020-010106/TEC/LI-7604.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 10 de 
setembro de 2020. Para a atividade de: Construção do Distrito, Integrado de Segurança localizado 
na Av. Sapé, Manaíra no município de João Pessoa/PB. Processo nº 2020-006824/TEC/LP-3372.

A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de 
Administração do Meio Ambiente, a emissão da Licença Prévia, em João Pessoa, em 21 de outubro 
de 2020. Para a atividade de: Construção da E.E.E.F.e M. José Duarte Filho, localizado no município 
de Uirauna/PB. Processo nº 2020-008908/TEC/LP-3403.
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